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„Sze1vezzük meg magunk az oktatásainkat, legyen 
olyan, amilyet mi akarunk" - így szólt a „parancs': 

Ha már így alakult, lássunk neki, dobjunk gyorsan ösz
sze egy kiváló oktatást, gondolta kis csapatunk. Máris itt az 
első akadály. Bár nem háboiúba indultunk, azért egy kis 

pénz nem árt (kell szállás, némi élelem, füzetek, tollak, 
stb.). Mivel bátorság nélkül nincs győzelem, bekopogtunk 
hát a Friedrich Ebert Alapítvány ajtaján. S lőn csoda, vala
mi olyat mondhattunk, ami igen tetszhetett nekik, mert 
gyorsan megtámogattak minket jó magyar forintokkal. 
Egyes számú probléma kilőve. Helyszínt hamar találtunk, 
megfűztük az előadókat, összetrombitáltunk huszonöt fia
talt, s már hozzá is kezdhettünk 2003. májusában Kiskun
félegyházán első saját oktatásunknak. Legyünk őszinték, SI
KER ULTI!! 

Nosza, rajta. A sikeren felbuzdulva, hasonló szisztéma 
szerint 2004 májusában (ezúttal Zamárdiban) újra „össze
eszkábálnmk" egy ifi szemináriumot. Volt itt is minden, 
ami kellett, lelkes fiatalok, VSZ vezetők, MÁV vezetők, kül
földi előadó. Egy dolog hiányzott, amit sajnos nem tud
tunk megszervezni, a meleg. Jómagam speciel még soha
sem fáztam ennyire, öt napon keresztül. 

2 Magyar Vasutas 

ifi módra 
Tehát ezzel is megvoltunk. Volt 

már két alap szemináriumunk. Úgy 
gondoltuk, emeljük a tétet. Szervez
zünk egy emelt szintű oktatást olyan 
fiataloknak, akik részt vettek az előző 
képzések valamelyikén, és azóta már 
kisebb-nagyobb feladatokat is vállal
tak. 

,$ZERVEZ
ZÜK MEG 

MAGUNK AZ 
OKTATÁSAJN
KA.T, LEGYEN 
OLYAN, AMI-

LYET MI 
AKARUNK" 

A szükséges forintokat a Vasuta
sok Szakszervezete biztosította, ránk 
,,csak" a szervezés néha zűrös felada
ta maradt. Kell egy helyszín! Legyen 
mondjuk Kőszeg. Kell egy alkalmas 
időpont! Legyen mondjuk 2004. no
vember 27-től december l-ig. Kelle
nek résztvevők! Legyenek mondjuk 
huszan. Kellenek témák! Legyen 
mondjuk kommunikáció, Munka 
Törvénykönyve, Kollektív Szerződés, 
soha sem árt egy tárgyalástechnika 
tréning, és jó, ha a fiatalok kötetlenül 
beszélgethetnek Simon Dezsővel, a 
VSZ elnökével. Oké. Témák ügyesen 
kitalálva. Ezekhez azonban előadó 
sem árt. Tárgyalástechnikára igen 
,,közelről" sikeiúlt előadót találnunk. 
Polonkainé Valcsev Éva Miskolcról 
érkezett Kőszegre, és egy igen emlé
kezetes tréningben részesített min
ket. A munkajogi előadást Horváth 

Csabára, az MSZOSZ Vas megyei 
Képviseletének vezetőjére, a kollektív 
szerződést pedig dr. Kotter]ózsefre, 
a VSZ TEB Szakmai Képviselet veze
tőjére bíztuk. A meggyőzés rejtelmei
be Karácsony Szilárd, VSZ alelnök ál
tal nyertünk alapos betekintést. Az 
előadók megvoltak, a résztvevők ré
széről az érdeklődés, aktivitás rend
ben volt, így az előadások igen érde
kesre, tartalmasra sikeredtek. Úgy tű
nik, megint sikeiúlt összehoznunk 

egy jó kis oktatást. Parancs teljesít
ve, magunk szerveztünk olyan ok
t a t á s o k a t ,  
amilyeneket 
s zere t tünk  
volna. 

Horváth�ba 
a VSZ Ifjúsági 
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Tisztelt Vasutas Szakszervezetitagok 
Egészség pénztártagok! 

Az egészséges életmódhoz szükséges 

sporteszközöket vásárolhatnak a 
VISZLAY SPORTÁRUHÁZBAN. 

VASUTAS SZAKSZERVEZETTAGOKNAK ÉS 
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRTAGOKNAK 

5% KEDVEZMÉNY. 
-Tagkártya bemutatása szükséges

Megközelítés: 3-as metró végállomása. 

Cím: Újpest, Árpád út 64. Tel:369-9164 
Nyitva: H-P: 10-18 Sz: 10-13 

www.viszlaysport.hu 



A Va.sutasok Szakszervezete és az Euro Discount Club 
{EDC) ajánlata kereskedőknek, szolgáltatóknak 

A klub célja egy olyan, Magyarország - később Európa - egész területét lefedő törzsvásárlói 

rendszer felépítése és működtetése, amely a rendszerben lévő összes partner teljes 
megelégedettségét szolgálja. 

CLASSIC -Hü�égkártya 

Kedvezményes Borbála 
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A rendszer működésének elve 

A céges klubtagok - vagyis a kártya elfogadóhelyek 
- az általuk meghatározott mértékű kedvezmény 
biztosítanak az EDC logós kártyát felmutató 
tagoknak, megnyerve ezzel maguknak az általunk 
biztosított vásárlói tömeget. 

A potenciális vásárlói kör 

Magyarországon jelenleg az EDC logós UPC 
Prémium Kártyával rendelkező előfizetők, valamint 
több szakszervezet - VSZ, MKSZSZ, HTFSZ, 
LIFSZ, VDSZSZ stb. - tagsága alkotják a közel 
700 OOO fős klubtagságot. Ehhez csatlakozik a 
következő fél évben a további szakszervezeti tagság 
jó része, illetve más profitorientált cégek, 
szervezetek ügyfélköre, tagsága (napilapok 
előfizetői, biztosító ügyfelek stb.), így hamarosan 
több mint 1 OOO OOO EDC kártyatulajdonos keresi 
majd a lehetőséget, hogy vásárlásaikor kártyájával 
megtakarítást érjen el. Ez a vásárlói kör az, amelyet 

az EDC ellát információkkal, és potenciális vásárlóerejét fel tud ajánlani a partnercégeknek. 

A tagok a kedvezményadás tényéről, illetve mértékéről, és a kedvezményadókról szóló egyéb 
információkról több módon is értesülhetnek: 
• kereshető internetes adatbázisunkból a www.edc.hu címen. 
• mobiltelefonnal adatbázisunk a wap-on is elérhető a wap.edc.hu címen. 
• a folyamatosan megjelenő katalógusból illetve listákból. 
• ügyfél-tájékoztató kiadványokból (pl. UPC Magazin) 
• szakszervezeti havi lapokban megjelenő elfogadóhely információkból 
• az üzletek, szolgáltatók bejáratánál ( és pénztáránál) kiragasztott matricákról. 

ALAPREGISZTRÁCIÓ 

Ez tartalmazza a cég, illetve üzlet nevét, címét, telefonszámait, e-mail címét, webcímét, 
termékeinek, illetve szolgáltatásainak 160 karakteres leírását, valamint a biztosított 
kedvezmény mértékét. Ezekkel az adatokkal ajánlja az említett csatornákon klubtagjainak az 
EDC az adott üzletet/szolgáltatót. 

Költség: A még nem EDC céges tag vállalkozásoknak a 24.000 Ft+Áfás (30 OOO Ft) céges 
klubtagsági díjat kell megfizetniük, mely összeget a kapott - cégen belül átruházható - EDC 
kártya használatával a többi partnercégnél többszörösen is megtakaríthatják. 

A 2005. február 1-15. között, VSZ tagok ajánlásával jelentkező 

vállalkozások egy mindössze bruttó 1 OOO Ft-os adminisztrációs 

költséggel csatlakozhatnak elfogadóhelyként. 



Tisztelt VSZ Tagok! 

Célunk, hogy az EDC logós szakszervezeti tagkártyák vidéken is egyre több helyen, egyre magasabb 
kedvezményeket biztosítsanak. Ennek érdekében folyamatosan tárgyalunk olyan országos kereskedelmi 
hálózatokkal, amelyek üzleteiben a mindennapok során mindenki megfordul. Most hozzájárulhat ahhoz, hogy az 
elfogadóhely hálózat az Ön környezetében is tovább bővüljön. Biztosak vagyunk abban, hogy a lelkes egyéb 
szakszervezeti tagság (pedagógusok, tűzoltók, villamos-iparban dolgozók stb.) és az Önök összefogásával egy olyan 
egyedülálló rendszer állhat fel, amely bizonyítja a szolidaritás erejét, és minden szakszervezeti tag egyéni 
boldogulásához is hozzájárul. 

Hogy mindezt hogyan? Rendkívül egyszerű megoldással. Aki szeretne hozzájárulni egy kevés szabadidejével az 
ügyhöz, csak a túloldalon található tájékoztatót illetve az alábbi jelentkezési lapot kell fénymásolnia, és eljuttatnia 
ismeretségi körében azokhoz az üzletekhez, szolgáltatókhoz, amelyeket később elfogadóhelyként szeretne látni, 
majd a cég vezetőjével értelemszerűen kitöltetni a jelentkezési lapot, és faxon vagy postán eljuttatni az EDC 
Marketing Kft. központjába. Innentől kezdve az EDC az összes adminisztrációt elvégzi. Néhány héten belül pedig -
amennyiben valóban sikerül megállapodni az adott üzlettel - már ezeken a helyeken is használható lesz 
kedvezményes vásárlásra az EDC logós szakszervezeti tagkártya. 

Bíztatunk tehát minden�it, hogy keresse meg a környezetében található üzlet- és cégvezetőket. Ez az ő részükre is 
rendkívül előnyös ajánlat, különösen a február 1-15-ig tartó akciós időszakban, hiszen a 24 OOO Ft+Áfás {30 OOO 
Ft) éves díj helyett, 800 Ft+Áfa {l OOO Ft) adminisztrációs díjért válhatnak kártya elfogadóhellyé. 

A szervezői munkához, a kártyahasználathoz sok sikert, valamint eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk! 

Budapest, 2005. január 12. 
Az EDC marketing Kft. munkatársi csapata 

Jelentkezési Lap 
Felkeltette érdeklődésemet az Euro Discount Club törzsvásárlói rendszere. Szeretnék EDC kártya 
elfogadóhellyé válni, illetve több információt kapni, ezért kérem, munkatársuk - a további részletek, és a 
kedvezmény mértékének megbeszélése végett - vegye fel velem a kapcsolatot. 

Cég/üzlet név: 

Cím: 

Kapcsolattartó: 

Telefon: Mobil: 

E-mail: 

Tevékenységi kör: 

VSZ tag ajánló neve: Kártyaszám: 

............................ , 2005. február .... 

cégvezető aláírása 

A jelentkezési lapot kérjük postán, vagy faxon juttassa el az EDC Marketing Kft. 
központjába: 1051 Budapest, Arany J. u. 27. Fax: (1) 473-0510. Ha bármilyen kérdés 
felmerül, várjuk hívását a (1) 473-0509 telefonszámon. 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
ELNÖKSÉGE 2004. OKTÓBERÉBEN 

LVÉNY KITÜNTETÉSBEN RÉ
SZESÍTETTE ÜVE DAI.SHEIM KOL
LÉGÁT, A NORVÉG VASUTASOK 
SZAKSZERVEZETE ELNÖKÉT NYUG
DÍJBAVONULÁSA , ÓL. Az 

ALÁBBIAKBAN KÖZREADJUK ÜVE 
DAI.SHEIM 2004. DECEMBER 22-ÉN 
KELT LEVELÉT. 

Kedves Barátaim és Magyar Tagtársaim! 
Először is szeretnék köszönetet mondani 

azért a magas kitűntetésért, melyet kongresszu
sunk alkalmával nyújtott át nekem Simon 
Dezső elnök úr, aki pohárköszöntőjében el
mondta, hogy ezzel a Magyar Vasutasok Szak
szervezete tiszteletbeli tagja lettem. 

Ennél nagyobb meglepetést nem is szerezhe
tett volna! Feleségemnek és jómagamnak el
akadt a szavunk a meghatottságtól, s nem szé
gyellem, de bizony könnyek gyűltek a szemem
be. Hozzá kell tennem, hogy a Norvég Állam
vasutak igazgatója, a Pályaigazgatóság elnöke, s 
a Szociáldemokrata Munkáspárt két jelenlévő 
vezető politikusa is igen meghatódott. 

A Norvég Vasutasok Szakszervezete az Orszá
gos Szakszervezeti Szövetséggel karöltve alapí
tása óta fontosnak tartotta a nemzetközi szoli
daritást. 

Jómagam nem tettem többet, mint ezen 
irányvonalaknak megfelelően dolgoztam, ba
rátaim. 

Ha bármi hasznát láttátok ennek a nehéz 
küzdelemben, amelyet addig folytattatok, s 
amely távolról sem ért véget, örülök, hogy se
gítségetekre lehettem. Feleségemmel egyútt 
sok sikert kívánok áldozatos harcotokhoz a ta
gok érdekében. 

Nyugdijas lettem, de nem szokásom a babér
jaimon ücsörögni. Nemrég mondtam igent a 
felkérésre, hogy a helyi pártszervezet vezetését 
átvegyem, s akúvan részt veszek az Országos 
Szakszervezeti Szövetség és a Szociáldemokra
ta Munkáspárt választási kampányában. Min
dent meg kell tennünk, hogy a jelenlegi polgá
ri kormányt elmozdítsuk a helyéről. 

A nemzetközi összefogás az egyetlen módja 
annak, hogy a vasúti alkalmazottak felvegyék a 
harcot a mindannyiunkat fenyegető liberalizá
ció ellen. 

Kellemes karácsonyt és sikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt kívánunk, s a feleségem
mel egyútt szeretettel üdvözöljük a Magyar Vas
utasok Szakszervezete valamennyi tagját! 

Szívélyes üdvözlettel 
Ove Dalsheim 

Simon Dezső 

a Uasutasok 

Szakszervezete 

elnöke 

A KÖZELMÚLTBAN A MÁV RT. 
ÉLÉN SZÁMOS SZEMÉLYI VÁLTO
ZÁS TÖRTÉNT. DECEMBER VÉ
GÉN BENYÚJTOTTA LEMONDÁ
SÁT UDVARI LÁSZLÓ, A MÁV 
RT. ELNÖKE, A VASÚTI REFOR
MÉRT FELELŐS MINISZTERI BIZ

TOS, UTÓDJA ELNÖK-VEZÉRIGAZ
GATÓKÉNT GAÁL GYUIA LETT, 
AKI - EZT MEGELŐZŐEN - A GAZ
DASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI TÁRCA 
POlITIKAI ÁI.LAMTITKÁRA VOLT. 

A Gazdasági és Közlekedési Miniszter dr. 
Márkus Imrét, a társadal111i kapcsolatokért 
felelős miniszteri biztosi és a MÁV Rt. felü
gyelő bizottsági tisztségeiből felmentette. 

Kóka János gazdasági és közlekedési mi
niszter a MÁV Rt. Felügyelő Bizottságának 
létszámát tizennégy főről kilencre csökken
tette - ezzel egyidejűleg a FEB tagjainak sze
mélyi összetételét is megváltoztatta -, így a 
jövőben a munkavállalók által delegált öt he
lyett hárman vehetnek részt a bizottság mun
kájában. 

Január első hetében Benczédi Mihályné 
pénzügyi vezérigazgató-helyettest saját kéré
sére felmentették tisztségéből, nyugdijba vo
nult. 

A személyi változások hátterét és indoka
it csak részben ismerjük, de tudjuk, a MÁV 
Rt. kritikus anyagi helyzetben van. Az elmúlt 
évek során megvalósított irányítási, szerveze
ti átalakítások, a létszámcsökkentés ellenére 
jelentősen növekedett a MÁV Rt. adóssága, 
miközben saját jegyzett tőkéje folyamatosan 
csökkent. 

Az adott helyzet értékelése során adódik 
a kérdés, hogyan tovább, mit lehet és mit 
kell tenni azért, hogy a magyar vasút elindul
jon azon az úton, amely a kiszámítható jö
vőbe vezet. Egy régi mondás szerint úgy jó
solhatjuk meg a jövőt, ha annak megalkotá
sának magunk is részesei vagyunk. 

A Vasutasok Szakszervezete az általa kép
viselt tagok érdeke szerint csak azokat a vál
tozásokat támogatja, amelyek a magyar vasút 

jövőjét biztosítják. A vasúti reformkoncepció 
- négyéves megállapodás- aláírása is az ilyen 
irányú elkötelezettségünket bizonyítja. 

Napjainkban pénzhiányra hivatkozással 
a vasút fejlesztése helyett kormányhatározat 
alapján elfogadhatatlan mértékű létszám
csökkentés valósul meg, amely nem jár 
egyútt fejlesztésekkel és ez azon túl, hogy 
érintett tagjainkat sújtja, a vasúti szolgáltatá
sok színvonalát is jelentősen rontja. Az el
múlt év során erre az elfogadhatatlan és visz
szafordíthatatlan folyamatra igyekeztünk a 
döntést hozók, a vasúti szolgáltatást igénybe 
vevők és a közvélemény figyelmét felhívni. 
Ezért kezdeményeztünk tárgyalásokat a tu
lajdonosi jogkört gyakorló Gazdasági és Köz
lekedési Miniszterrel, aki a kezdeményezése
inket visszautasította. A tárgyalások megkez
dése érdekében húszezer aláírást tartalmazó 
peúciót adtunk át a Gazdasági és Közlekedé
si Miniszternek, ezért tüntetett 1600 vasutas, 
gazdasági társaságokban dolgozó munkavál
laló a Gazdasági és Közlekedési Minisztéri
um előtt. 

A peúcióban és a GKM előtti tüntetésen 
megfogalmazott követeléseinkre mind a mai 
napig sem a MÁV Rt. vezetése, sem a Gazda
sági és Közlekedési Miniszter nem adott ér
demi választ. 

A MÁV Rt-nél és a MÁV tulajdonú gazda
sági társaságoknál a dolgozókért, a vasútért 
folytatott harcunkat töretlen erővel folytat
juk, mert hiszünk annak igazságában és az 
egyúttes akarat erejében. 

Nem hisszük, hogy a vasút liberalizációja 
és az azzal gyakran egyúttjáró privatizáció ké
pes megoldani azokat a problémákat, ame
lyek több évtized alatt halmozódtak fel. 

A MÁV feldarabolása, a piaci logika 
előtérbe kerúlése a vasút visszafejlesztését és 
a további létszámleépítéseket jelent. 

A Vasutasok Szakszervezete évtizedeken 
át azért dolgozott, hogy javítson a munkavál
lalók életkörülményein. Nem kockáztathat
juk ezeket a nehezen, sokszor sztrájkok árán 
elért eredményeket. 

Január 31-én a VSZ Választmánya és El
nöksége egyúttes - az alapszervezeti titká
rokkal kibővített - úlést tart, melyen közö
sen határozzuk meg főbb érdekvédelmi cél
jainkat és döntünk megvalósításuk érdeké
ben esetlegesen szükséges nyomásgyakorló 
eszközökről. Simon Da,ó 
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HonruH1us ÉS 

JOGORUOSLAT 

FONTOS TUDl\1, HOGY A MÁV RT. EGY
OLDALÚAN HATÁROZZA :MEG A BÉRBESO
ROLr\SOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MUNKA
KÖR ÉRTÉKELÉSEKET. ANNAK ELLENÉRE 
TESZI EZT, HOGY A VASUTASOK SZAKSZER
VEZETE SZÁMOS JAVASIATIAL ÉLT A FE
SZÜLTSÉGEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN. A 
JELENLEG ÉRVÉNYES BESOROLÁSI REND
SZERRŐL A MUNKÁLTATÓ NEM KÍVÁNT ÉR
DEMBEN TÁRGYA.Ll-.1 ÉS MEGÁLLAPODNI. A 
VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ENNEK EL
LENÉRE ÖSSZEGYŰJTI A BESOROLÁSI REND
SZERREL KAPCSOIATOS PANASZOKI\T ÉS 
TOVÁBBÍ1JA A .MUNKALTATÓ FELÉ. 

A 13/2004. MÁV értesítőben 
Gy.1149-1131/2003. szám alatt 
közzétett MÁV Rt. munkakör-ér
tékelésen alapuló besorolási 
rendszer működtetésének szabá- nyezhet, sőt bírósághoz is fordulhat. Az el
lyozása című utasítás nem tartal- járás során tisztázni kell, hogy a munka
mazza az egyéni besorolási pa- körben ténylegesen végzett tevékenység és 
nasz kezelésének eljárási módját, a munkaköri leírás szinkronban van-e, va
ennek ellenére a jogorvoslat le- !amint a munkakör megnevezése megfe
hetséges. Éppen ezért a munkál- leljen ennek. Egyszerűbb esetben téves be
tató által postázott besorolási sorolásról lehet szó, az ilyen panasz korri
értesítő átvételét nincs értelme gálását a besorolást végző azonnal orvosol
megtagadni. hatja. Abban az esetben, ha a munkaválla-

Aki úgy ítéli meg, hogy az ő be- ló a betöltött (általános) munkakör kate
sorolása nem felel meg a munka- gória-besorolásával nem ért egyet, felül
kör értékelésen alapuló ,---------, vizsgálati kérelme a Vasúti 
besorolási rendszernek J o G o R u o s L n l Érdekegyeztető Tanács szak
( értékrendnek) felül- , értői bizottsága elé, majd újra
vizsgálatot kérhet, L E H E J S E G E S értékelésre a VÉT napirendjé
egyeztetést kezdemé- re kerül. V.GY. 

Mindig talpon maradunk! 
Nem könnyű ma vasutasnak lenni. Már 

csak azért sem, mert vannak, akik ez ügyben 
fogalomzavarral küszködnek, vagy igyekez
nek zavart kelteni. 

Annak, aki vonaton utazik természetesen 
mindenki vasutas, aki a megváltott jegyért el
várható szolgáltatás biztosításában részt 
vesz. Vasutas, aki eladja a jegyet, vasutas, aki 
tisztítja a személykocsikat, aki ellenőrzi a je
gyeket, aki jelzést ad a vonat indulásához. 
Hozzávetőleg velük találkozik az utas. 

A háttérben dolgozókról azonban keveset 
tud a kívülálló(?). Pedig ők is vasutasok. Vas
utasok felelnek a pálya és a járművek bizton
ságáért, a biztosító berendezések Oelzők, so
rompók) működéséért, vasutasok ülnek a 
mozdonyokon, és vasutasok tartják karban a 
járműveket is. Sőt, vasutasok vállalják a 
felelősséget a vonatközlekedés biztonságá
nak minden részletéért. Például az olyan vég

képp háttérben lévő dolgokért, mint a távköz
lés, vagy az elektromos hálózat működtetése. 
Vasutasok a pályaépítők, a vasúti ingatlanok 

karbantartói, a jármű
javítókban dolgozók, 
az informatikusok, 
oktatók, vasútegész-
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ségügyisek, számfejtők, mérnökök, vezetők, éve „privatizálták" a tevékenységet. Most pe-
sarusok, átrakók, kocsivizsgálók. dig vannak, akik hasonlóan a piacosításban 

Lehet, hogy csapdát állítottam magamnak, látják a megoldást. Lehet, hogy más és más 
mert ha kihagyok valakiket, rajtam csattan a gazdasági társaságba akarnak szétszórni 
mérgük, de vállalom. Vállalom a hiba lehető- bennünket, vasutasokat, de egy dolog nem 
ségét, mert felsorolhatatlan, hogy mi minden- változik. Az. egymásrautaltság. 
nek kell rendben lennie egy vonat elindulásá- Ami változhat, a munkavállalók helyzete. 
hoz. Mert ismereteim szerint csak egy kocsitakarí-

De hiába a közös cél - a vonatoknak men- tó kft-nél van kollektív szerződés. A bérek is 
niük kell-, vannak, akiket irritál a sok vasutas. csak a minimálbért követik. Ez is egyfajta ha-
Vagy inkább az, hogy vasutasnak lenni több, tékonyság növekedés, de csak a tulajdonos 
mint reggel besétálni a munkahelyre, majd a nézőpontjából. A munkavállalók pontosan az 
munkaidő leteltével elfelejteni az egészet. ilyen kiszolgáltatottság megakadályozása el-
Vasutasnak lenni szolgálat. És ezen az új mó- len fognak össze több, mint száz éve. A tevé-
di sem változtat. Lehet, hogy vannak olyan ér- kenységek kihelyezése után is szeretnének 
dekek, amelyek szerint külön gazdasági társa- kollektív szerződést, tisztességes bérezést, 
ságokba helyezve a tevékenységeket hatéko- és menetkedvezményt. Mindezek megtartá-
nyabb lesz például a pálya- és a felsővezeték sához erős szakszervezetre van szükség. 
karbantartása, de a tapasztalat nem ezt iga- Mutassuk meg önmagunknak és a döntést 
zolja. -------------� hozóknak, hogy mi mind-

Lerágott csont a ko-
A 

, annyian, akiknek köze van 

csitakarítás példája, de MUNKA VÁLLALOK A KISZOL• a vonatok közlekedéséhez, 
igaz. Ha ma megkér- GÁLTATOTTSÁG ELLEN FOGNAK vasutasok vagyunk. Mert a 
deznek egy utast, mi- ÖSSZE TÖBB, MINT SZÁZ ÉVE. vasút egy nagy, egységes 
lyen a vasúti szolgálta-

A TEVÉKENYSÉGEK KIHELYEZÉSE műszaki és logisztikai 
tás színvonala, elsők rendszer. 
közt a tisztaság hiányát UTÁN IS SZERETNÉNEK A Vasutasok Szakszer-
említi. De nem a kocsi- KOL L EKTÍV SZERZŐDÉST, vezete pedig bárhová ke-
takarító kft-ket hibáz- TISZTESSÉGES BÉREZÉST, rülj'enek tagjai, egységes 

tatja, hanem a vas- ÉS MENETKEDVEZMÉNYT. érdekvédelmi szervezet-
utat, pedig több, ként fog tárgyalni és meg-

mint tíz MINDEZEK MEGTARTÁSÁHOZ állapodni érdekükben. Mu-
ERŐS SZAKSZERVEZETRE VAN 

SZÜKSÉG. 

tassuk meg, hogy mi 
mindig talpon maradunk! 

Karácsony Szilárd 



D hérfeJlesztésrOI 
AJ005. évi vállalati bérfejlesztés át

lagos mértéke 9,5% (6% OÉT + 

,5% reformprémium). A VSZ az 
emelés mértékével egyetértett, a felosz
tást nem tudta elfogadni. Az alábbiakban 
a többi szakszervezet által elfogadott bér
megállapodás részleteit ismertegük. 

Első lépésként a 2004. évi 3,5%-os re
formprémium a munkáltató eredeti 
3,04%-os mértékű ajánlata helyett a VSZ 
kezdeményezésére 3,19%-kal alapbérese
dik. 

A bérmegállapodás alapján az érintet
tek körében alapbéresítik a telephelyen 
kívül végzett munka költségtérítését. Ha
sonló eljárás keretében szűnik meg az 
építőipari különélési pótlék is. Megszűnik 
a felsővezetékes járművezetői, a 30 órán 
túli foglalkoztatási, a fűtési, az okmányke
zelési, a pótkocsivontatási, a rakodási és 
az autódarus pótlék. Ezeket a béreleme
ket társasági szinten alapbéresítik. A gé
pészeti üzletág függelékében alkalmazott 
csoportvezetői pótlék alapbéresítéséről 
üzletági szinten kell megállapodni. 

Alanyi jogú bérfejlesztés része a 2005. 
évi 3,5%-os reformprémium, amelyet a 
2004. évi átlagkereset alapján állapítanak 
meg. A 6-13. munkaköri kategóriába so
rolt munkavállalók további 2% bérfejlesz
tést kapnak alanyi jogon. 

Valamennyi tarifasávot megemelték. 
Az új, magasabb értékű alsó sávba 22 ezer 

munkavállaló tartozik. Ez a tétel a bérfej
lesztésre szánt bértömeg 3,5%-át teszi ki. 

A 14-17. munkaköri kategóriába tarto
zóknál a munkáltató nem kívánt a re
formprémiumon kívül alanyi jogú bérfej
lesztést biztosíta-

vegyes eredménnyel 
Hosszú TÁRGYALÁSSOROZAT UTÁN, A VASÚTI 
ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS 2004. DECEMBER 21-I 
ÜLÉSÉN LEZÁRULTAK A VASUTAS MUNKAVÁLLALÓK 

Uarga Gyuláné 2005. ÉVI HELY'ZETÉT MEGHATÁROZÓ TÁRGYALÁ-
SOK. A MÁV RT. ÉS A REPREZENTATÍV SZAKSZER

VEZETEK VEZETŐI AIÁÍRTÁK A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (KSZ) ÉS 
A VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JAVADALMAZÁSI (VBKJ) RENDSZER 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁST, VALAMINT ANNAK 
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSÁT. A BÉRMEGÁLLAPODÁST A VASUTASOK 
SZAKSZERVEZETE KIVÉTELÉVEL MINDEN SZAKSZERVEZET AIÁÍRTA. 
A MEGÁLLAPODÁSOK VÉGREHAJTÁSÁT A MUNKÁLTATÓ MEGKEZDTE. 

javaslatát támogatták a 
szakszervezeti oldalon, és 
jelentős azoknak a kezde
ményezéseknek a száma, 
melyet a munkáltató elfo
gadott, de a bérmegálla-

kollektív szerződés, vagy a 
jelenleg hatályos megálla
podás legyen a tárgyalási 
alap. Végül idő hiányában 
már csak az utóbbira volt 
lehetőség. A módosított 

Ko l l e k t í v  

72 ezerről 96 ezer forint
ra. 

Az utalványok kiosztási 
rendje nem változott. 

ni, így náluk a 
2%-os átlagos bér
fejlesztést diffe
renciáltan osztják 
fel. A VSZ többek 
közt emiatt nem 
fogadta el az idei 
bérfejlesztést. Év
közi bérfejlesztés-

A VSZ elfogadhatatlannak tartja, hogy 

9,5%-os bérfejlesztés esetén a vasutasok 

közt legyen olyan, akinek az éves bérfej

lesztése az infláció mértékét sem éri el. 

S z e r z ő d é s  
2005. de
cember 31-
ig érvényes. 
További vál
tozás, hogy . 
az épí
tőipari kü-

ffi1lyenneh látom a 
megállapodásokat? 

E
lgondolkodtatónak 
és ellentmondásos
nak. Van kollektív 

szerződés, de nincs foglal
koztatási megállapodás. 
Van 9,5%-os bérfejlesztés 
4,5%-os infláció mellett, és 
mégis előfordulhat, hogy 
több vasutas kolléga reál
bére nem nő. 

re 0,5%-ot tartalékol a munkáltató. 
Változatlan marad a 4%-os személyi 

alapbér kiegészítés, de jövőbeni sorsáról 
az év elején tárgyalni kíván a munkáltató. 

Fenti tartalommal a VSZ kivételével a 
reprezentatív szakszervezetek december 
17-én szignálták a 2005. évi bérmegálla
podást. A Vasutasok Szakszervezete de
cember 21-én két további javaslattal pró
bálta a bérmegállapodást számára is elfo
gadhatóvá tenni, eredménytelenül. A 
munkáltató 17-i álláspontjához tartotta 
magát, elvégre négy szakszervezet támo
gató nyilatkozata volt a tarsolyában. De
cember 21-én ezek a szakszervezetek 
(MOSZ, MTSZSZ, PVDSZ, VDSZSZ) a 
2005. évi bérmegállapodást a MÁV veze
tésével aláírták. 

A 2005. évre vonatkozó tárgyalások so
rán a Vasutasok Szakszervezete számos 

podást ezzel a tartalom
mal a VSZ nem írhatta alá. 
A VSZ elfogadhatatlannak 
tartja, hogy 9,5%-os bér
fejlesztés esetén legyen 
olyan munkavállaló, aki
nek az éves bérfejlesztése 
az infláció mértékét sem 
éri el. 

Hollektíu Szerzfidés 
Kollektív Szenódés
ól össze�ségébe1;1 
eveset tárgyaltunk. 

Három-négy tárgyalási kí
sérlet hiúsult meg azon a 
vitán, hogy a műnkáltató 
által hozott új, keretjellegű 

lönélési pót
lékról szóló 57. és a telep
helyen kívül végzett mun
ka költségtérítéséről ren
delkező 62/ Á. paragrafu
sok törlődtek, mert ezeket 
a bérelemeket alapbéresí
tették, miután a bérmegál
lapodásban erről már meg
állapodtak a felek. 

A VBig összege 2005-ben 
165 ezer forintra nőtt. A fel
használási lehetőség bővült, 
ebben az évben ajándék 
utalványt (3x5700Ft), illet
ve kultúra utalványt (20 
ezer forintig) is lehet igé
nyelni. 

Változott az étkezési té
rítés mértéke, a hideg 42 
ezerről 48 ezerre, a meleg 

zűnni nem akaró 
át- és szétszervezé
eknek, tevékeny

ség-kihelyezéseknek és 
munkáltatói felmondások
nak nem látni a végét. A 
Vasutasok Szakszervezete 
kiszámíthatóságot biztosító 
megállapodásokban érde
kelt, és csak ezekhez adja a 
nevét. 2005 nehéz év lesz, 
nagyobb összefogásra lesz 
szükség! 

Varga qyuláné 
aVSZMAVRt� 

érdekvédelmi alelnöke 
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A uasút hberahzác1óját az 
Európai Parlament és Bizottság 

be akarja fejezni 

mozdonyvezetők foglalkoztatásának Európára 
iterjedő engedélyezésére, a minimális mi
őségi normák árufuvarozásban történő beve

zetésére és az utasok baleset következtében szükséges 
kártalanítására vonatkozó egyezmény megkötése kü
szöbön áll. A vasutat érintő harmadik csomag - amely 
a nemzetközi személyfuvarozás versenytársak számára 

történő megnyitását szabályozza - azonban még nem 
készült el. 

Az Európai Parlament Fuvarozási Bizottságának el
nöke, Paolo Costa szerint a személyfuvarozás liberali
zációja a legvitatottabb téma az Európai Parlament
ben. A képviselők úgy határoztak, hogy az új vasúti 
szabályozásról szóló törvénnyel együtt egy csomagban 
terjesztik elő javaslataikat az Európai Parlament elé. 
Ennek az a célja, hogy az egyes országok kormányai 
ne vihessék ki a részükre kedvezőtlenebb témákat, va-

gyis „mindent vagy sem
mit". A közlekedési kér
désekkel foglalkozó eu
rópai biztos tá�ogatja a 
nemzetközi vasútvona
lak versenytársak részé
re történő megnyitását 
2010-ben, egyben kérte 
a képviselőket, hogy se
gítsenek meggyőzni az 
Unió tagországainak 
kormányait a liberalizá
ció végrehajtásáról. A 

német képviselő java
solta, hogy a nemzetkö
zi vasútvonalakat 2011-
ben nyissák meg a ver
senytársak számára. A 
képviselők közül töb
ben - különösen az új 
tagországokból érkezet
tek - ellenezték ezt a 
tervet, mert szerintük 

,, 

saját vasúttársaságuk 
már az első menetben 
kiütéses vereséget szen
vedne. Úgy vélik, hogy 
ez a terv az SNCF és a 
DB számára lenne ked
vező, mert így rátehet
nék kezüket a kis orszá
gok vasútjaira. 

A mozdonyvezetők 
foglalkoztatásának eu
rópai engedélyezése 
két résztémából áll: 
egységes, összehangolt 
bizonyítvány kiállításá
ból és a mozdonyve
zetők részére, valamint 
az adott vonalra vonat
kozó minősítési bizo
nyítványból a vasutat 
használó által. Annak a 
vasútvállalatnak a védel-

mére, amely lemond a 
képzésről (körülbelül 
ötvenezer Euró szemé
lyenként) egy részét a 
mozdonyvezetőknek 
kell megtéríteni, vagy 

az új vasútvállalatnak, 
önkényes kilépés ese
tén. A képviselők java
solták, hogy az új veze
tési engedélyt csak a li
beralizáció következő 
lépcsőjében vezessék 
be. 

Az adott témákat 
beterjesztő képviselő ja
vasolta, hogy az utasok 
baleset következtében 
keletkezett kárának egy
séges térítési rendszerét 
terjesszék ki mind a bel
földi, mind a nemzetkö
zi forgalomra. 

(Rail et Transports, 
2004. december 8.) 

llaJösBéla 

MAY Vasjármíí Kft. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85. 

Telefon: 94/521-800; Fax: 94/313-315 
e-mail: info@mvj.hu 
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dízehnozdonyok (M43; M47), 

motorvonatok (Bz-mot, InterPici, Ikerkocsi), személykocsik, 

teherkocsik javítása, korszerűsítése, átépítése; 
speciális vasúti jármű gyártás, javítás; 

jármű fő- és részegységek gyártása (Railpack); 

MfU (motor), BEHR (hűtő), VOITH hajtómű) 

szakszervíz tevékenység. 

rszerű vasúti jármúparkért! 



A Vasútegészségügy területén működő fekvő
beteg ellátó egészségügyi intézményeknél 2004. 
novemberben megtartott Közalkalmazotti Ta
nács és Munkavédelmi Képviselő választás tapasz
talatait szeretném megosztani az olvasókkal. 

A GKM közreműködésével 2004. szeptember 
10-én megalakult az érintett MÁV kórházak 
munkavállalóinak képviselőiből a választások 
előkészítését és törvényes lebonyolítását segítő 
Központi Koordinációs Bizottság. 

A munkabizottság tagjai vállalták, hogy az Mt. 
IV. fejezete alapján a 2001. évi LXXII. törvény, 
valamint a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény módosított 91. § alap
ján, az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény 
előírásainak megfelelően ajánlataikkal, javaslata
ikkal segítik a vasútegészségügyi intézményeknél 
a MÁV Kórházak esetében a választás törvényes 
lebonyolítását. 

A Központi Koordinációs Bizottság által köz
readott Választási útmutató alapján a Vasútegész
ségügy három kórházában 2004. novemberében 
(közel egyidőben) sikerült egységes elvek alap
ján a választást érvényesen és eredményesen le
bonyolítani. 

A Budapesti MÁV Kórház és Rendelőintézet
ben, a Budai MÁV Kórházban, valamint a Szol
noki MÁV Kórház és Rendelőintézetben a 2004. 
novemberében megtartott KT. választás érvé
nyes volt, mivel a munkavállalók több, mint öt-

ven százaléka adta le szava
zatát. 

Az érintett szakszerveze
tek felhívásaikban sikere
sen mozgósították a kórhá
zak munkavállalóit, a szer
vezett dolgozókat. Mindhá
rom intézményben a leg
több szavazatot a Vasutasok 
Szakszervezete jelöltjei kap
ták. Megítélésünk szerint a 
MÁV Kórházak VSZ alap
szervezeteinek sikeres jelö
lőmunkája: alkalmas jelöl
tek állítása, a személyek 
módszeres bemutatása, a 
következetes adminisztráci
ós tevékenység, a gyors in
formációs munka jól segí
tették a VSZ alapszerveze
tek eredményességét. 

A jelöltek körültekintő 
gondos kiválasztásának kö
szönhetően a megválasztott 
VSZ KT tagok valamennyi
en megkapták a szavazatok 
több, mint ötven százalé
kát. Ez elsősorban a Buda
pesti és a Szolnoki MÁV 
Kórházakban volt sikeres. A 

fenti intézmények Közal
kalmazotti Tanácsának el
nökei és tagjainak zöme a 
Vasutasok Szakszervezet
ének tagja, ami (közvetve) 
segítheti a KT-kben a VSZ 
érdekérvényesítő tevékeny
ségét. A 2004. novemberé
ben a MÁV Kórházakban 
lezajlott eredményes közal
kalmazotti tanácsi és mun
kavédelmi képviselőválasz
tás mutatja, hogy az illeté
kes szakszervezetek közre
működésével a munkaválla
lói jogok védhetők, érvé
nyesíthetők. 

A választás során eldőlt, 
hogy a következő három 
évben kik képviselik a 
munkavállalót a döntési fo
lyamatban, kik tolmácsol
ják a kórházak dolgozói
nak véleményét fontosabb 
kérdésekben (pl. a privati
záció, a jóléti alapok elosz
tása stb.), és kik azok a tes
tületi tagok, akik részt vesz
nek a dolgozókat érintő 
munkahelyi problémák 

megoldásában. Az ered
ményes választás során 
eldőlt, hogy a MÁV Kórhá
zakban a szakszervezetek 
jelöltjeire leadott szavaza
tok száma 10% feletti, 
ezért reprezentatívak. A 
Vasutasok Szakszervezete 
(VSZ) mindhárom intéz
ményben a legmagasabb 
szavazati arányt, 42,91 szá
zalékot ért el. 

A VSZ a választás soran 
következetesen hangsú
lyozta a Kollektív Szerződés 
fontosságát, mert: az MT. 
118. § (1) bekezdése alap
ján a KSZ-ben kedvezően 
szabályozható (a munkavál
lalók számára) a munka
rend, munkaidőkeret, a na
pi munkaidő beosztás, az 
MT 165. § (1) bekezdése 
sze1int a KSZ-ben (a mun
kavállalók esetében) elő
nyösen alkalmazhatók a 
kulturális, jóléti, egészség
ügyi szükségletek és az élet
körülmények jobbítását 
célzó munkáltatói támoga
tások, csak a KSZ alapján 
biztosítható a munkaválla
lók javára az illetményki
egészítés (1qt. 67. § (2) és 
(3) bekezdés), munkahelyi 
pótlékok (1qt. 75. § 233, 
2000 (XlI.23.) Korm. 16. 
§), a 2005. évi inflációkö
vető bérfejlesztés, a vasúti 
menetkedvezmény kórházi 
dolgozók és családtagjaik 
részére, a munkafeltételek 
jobbítása, a munkaruha. 

Rubik László 

1B titkár 

Ismét uan 
, · kat szervezésekkel bizony

talanítsuk el, fiatal diplo
másokat állítsuk szembe a 
többivel, a reménykedők 
kedvét vezetői pályázatok
kal vegyük el, a maradékot 
munkaköri besorolással 
alázzuk meg. 

A Budapesti ffiÁU Hórház és Höz
ponll Rendelőintézetben közel fél
éues. kemény és folyamatos 
egyeztetés után december 18-án 
[karácsonyra] ,,megszületett a 
meguáltó" kollektíu szerződés. 
amelyet a Döntőbírói Szolgálat 
közremúködéséuel a három rep
rezentatíu szakszeruezet és a 
munkáltató aláirt. 
Az ÚJ Hollektíu Szerződés. amely 
2005. Január 1-Jétől lép hatályba. a 

Uasutasok Szakszeruezete és a 
UEDDSZ által már 20011. Júhus 16-án 
aláirt HSZ néhány mondattal 
bőuített uáltozata. 
Bízunk abban. hogy a Szolnoki ffiÁU 
Hórházban 1s eredményesen zárul 
a HSZ tárgyalás. mert akkor 2005-
ben ualamenny1 uasútegészségügy1 
mtézményben Hollektíu Szerződés 
alapJán folyik a munkáltatás. 

Rubik László 
IBlltkár 

ökkentsük az 
utasok számát! 
(Ritkább vonat

közlekedés, kevesebb kocsi, 
bezárt pénztárak.) 

Hagyjuk vergődni az áru
szállítást. Technikai feltételek 
hiánya! 

Zárjuk be, adjuk el vagy ki 
a vasútállomásokat, de ad
dig is csökkentsük a fűtést, 
takarítást, a padok, szemét
tartók számát. Építsük le a 
személyzetet. A tapasztalta
kat nyugdíjazzuk, az aktíva-

Aki, ami megmaradt, 
szedjük szét, szervezzük ki, 
adjuk el, hagyjuk elhalni. 

Miután így megbénítottuk 
a vasutat, szüntessük meg, 
mert béna! 

Inkább építsünk autópá
lyát, mert az jó üzlet. Utána 
kérjünk magas útdijat, 
emeljük a benzin, az autó 
árát, mert az még jobb üz
let! Van fontosabb, mint a 
jó üzlet? 

PéZé 
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S TIBOR, A VASUTA
OK SZAKSZERVEZETE 
EBRECE!\1 TERtLETI 

KÉPVISELETÉNEK VEZETŐJE 
'.\1'CGDÍJBAVONULÁSA MIATT 
2004. DECHIBER 31-ÉVEL LE
\fONDOTT TISZTSÉGÉRŐL. 
LELKIISMERETES VEZETŐKÉ'.\T 
MUNKATÁRSAIVAL KÖZÖSEN 
MÉG TISZTSÉGE LEJÁRTA 
ELŐTT GO:t-,,1)OSKODOTT AR
RÓL, HOGY A KÉPVISELET ÉLÉ:N 
ZÖKKENŐ\iE:t-,,TIS LEGYEN AZ 
ŐRSÉGVÁLTÁS. A TERÜETI 
KÉPVISELET LJ VEZETŐJÉKEK 
\iEGVÁLASZTÁSÁRA 2004. DE
CEMBER 15-ÉN GYŰLTEK ÖSSZE 
AZ ALAPSZERVEZETEK ÁLTAL 
VÁLASZTOTT KÜDÖTTEK A 
DEBRECEl\1 IGAZGATÓSÁG TA
NÁCSTER.\IÉBEN. 

A küldöttértekezleten 
megjelenteket Nagy Ferenc, 
a Területi Képviselet veze
tőhelyettese köszöntötte, 
majd az előző választás óta 
eltelt időszakról szóló beszá
molót tárgyalta meg a testü
let. Kis.5 Tibor szóbeli ki
egészítőjében elmondta, 
hogy a legutóbbi beszámo
lóra 2003. február 13-án ke
rült sor. Ez a beszámoló 
rendhagyó módon készült 
el, mivel az a 2004. év zárá
sát megelőzően foglalja ösz
sze az elvégzett munkát, ér
tékeli a VSZ XVI. Kongresz
szusa programjának Terüle
ti Képviseletünkre vetített 
feladatainak megvalósítását. 

A beszámolási időszak
ban a MÁV Rt. ,,reformti>
rekvéseinek" megszenvedói 
elsősorban a vasutas munka
vállalók voltak. Az elmúlt két 
évben jelentős mértékben 
csökkent a foglalkoztatottak 
száma, tovább romlott a von
tató és vontatott járművek, 
valamint a vasúti pályák mű
szaki állapota, a munkavég
zés feltételei és körülmé
nyei. Az érdekvédelmi mun
káról Kiss Tibor elmondta, 
hogy a 1001/2004. Kor
mányhatározatban szerep
ló húsz százalékos mértékű 

8 Magyar Vasutas 

létszámcsökkentés a debreceni területet is 
jelentős mértékben érintette. A szolgálati he
lyen az érintett szakszervezeti titk.irok a lét
számcsökkentésre vonatkozóan éltek előzetes 
véleményezési jogukkal. Az alapszer�ezeti titká
rok kérésére a Területi Képviselet vezetője a 
csoportos létszámleépítésben érintett munka
vállalók tájékoztatásán személyesen megjelent, 
hozzászólásával segítette a munkavállalók érde
keinek védelmét. Szakszervezeti tisztségvise
lőink kiálltak tagjaink mellett, az egyeztetése
ken legtöbb esetben sikerült a VSZ tagok érde
keit megvédeni. A jogutódlással történő 
tevékenységkihelyezésben érint�tt szakszerveze
ti tagjainkat tájékoztattuk a MAV Rt. és a jog
utód munkáltató között létrejött megállapodri
sok t�r�m��l - jövedelmi, jóléti és szociális 
jutta� rató alakulásáról. Kiss Tibor ér 

� 

rse 
a Debrecen Te 

kelésében kitért a jövedelmi viszonyok és a 
munkakörülmények változásának hatásaira. 

A taglétszám és szervezettség alakulását ösz
szegezve a beszámoló megállapította, hogy az 
előző beszámolás óta lelassult a tagvesztés folya
mata. 2004-ben 169 fő lépett be a területen szak
szervezetünkbe, ezzel szemben 134 kilépett. A 
taglétszám növekedést befolyásolta a Területi 
ÁFU SZB megalakulása, a tagkártya bevezetése 
és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, a 2003-
2006 évekre szóló Együttműködési Megállapo-

dás foglalkoztatási fejezetében megfogalmazot
tak érvényesítése. A taglétszám csökkenését a 
munkakörök racionalizálása, egyéb átszervezé
sek és a munkavállalók létbizonytalansága is 
befolyásolta. 

Az elmúlt két évben jelentős mértékben ja
vult a kapcsolat tagságunkkal, gyakoribbá váltak 
a személyes véleménycserék. A Magyar Vasutas 
megrendelése területünkön is jelentős mérték
ben emelkedett, tagjaink nagy részéhez eljut a 
lap. 

A TK jó kapcsolatot tart fenn a Hajdú-Bihar 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye intézményei
vel, valamint Debrecen és Nyíregyháza helyi TV 
és rádió stúdióival és napilapjaival. A Területi 

, r,viselet - tagjai részére - két helyen, Debre
ce ben és Nyíregyházán működtet jogszolgála
to . A Nyíregyházán tevékenykedő ügyvédnő 

eti Képviselet élén 
költségeit az alapszervezetek fizették. A Debre
ceni Területi képviselet több országos akció sike
rében működött közre. Az aláírásgyűjtés során 
az országosan összegyűjtött húszezer aláírásból 
6817 Debrecen térségéből gyűlt össze. A 2004. 
november 10-én Budapesten a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium előtt megtartott de
monstráción alapszervezeteink képviseletében 
területünkről több mint 300 fő vett részt. A rész
letes beszámoló tartalmazta a helyi szabadidős 
és sporttevékenységének, a Területi Képviselet 
kapcsolatrendszerének és gazdálkodásának érté
kelését. A szóbeli kiegészítést követő vitában 
több küldött méltatta a leköszönő képvise
letvezető munkáját, és bírálta a MÁV Rt. átalaku
lásából adódó hátrányokat. 

A küldöttértekezleten részt vett Simon 

Dezső, a Vasutasok Szakszervezete elnöke, aki 
hozzászólásában elismeréssel szólt a Képviselet 
és a leköszönő Kiss Tibor példamutató munkájá
ról, valamint tájékoztatót adott a VSZ érdekvé
delmi munkájáról és a szervezet előtt álló felada
tokról. 

AJelölő-bizottság munkájáról annak vezető
je, Suszter Csaba, Nyíregyháza Csomópont Szak
szervezeti Bizottságának titkára adott számot, 
majd a küldöttek titkos szavazással választották 
meg a Területi Képviselet új vezetőjét. A két je
lölt közül Baranyai Imre harmincegy, Schwarcz 

Zoltán tizenöt szavazatot kapott. 
A döntés értelmében 2007-ig Baranyai Imre 

látja el a képviselet-ve�etői tisztséget, aki több év
tizede dolgozik a MAV Rt-nél forgalmi terüle
ten. Immár két ciklus óta a MÁV Rt. Központi 
Üzemi Tanácsának tagja. 

A küldöttértekezleten megjelent tiszt
ségviselők kollektívan köszönték meg Kiss 
Tibornak eddigi munkáját és sok sikert kívántak 
Baranyai Imrének. 

HSZ. 
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Az ÁSZK vezetőjének Zlati 

Róbertet, helyetteseinek La

katos Jánosnét (Mosonma
gyaróvár) és Dajka Sándort 
(Záhony GRF) választotta 
meg a testület. 

Az elfogadott rövidtávú 
programban .. az alapvető 
hangsúlyt az Uzletági Függe
lékben és a hatályos megál
lapodásokban eddig elért 
vívmányok és szerzett jogok 
megőrzésére és jobbítására 
helyezzük. Célunk a tagság 
eredményes érdekképvisele
te, a foglalkoztatás biztosítá
sa, a jövedelem és jóléti jut
tatások növelése valamint az 
élet- és munkakörülmények 
javítása. A foglalkoztatási 
gondok kezelésekor előny
ben részesítjük tagjainkat. 

A Szakmai Képviselet tiszt-

ségviselőinek felkészültségét 
folyamatosan erősítenünk 
kell. Az Intézőbizottságnak 
figyelemmel kell kísérnie a 
tisztségviselők és az utánpót
lás oktatását és képzését, va
lamint az érdekvédelmi 
szakfeladatok ellátásának 
színvonalát. Feladatunk 
megteremteni annak lehe
tőségét, hogy minden cso
mópont évente egy tiszt
ségviselővel képviselhesse 
magát a VSZ által szervezett 
képzéseken. Nagy hangsúlyt 
kell fektetnünk a tagszerve
zésre, mely valamennyi tiszt
ségviselő feladata. 

A Vasutasok Szakszerveze
te Alapszabálya és a X.V. 

� pviselete 
Kongresszus által elfogadott 
Középtávú terv is tartalmaz
za, hogy a munkáltató dön
tési pontjaihoz illeszkedő 
partnerekkel rendelkezzen 
szakszervezetünk. Ez köve
telJe meg, hogy reagáljunk a 
MAV Rt. átalakítására, mely
nek során az üzemvitelhez 
tartozó tevékenységek - for
galom, kereskedelem - kü
lön üzletágakhoz _ kerúltek. 

A Forgalmi és Ertékesítési 
Intézőbizottságban kidogoz
tuk a testúletek által is elfo
gadott új szerve�eti felépí
tést, miszerint a FEIB három 
önálló szakmai képviseletté 
alakul át. A megvalósítás 
nem látszott egyszerűnek, 
hiszen a hálózatban jelenleg 
is működnek olyan alapszer
vezetek, ahol az egykori 

üzemviteli szakmákban dol
gozók együtt vannak jelen, 
és ezen felülről jövő akarat
tal nem kívánunk változtat
Ill. 

Az önálló szakmai képvi
seletek létrehozásának alap
ját jelenti, hogy minden 
alapszervezet - a szakmai ér
dekvédelem erősítése érde
kében - megválasztotta a há
rom külön üzlet-, illetve 
szakághoz kerúlt tagok (te
hát forgalom, személyszállí
tás és árufuvarozás) szakmai 
képvise!őjét. 

A MJ\V szervezeti átalakí
tása során az újonnan alaku
ló üzlétágaknál a legkisebb 
munkáltatói jogkörrel ren-

delkező egység a csomópont. Mivel egy csomó
pont te1ületén több alapszervezetünk is működik, 
ezért az egy-egy csomóponthoz tartozó alapszer
vezetek szakmai képviselői közül Csomóponti 
Szakmai Bizottság (CSSZB) vezetőket kellett vá
lasztani. Az ő feladatuk tárgyalni a csomóponti 
főnökkel a helyi megállapodások megkötése érde
kében. 

A CSSZB vezetők a szakmai képviselet Küldött
értekezletének tagjai. A Küldöttértekezlet választ
ja meg a szakmai képviselet vezetőjét és két helyet
tesét. A Küldöttértekezlet összehívásánál a lét
számarányosságra is törekedni kellett, hiszen Zá
honyban dolgozik az üzletág munkavállalóinak 
46%-a, a szakszervezeti tagságot tekintve pedig 
65%-a. A Küldöttértekezletben a megfelelő képvi
seletet a Szervezeti és Működési Szabályzat rende
zi, így Záhony a csomópontjai számánál arányosan 
több küldöttel képviseltethette magát. 

Az egy terúlethez tartozó CSSZB vezetők vá
lasztják meg a Terúleti Szakmai Bizottság (TSZB) 
vezetőjét, aki ezáltal tagja az Intéző Bizottságnak 
is, mely a Küldöttértekezlet két ülése között a 
Szakm� Képviselet felső szintű irányító testúlete. 

A FEIB átalakulásának folyamatában tehát az 
alapszervezeti szakmai képviselők rendszerére ala
poztunk. Ez a struktúra az alapszervezeti rend
szerben nem igényel változtatást. A jövőre nézve 
azonban szükségesnek tartjuk az önálló szakmai 
alapszervezetek létrehozását, de ez csakis alulról 
érkező kezdeményezések alapján valósítható meg. 
Erre ak_ad is egy jó példa. Debrecen terúleten 
önálló AFU-s alapszervezet megalakítását kezde
ményezték tagjaink. Azóta az alapszervezet terüle
ti szinten meg is alakult, és kimagasló szervezettsé
get ért el, nagyszámú új belépővel gyarapodott. 

Sajnos a FEIB testületei által 2003-ban előirány
zott szakmai képviselők megválasztása és az új 
szakmai képviselet megalakítása késett. Tudtuk, 
hogy a megvalósítás nem lesz egyszerű és ez be is 
igazolódott. Az érdekv_édelmi munkában azonban 
nem volt kiesés. A FEIB 2003. november 13-án 
kelt levelében II}egfogalmazot� kezdeményezésre 
alakult _ mfg az Arufuvarozási Erdekegyeztető Ta
nács (�T). 2004-re vonatkozóaIJ- �egalkottuk 
az első Uzletági Függelék_et. Az AFET hayonta 
rendszeresen ülésezik. A FEIB-et a titkár és AFU-s 
helyettese, valamint a FÉIB egy-egy ÁFU Üzletág
nál dolgozó tagja felváltva képviselte eddig. A 
szakmai képviselet létrejöttével az újonnan meg
választott tisztségviselők veszik át ezt a munkát. 

A megalakításban segédkező valamennyi tiszt
ségviselő munkáját köszönjük! A megalakult Szak
mai Képviselet jövőbeni munkájához, az elfoga
dott program megvalósításához nagyon sok sikert 
kívánunk! 
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A LEGELKÉPESZTŐBB WES

TERN-FILMET IS Tl'LSZÁRNY A

LÓ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 

DOLGOZTAK A MODERN IPARI 

EGYESÜLT ALLAMOK JELKÍ:

PE, A TRANSZKONTINENTÁLIS 

VASÚT Í:PÍTŐI ÉS AZ AZT 

KEZDETBEN ÜZEMELTETŐ 

V ASl'T ASOK. AHOGY OTT ÉS 

AKKORIBAN MONDTÁK: MIN

DEK T ALPFÁRA JUTOTT EGY 

HULLA. 

HADICÉL. em növelte a mun
kavégzés biztonságát az a polgárhá
ború sem, amelyről mi itt Európá
ban rendszerint csak annyit tudunk, 
hogy Észak háborúja volt Dél ellen a 
rabszolgák felszabadításáért. Azon 
túl, hogy a háborút tulajdonképpen 
Dél kezdte, fontosabb, hogy az 1860-
64 közötti események az első mo
dern háborút fémjelzik, ahol már a 
katonákat, az élelmiszert és a hadi
anyagot vasúton szállítják, a paran
csokat és az értesítéseket távírón to
vábbí tják, továbbá a fényképezés 
lehetővé teszi, hogy a közvéleményt 
riportok segítségével tájékoztassák. 
Első ízben próbáltak ki olyan új, ha
tékony fegyvereket, mint pl. az 
ismétlő puska, a géppuska, a kézigrá
nát, a tengeri akna, a robbanólöve
dék, a páncéloshajó, stb. 

Éppen ezért az északiak 1862-re 
kidolgozott terve már célul tűzte ki 
az előrehaladást a déliek fővárosa, 
Richmond felé, illetve a Richmond
Mem phis vasútvonal elvágását. 
Mindennek megfelelően a polgár
háború során szinte a második világ
háborúhoz hasonlatos módon vasúti 
síneket, kocsikat rongáltak meg, sze
relvényeket, vasútállomásokat ágyúz
tak szét, amint az történt egyebek 
között a Nashville-Chattanooga kö
zötti vasútvonal hídjának felrobban
tásánál, illetve Georgiában. A pusztí
táson túl érdekessége a polgárhábo-
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rúnak, hogy az északiak kém
főnöke egy Pinkerton nevű egy
kori vasúti detektív volt, aki n� 
hány elképesztő baklövésén túl 
(a Potomac mellett; Lewis és 
Scully ügy; Tim Webster elvesz
tése, stb.) igen hasznos adatokr 
kal szolgált, különösen a déliel.c 
hadianyag szállításáról, haderő 
átcsoportosításáról. Továbbá 
szinte minden történész osztja 
azt a véleményt, hogy az északi
ak győzelmét nagyban elősegí
tette vasútvonalaiknak hossza, 
hiszen a kontinens pályáinak 72 
százalékát az Unio ( északiak) 
birtokolta, míg a konföderált ál
lamok ( déliek) csupán 28 száza
lék fölött rendelkeztek. 

KONFLIKTUSPONT( OK). 
Mindehhez képest a bölénycsor
dáknak az építőmunkások tábo
raiban okozott pusztítása, az in
diánok (filmekből jól ismert) 
,,zaklat.ása" már nem is tűnik 
olyan számottevőnek, különö
sen nem az 1867-es nebraskai 

nem a magyar szabadsá e tisztjei is, így FialaJános és Xantus 
János. Előbbi (egyebek ko -tt) Misso · állam első pontos 
feltérképezője; utó,pbi nemcsak nagy j - állattani és nö-
vénytani gyűjtőmunkája révén nevezetes, ti -amint a drez-
dai Karl May emlékmúzeum révén is tudható, ő volt Old 
Shatterhand alakjának mintája. 

A laktanyavagonok tábora, az acélkaraván kétnaponta vo
nult saját vágányán előre, s kocsmák, bordélyok, ,,csibészek", ha
szonlesők stb. serege követte őket, akik 10-20 lépésenként éjjel 
még őrséget is álltak, hogy időben riasztani tudják társaikat rab
lók, a kószáló indiánok feltűnése esetén. A sínek melletti fake
reszteknek kezdetben füttyszóval tisztelegtek a mozdonyvezetők, 
azonban ahogy ezek szaporodtak, egyre inkább csak továbbro
bogtak. Idővel a nem minden tekintetben hatékony vasúti 
rendőrség, illetve a hadsereg vasútbiztosító alakulatai vették át az 
,,őrséget''. 

A vasútépítő munkások (az Union Pacific több, mint 25 ezer 
munkást és többszáz mérnököt foglalkmtatott) letelepedhettek 
a vonalak mentén, azonban korábbi munkaadójuktól ott sem 
szabadulhattak, még annak ellenére sem, hogy a vasútvonalakat 
építő tőkések szinte maguk fedezték egy-egy város építkezései
nek költségeit, mert a telekspekulációk, a hitelügyletek, a ,jóté
kony" munkaadói kölcsönök továbbra is fogva tartották 
őket. 

A letelepedő (s 
egyre inkább eladó
sodó vasútépítők
bői lett) farmerek 

ugat történ t 
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vonatrabláshoz képest, amelynek so
rán elrabolták a vasútépítő munká
sok fizetését szállító vonatot. 

Kezdetben az aranyásásba bele
fáradt emberek tömegesen jelent
keztek a napi kétdolláros biztos ke
resetet ígérő vaspályaépítő munkára, 
azonban amikor kiderült, hogy ezüs
töt találtak a hegyek között és e bá
nyák tulajdonosai napi négy dollárt 
is hajlandók fizetni, akkor kínai be
vándorlókat kezdtek szerződtetni. 
Sőt, a Central emberei még Kínába 
is küldtek munkás-toborzókat, akik 
ezerszámra szállították a napi egy 
dollárért is robotoló olcsó munka
erőt a hegyek közötti nehéz építke
zésekre. A fűtetlen barakkokban, sí
neken veszteglő laktanya-kocsikban 
járványok, betegségek tizedelték a 
kemény fagyokhoz, jeges viharok
hoz nem szokott kínai munkásokat, 
akik 1865 közepére „verekedték át 
magukat"három évi kemény munka 
után a Sierra Nevada vad sziklacsú
csain. 

Az Union emberei napi egy mér
földet is haladtak, s a több, mint 10 
ezer munkás között voltak írek, né
metek, svédek, skótok, lengyelek, 
portug�ok, s néhány százan magya
rok is. Erkeztek továbbá a polgárhá
ború leszerelt katonái, s Grenville 
Dodge tábornok, az északi sereg 
kitűnő mérnök-tisztje mint munkás-
hadsereget irányította volt katonáit. 
Azonban nemcsak ő tűnt ki számos 
völgyhíd kiváló tervezőjeként, ha-

ellentétbe kerültek a marhatartókkal, akik longhorn nevű (fajtá
jú) marháikat délen tenyésztették, s hatalmas, 2-3000 állatból ál
ló csordákat hajtottak végig az 1500 mérföldes úton a texasi sík
ságokról észak felé a „marhavárosokba '; a missouri Sedaliába 
vagy a kansasi Abilene-be és Dodge Citybe. A cowboyoknak har
colniuk kellett az indiánokkal, a haragos telepesekkel, a megva
dult csordával, s a vízért szinte mindenkivel, hiszen ekkor már ki
ki az ezidőben feltalált szögesdróttal vette körbe földjét, s az eze
ken található kutakat. Az említett városokból vasúton vitték to
vább az állatokat Chichago és Kansas húsipari központjaiba, on
nan pedig szintén vasúton, fagyasztókocsiban jutott tovább a ke
leti iparvárosok piacaira. 

Először az Union Pacific mérnökei alakitottak munkásegyle
teket, majd 1863 augusztus 17-én megalakult a mozdonyvezetők 
első szervezete, s tíz évre rá kezdtek szervezkedni a fűtők, majd 
újabb tíz év elteltével a vonatkísérők, a fékezők is szakszervezet
be tömörúltek. Az 1877-es, nagy államközi vasúti sztrájkok ide
jén a munkások Baltimore-ban, Buffalóban, Chichagóban, 
Pittsburghben és San Franciscóban a miliciával is szembeszáll
tak, amíg a szövetségi csapatok helyre nem állították a rendet. 
Több, mint száz munkást öltek meg a kéthetes ,/elfordulás" so
rán. 

Eugen Debst 1893-ban hozta létre az American Railway 
Uniont, az Amerikai Vasutasok Egységes Szervezetét, amely ké
pes volt az 1894. május l l -én kirobbant Pullman-gyári sztrájk 
élére állni. A híressé vált sztrájk átterjedt az egész országra és az 
USA több, mint húsz vasútvonalán szüntették be a munkások a 
munkát, illetve több városban a sztrájkolók tűzharcba bocsátkoz
tak az ellenük felvonultatott rendőrökkel és milicistákkal. Áldo
zatul esett három Pinkerton-sztrájktörő és tíz munkás, de nyolc
ezer fegyverest kellett kivezényelni a négyezer munkás sztrájkjá
nak elnyomására. 

Túlmutat a vasút történetén, azonban a korra jól jellemző, 
hogy az 1880 utáni két évtized során 23.000 sztrájkot tartottak, 
melyekben több, mint 6,5 millió munkás vett részt, s a fiatal 
Winston Churchill szerint is a nyugati iparosodott nemzetek kö
zül az USA-ban került sor a legerőszakosabb összetűzésekre. 

Kovács Nándor 
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Soros HÜT ülés: 

■ Első napirendként tájékoztató hangzott el 
a MÁV Rt 2004. I-m. negyedévi üzletágankén
ti teljesítményeiről, gazdálkodásáról, illetve az 
éves gazdálkodás várható alakulásáról Benczédi 
Mihályné vezérigazgató-helyettes előadásában. 

Az elvárt szinttől 2 MrdFt-tal kevesebb az 
eredmény. Legfontosabb feladat most a tulaj
donost tájékoztatni a tőkerendezés sürgősségé
ről, kezdte tájékoztatóját a vezérigazgató-helyet
tes asszony. A mérleg szerinti eredmény terv 
tartható, habár tele van kockázatokkal, melyek 
közül egyik az ingatlanértékesítés. A piaci ten
denciák az utasforgalomban csökkentek, az 
egyéni közlekedés térnyerése miatt. Az árufuva
rozás az EU liberalizáció és az élesedő piaci ver
seny (magánvasutak megjelenése) hatására 
csökkenő bevételeket prognosztizál. A MÁV Rt. 
hatékonyságjavulása a tervtől továbbra is elma
rad. A tőkerendezés lehetőségeiről is szólt az 
előadó. Fontos számunkra a jövőkép, ezért lát
nunk kell a MÁV Rt. 2005. évi finanszírozását. 

■ A második napirendben a Humánszolgál
tató Szervezet működésének tapasztalatairól 
szólt Neuschl Gyula Igazgató. 

Értékelésében elmondta, sikeres volt a mun
kaügyi csoportok szétválasztása humánszolgál
tatókra - ők tartják a kapcsolatot a munkaválla
lókkal - és humánpartnerekre, akik a helyi 
munkáltatók feladatait segítik. A létszámhaté
konyság javítása irányába mutató lépés, hogy az 
1675 főből 2004 decemberére 1207 fő lesz. 

■ Harmadikként a 2005. évi jövedelem politi
káról adott tájékoztatást Apavári József Kom
penzációs Főosztályvezető. 

A főosztályvezető elmondta, hogy a MÁV Rt. 
elkötelezett a bértarifa bevezetésében, melynél 
a munkaerőpiaci béreket is figyelembe veszik. 
Megjegyezte azonban, hogy a szolgálati idő, 
mint „olyan" nem preferált, mivel nem ad „ho
zamot" a munkáltatónak. A munkavállalókat 
decemberben értesítik az új munkaköri kategó
riába sorolásról. Ezt követően a 2005. évi VBKJ 
bővítéséről és módosításairól szólt röviden dr. 
Vincze Teodóra osztályvezető, majd válaszolt a 
felvetődő kérdésekre. A VBKJ keretösszege 

2005-re 165000 Ft, a kafetéria kínálata a kultú
ra és ajándék utalvánnyal bővúl. 

■ A negyedik napirendi pont keretében 
Jándi Péter TEB Igazgató a felsővezeték 
szerelők tevékenység-kihelyezésének folyamatá
ról tartott tájékoztatót 

Célegyenesbe fordult a tevékenység-kihelye
zés, a keleti és a nyugati régióban a nyertes a 
VASÚTVILL KFT. Az északi régióban nem volt 
érvényes pályázat, ezért 2005. április l:iétől új 
kiírására kerül sor. A jogelőd és jogutód mun
káltató december 6-7-8-9-én valamennyi érin-

Az ülésen részt vett Lékai 
Gusztáv főigazgató, aki a jó 
együttműködés érdekében 
megfogalmazta elvárásait a 
KMVB felé. Ezt követően dr. 
Debreczeni Katalin főosztá
lyvezető az EBK. Főosztály 
szervezetének bemutatásával, 
. a szakértői támogatások szük
ségességéről beszélt, ismertet
te a felelősség, hatáskör vala
mint a megrendelő-szolgál
tató kapcsolat főbb elemeit. 
Tájékoztatott a MÁV Rt. kö
zéptávú munkavédelmi prog
ramjának időarányos tel
jesítéséről, az új elvárások 
megfogalmazásáról. Az el
hangzottakkal kapcsolatban 
az alábbi kérdések fogalma
zódtak meg a KÚT illetve a 
KMvB tagjai részéről. Az EÜ. 
KHT köt-e szerződést az új cé
gekkel? Miként alakulnak a 
tevékenység-kihelyezés után a 
régiós határok? A tevékeny
ség-kihelyezések kapcsán ke
letkező stresszhelyzetek keze
lésére milyen módon készül 

.------------------�---. fel a munkáltató? Kör-
A MÁV RT. KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCS nyezetvédelmi szempont

ból mi a stratégia a kűlsó 
cégekkel szemben? Ho-ÉS A MÁV RT. KÖZPONTI MUNKAVÉDELMI 

BIZOTTSÁG EGYÜTTES ÜLÉSEN TÁRGYALT 

tett területen munkavállalói fórumot tart, je
lentette be az igazgató, majd ezt követően a 
szakági képviselő írásban feltett kérdéseire vála
szolt. 

■ Ötödikként Csontos Endre Forgalmi Igaz
gató a 2005-ben bevezetendő racionalizálási 
elképzeléseiről szólt 

Az operatív végrehajtó szinten forgalmi cso
mópontokat vonnak össze. Hegyeshalom és 
Győr esetében Győr, míg Cegléd-Szolnok kö
zül Szolnok az új csomópont. A nagykanizsai és 
dombóvári aránytalanság oldására Kaposváron 
lesz új forgalmi csomópont. 33 csomóponton 
javasolják a dolgozók kiemelt bérezését. 

Az elegyfeldolgozás, a gurítás és síktolatás 
kérdéseinek tisztázása az árufuvarozási üzletág
gal folyamatban van. 

■ A különféléken belül a munkáltató által át
adott új munkaköri besorolás tervezetet véle
ményezte a KÚT. 

Soros HÜT ülés: 

11 A MÁV Rt Központi Üzemi Tanács és a 
MÁV Rt Központi Munkavédelmi Bizottság a 
KÚT kezdeményezésére együttes ülésen tár
gyalt, a munkavállalókat érintő középtávú mun
kavédelmi programról. 

gyan valósul meg a 
SZESZA-nál dolgozók 
munkabiztonsága? A vá-

laszokat követően Kálmán 
László osztályvezető tájékoz
tatója hangzott el a MÁV Rt. 
2004. évi I-III. negyedév mun
kabaleseti helyzetéről. A ten
dencia a munkabalesetek 
csökkenése, mely meghaladja 
a MÁV Rt. létszámcsökkené
sét. Kérdésként merült fel, 
hogy a munkáltatói intézke
dések hogyan követték a vizs
gálati eredményeket. A mun
kavállalók egészségének meg
őrzése érdekében egészség
megőrző program indul. 

A különfélék napirenden 
belül a záhonyi átalakulásról 
készített munkáltatói ter
vezetről a záhonyi térségben 
működő üzemi tanácsok által 
megfogalmazott véleményt 
fogadta el a testület Az át
adott munkáltatói tervezetet 
a KÚT nem támogatja, annak 
újragondolását javasolja a 
munkáltatónak. 

Bodnár József 
HÜT saJlóreferens 
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Senki se számított rá, pedig akár 
számíthattak volna, hiszen az őslakos
ság tudta, ritkán és rendszertelenül, 
de egyszer biztosan jön a szökőár: a 
cunami. A szakemberek olyannyira 
tudták ezt, hogy a gazdag japán és 
Amerika keleti partvidékét költséges 
és pontos előrejelző rendszerekkel 
szerelték fel. De India szegény. Thai
föld, Indonézia és a turizmusból élő 
szigetek az ,,ázsiai kis tigrisek" felzár
kózási taktikáját választották, amibe a 
gyilkos önkizsákmányolás, az emberi 
veszteség eleve be van kódolva. Az 
őslakosság a bevételt, megélhetést je
lentő turizmus kedvéért költözött a 
veszélyes partokra. Látványosan és 
tragikusan csak az történt, ami kicsi
ben vagy akár nagyban, de nem ilyen 
nyilvánvalóan, az emberiség nagyobb 
felével naponta megtörténik. Afriká
ban csecsemők halnak meg tömege
sen AIDS-ben, vagy éhen. Banglades
ben áldozatok ezreit szedi az éven
ként menetrend szerint bekövetkező 
árvíz. A hutuk és tuszik milliószámra 
gyilkolták egymást, országok tucatjai
ban elcsendesül, majd újra és újra ki
tör a gazdag országokból vásárolt ócs
ka fegyverekkel vívott polgárháború. 
A széndioxid kibocsátás, a környezet
szennyezés, az őserdők kiirtása ka
tasztrófákat okozott és fog okozni. 

A ,,szegény világban " az üz-
let és az érdek fontosabb az 
életti.él. Minden kendőzés nél
kül. A „gazdagok", az egész fo
lyamat, a globalizációnak neve
zett újgyarmatosítás kitalálói és 
működtetői rafinált manipulá
cióval igyekeznek eltakarni az 
új vadkapitalizmus kannibálpo
fáját Az illetékesek most is 
órákkal előbb értesültek a ten
ger alatti hatalmas földrengés
ről, de nehogy megijedjenek a 
turisták, és hátha nem is ér ide 
a szökőár, ne veszélyeztessük a 
bizniszt alapon, gyilkos felelőt
lenséggel hallgattak. 

Persze a média - a néhány 
tisztességes országos napi- és 

Magyar 

hetilap kivételével - nem ezzel 
kozik. A többiek, miközben,egy:6 
tában mellébeszélnek, részesei 
felelősség világméretű elhallga ' 
nak, Babits szavaival élve egy n 
,, vétkesek közt cinkos, aki néma" ak
ciónak. Szörnyülködnek, �rtetlen
kednek, aggódnak, a műsoridő jelen
tős részében a tízezres hullahegyek 
mellől közvetítve leginkább a veszé
lyeztetett pár száz magyarért, akik kö
zül e cikk írásakor már „csak" tizen
hét ember sorsa ismeretlen. Persze 
mindenki a sajátjáért aggódik. Na de 
az arányok?! A civil szervezetek mun-

katársai kint gyógyítják, segélycso
maggal látják el az áldozatokat, teszik 
amit a lelkiismeret, a becsület meg
követel. S a Vöröskereszt persze gyűj
tést szervez, minden állampolgár se
gíthet. Nem lepődnék meg, ha a leg
gazdagabb magyarok névsora nem 
esne egybe az adakozókéval. 

A kormány is ad segélyt az élet
ben maradt szerencsétlenek milliói
nak, és az utazási irodáknak a magyar 
turisták kártalanítására. Mert ez egy 

rodott. Hogy mik vannak?! 
Azok az irodák, amelyek fi
zetI}eK�ótlást, ezért na

n nehéz helyzetbe kerül-
tek, lehet, hogy még elbo
csátások is lesznek náluk. 
Nos a problémára nem ma
radt érzéketlen a kormány. 
A mi adóforintjainkból 

akarja kárpótolni az irodákat, s rajtuk keresztül „sze

gény" hoppon maradt turistákat. Ez aztán szegénypo
litika, ez aztán őszinte aggodalom a veszélyeztetett 
munkahelyekért! Amit a r�gen kirúgott ózdi kohász, 
az elbocsátás előtt álló MAV dolgozó ezt hallva gon
dol, mond, az aligha tűrné a nyomdafestéket. 

Nem tudom, hogy a turisták és az utazási irodák 
kormánytámogatásának ötlete a vezetés milyen szint
jén fogalmazódott meg. Miniszterelnökünk program
jában mindenesetre kimondta, hogy kapitalizmus van, 
és hogy ,,meijünk baloldalinak lenni!': Ebből a két 
meghatározásból világosan következik, hogy a kapita
lizmusban a vállalkozó vagy nyer, vagy veszít az üzle
ten. Ez az ő magánügye. Ha netán az utazási irodák 
dolgozóinak felét el kellene bocsátani, az sem lesz na
gyobb tömeget érintő leépítési hullám, mint amiből 
több százat is megért már ez az ország az elmúlt tizen

nagyon komoly problé- ---------, 
ma. Hosszan foglalkoz- Nem lepődnék 
nak vele a híradók. Egy meg, ha a 

öt évben, csak annyiban különbözik ezek
től, hogy netán a társadalmi elitnek is né
mi kellemetlenséget okoz, ami eddig nem 
volt szokás. A turista pedig olvassa el újra a 
szerződését és biztosítását, s ha az termé
szeti katasztróf'ara nem ígér kárpótlást, ak
kor elmehet. .. , no nem Thaiföldre. A bal
oldali kormány pénzéből pedig a kataszt
rófa túlélőket illik támogatni, amennyire 
erőnkből futja, meg a hazai szegényeket, 

sor becsomagolt, mésszel 
leöntött hulla után követ- leggazdagabb 
kezik a magyar turista magyarok 
hölgy, aki be volt fizetve a 
thaiföldi útra, és nem 
kapta vissza a pénzét, s 
most szörnyen felhábo-

névsora nem 
esne egybe az 
adakozókéval ... 

/ 

/ , 

/ 

/ 

/ 
/ I 

nem a turistaipart. A tömeg
média újra levizsgázott kö
dösítésből és a szolidaritás hi
ányából, a kormány legalább 
ne kövesse. Jó, hogy (ha 
megkésve is) félárbocra 
eresztett nemzeti zászlók 
alatt megtörtént a párperces 
néma közös gyász az áldoza
tokért. 

A szakszervezetek lénye
ge a cselekvő szolidaritás. Til
takozni kell minden félrecsú
szott támogatási szándék el
len, de érdemes lenne ne
künk is gyűjtést szervezni a 
szerencsétl�nül jártak javára, 
vagy bekapcsolódni valame
lyik tisztességes civil szerve
zett akciójába. 

Mező Ferenc 



A nyugdijas érdekvédelmi 
szervezetek évek óta követelik 
a nettó jövedelem-kiáramlással 
arányos n gdijemelési rend
szer bevezetését. 

Nem szorul hosszas magya
rázatra, hogy a jelenlegi vegyes 
indexálású emelés - amikor az 
infláció felét és a nettó bérki
áramlás ötven százalékát veszik 
alapul - a gazdasági felemelke
dés időszakában még akkor is 
növeli az aktív keresők és a 
nyugdijasok közötti életszínvo
nal különbséget, ha közben a 
nyugdijak vásárlóértéke emel
kedést mutat. Igaz, ez a kü
lönbség évente csak egy-két 
százalékos, de ha legalább ará
nyaiban fel akarunk zárkózni 
az EU nyugdijasainak színvona
lához, akkor ezt sem hagyhatjuk 
figyelmen kívül. Nálunk ugyanis 
az átlagnyugdijak az átlagbérek
nek csak körülbelül hatvan szá
zalékát érik el. A fejlettebb or
szágokban ez hetven százalék 
körül van. Ott a GDP tizenhá
rom százalékát fordítják a nyug
dijak kifizetésére, nálunk kb. ki
lenc százalékot. 

Hangsúlyozom, hogy csak az 
arányokat vehetjük figyelembe, 
hiszen például Ausztriában az 
egy főre jutó GDP, illetve a 
munka termelékenysége leg
alább duplája a hazai értékek
nek. 

A Vasárnapi Hírek november 
21-i száma közli a Nyugdijasok 
Országos Képviselete elnöké
nek tárgyalását a pénzügymi
niszterrel. Ez a kérdés is napi
rendre került. 

Erre még nincs fedezet -
hangzott a pénzügyminiszter vá
lasza. Ha azt vesszük számításba, 
hogy mire elegendő a munka
vállalók által befizetett nyugdij
alap és a hiány erősen megter
heli az ország egyébként is defi
cites költségvetését, a válasz 
érthető. Sőt, a jelenlegi gazdasá
gi helyzet reális felmérését tük
rözi. 

Viszont úgyis feltehetjük a 
kérdést: miért ilyen kicsi a nyug
dijalap, és mi okozza a jelentős 
költségvetési hiányt? 

A nyugdijasok többsége újság
olvasó ember. A Népszabadság 

• 

••• 

január 8-i számában olvas
hatjuk, hogy a szürke és fe
kete gazdaság legalább ezer
milliárd forinttal rövidíti 
meg az államot. Ez bizony 
fele a nyugdijakra folyósított 
éves kifizetésnek. 

Korábbi híradás szerint, a 
most épülő budapesti Művé
szetek Palotájánál munka
ügyi ellenőrzést tartottak. 
Az ellenőrzött ötszáztizen
nyolc munkás közül ötnek 
volt munkaszerződése. Vagy
is a vállalkozó öt fő után fi
zetett társadalombiztosítási 
járulékot. 

Kinek az érdekét szolgálja 
ez a gyakorlat? Van-e ebből 
haszna a munkavállalónak? 
A válasz elég egyértelműnek 

.1 tűnik, és a jövő nyugdijasai
nak uniós felzárkózását sem 

ígéri. 
Másik hír a televízióból. A 

csődtörvény alapján történő fel
számolásoknál évente kb. száz
milliárd forint kár éri az álla
mot, mert az eladósodott cége
ket papíron hajléktalanoknak 
adják el. Rajtuk nem lehet beva
salni a százmilliós tartozásokat, 
bankhiteleket, vagy a ki nem fi
zetett munkák ellenértékét. 
Szinte tragikomikus, hogy Bu
dapesten az egyik hajléktalan
szálló címén hetvenkét vállalat 
van bejegyezve a cégbíróságon. 
A cégbíróság képviselője mossa 
kezeit, ők nem nyomozóható
ság, ők mindent bejegyeznek, 
amit az ügyvédek bevisznek hoz
zájuk. 

Ha arra gondolunk, hogy az 
említett és a közösség terhére 
egyeseket jogtalanul gazdagító 
pénzügyi források megközelítő
leg tíz százalékából meg lehetne 
oldani a nettó jövedelemki
áramlással arányos nyugdijeme
lést - költségvetési hiány fokozá
sa nélkül - akkor talán megkoc
káztathatom azt a feltevést, 
hogy valami baj van nálunk a 
magyar joggyakorlattal. 

Túl sok az ismeretlen „Kaya 
Ibrahim" és sokan vannak az 
igazságügyi felsőbb szervektől 
megdicsőülten távozó „Schlecht 
Csabák". A cím folytatását min
denki úgy ismeri, hogy valami 
bűzlik Dániában. Szerintem Ma-
gyarországon is. • 

Dr. Kun Dezső 

Minden év vegen az 
emberek áttekintik az el
múlt időszak munkáját, 
a jövőt illetően fogadal
mat tesznek, hogy ered
ményesebben dolgoz
nak. 

Nézzük meg hát mi 
nyugdíjasok, milyen 
munkát végeztünk ed
dig, mi az, amiben ered-

yt értünk el, mibe 
nunk? 

A rendszerváltás óta - miután kisebb nyugdijas 
érdekvédelmi szervezetek egy nagy szervezetbe, a 
Nyugdijasok Országos Kamarájába (később Képvi
seletébe, röviden NYOK) tömörültek - a nyugdíja
soknak sikerült elérni, hogy a nyugdijak szinten
tartása érdekében az évi rendszeres nyugdíjemelés 
elmozduljon az addigi 2%-ról. A 60/1991 (X.29.) 
sz. Országgyűlési Határozat elrendelte, hogy azo
nos mértékű legyen az évi nyugdíjemelés és a net
tó átlagkereset növekedése. 

Egy másik intézkedés - ami közvetlenül érintette 
a nyugdijasokat - a nyugellátásnál korábban bekö
vetkezett értékvesztés korrekciója, amely 1992-ben 

elkezdődött. A végrehajtást a gazdaság teljesítőképességének függ
vényében kellett volna befejezni, ami eddig nem történt meg. 

A nemzetgazdaság válsága, a fogyasztói árak növekedése a nyug
dijasokra is kedvezőtlenül hatott. Ezen az akkori kormány úgy pró
bált enyhíteni, hogy 70 éven felülieknek az utazást ingyenessé tet
te, továbbá eltörölte a televízió használati diját is. 

Később a gazdaság lassú stabilizációja fontos és szükséges intéz
kedésekkel nyújtott kedvezőbb felté�eleket a nyugdijas társadalom 
részére is. 
■ Megszületett az új nyugdíjtörvény (1997.évi LU. tv.), amely 

szabályozta az évi rendszeres nyugdijemelés módszerét. A magas 
infláció miatt szükségszerű volt az eme- ...----------, 
lésnél ennek figyelembevétele is. 
■ Az ingyenes utazás lehetőségét, 

már a 65. életévtől igénybe lehet venni. 
■ Eltörölték a televízió használati dí

ját mindenkinek. 
■ Az özvegyeknek - az egyéb feltéte

lek fennállása esetén - egységesen 
20%-os özvegyi kiegészítést írt elő a tör

nekünk. 
nyugdíjasoknak össze 
kell fognunk és együtt 

kell dolgoznunk 
sorsunk 

1obbrafordulásáért 
vén� függetlenül saját jogú nyugdijuk 
összegétől. Mára ez a kiegészítés elérte a 30%-ot. 
■ A törvény megszüntette a differenciált nyugdijemelést. 
A felsorolt kedvezmények, eredmények nagy jelentőségűek a 

nyugdijasok számára, azonban a költő által megénekelt „Kánaán" 
még nagyon távolinak tűnik ... ,,És addig? Addig nincs megnyug
vás. Addig folyvást küzködni kell." ... hogy elmondhassuk, itt van 
már a Kánaán. Tehát a cél adott, csak nekünk, nyugdijasoknak 
össze kell fognunk és együtt kell dolgoznunk sorsunk jobbrafor
dulásáért. 

Dr. Huszti Rezsőné 
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EGÉSZSÉG 

Az EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS, A 

GYÓGYÍTÁS ÉS A REHABILITÁ

CIÓ TERÜLETÉN A MÁV 
KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 

BUDAPESTI, PODMANICZKY 
UTCAI KÖZPONTI ÉPÜLET

EGYÜTTESE AZ ORSZÁG EGYIK 

VEZETŐ INTÉZMÉNYE. 1 TI A 

BETEGEK NEM CSAK A LEGMA

GASABB SZINfŰ ORVOS-EGÉSZ

SÉGÜGYI SZAKISMERETTEL ÉS A 

LEGKÖRÜLTEKINTŐBB ÁPO

LÓI-GONDOZÓI FlGYELEMMEL 

TALÁLKOZHATNAK ÉVTIZEDEK 

ÓTA, DE A KÖRÜLMÉNYEKHEZ 

KÉPEST LEGKORSZERŰBB MŰ

SZEREZETTSÉGGEL IS. 

;! 

lehetőségek függvényében olykor 
mekkora nehézségekbe ütközik. 
Egy-egy drágább eszköz, berende
zés árát gyakran rendkívüli nehéz
ségek árán „spórolják. össze" -míg a 
meglévőket a lelkiismeretes üze
meltetés-karbantartás mellett a 

' 

�segí�e 
a szívbetegeKilek 

ajándékaként azt a 2,6 millió forint ér

tékű, vadonatúj Centra 1'2000 futósza
lag ergométert, amelyet már az előző 
napokban az osztály munkatársai sike
resen beüzemeltek. 

Dr. Heltai Krisztina kardiológus 
szakorvos elmondta: a koszorúsér be
tegségre utaló panaszokkal jelentkező 
ambuláns, és az osztályon gyógyuló 
betegek számára nélkülözhetetlen 
nagyértékű diagnosztikai berendezé
sen naponta legkevesebb 6-10 komp
lex -mondhatni életmentő -kivizsgá
lást végeztek. Az előző berendezés 
egyre gyakoribb meghibásodása ezért 
jelentett igen nagy gondot. A többsé
gében a Bombardier Transportation 
nemzetközi c�ghez tartozó, de 25 szá
zalékban a MAV Rt. és 10 százalékban 

Azt viszont már keve
sen tudják, hogy a gyó
gyí tó-megelőző tevé
kenységet szolgáló mű
szerpark beszerzése, 
működtetése és folya
matos korszerűsítése az 
egyre bővülő igények 
és a szűkülő pénzügyi 

ÚJ d1agnoszbka1 műszert kapott a ffiÁU Hórház 
végső pillanatig igyekeznek kihasznál
ni. 

Dr. Bazsó Péter orvos-igazgatótól 
megtudtuk: legutóbb a Kardiológiai 
osztály koszorúsér betegséget diag
nosztizáló futószalag ergométere ke
rült „végső stádiumba". A napi haszná
lat mellett korszerűen legfeljebb öt 
évig működtethető berendezés a leg
gondosabb igénybevétel révén immár 
tizedik éve szolgálta rendületlenül, á!Il 
egyre nehézkesebben a betegeket. Uj 
gép beszerzésére azonban belátható 
időn belül nem nyílt lehetőség mind
addig, amíg a, Dunakeszi székhelyű 
Bombardier MAV Kft. vezetése nem 
kopogtatott a szakintézmény ajtaján. 

A szerencsés találkozás eredménye
ként november 11-én Dian]ózsefope
raúv igazgató jelképesen is átadta 
Rabóczky Józsefnénak, a HEART Kar
diológiai Alapítvány kuratóriumi 
pénztárnokának az üzem karácsonyi 

a társaság dolgozóinak tulajdonában 
lévő, mintegy 700 embert foglalkozta
tó vállalat -az egykori MAV Dunake
szi Járműjavító Uzem - példaértékű 
ajándéka hosszútávon megoldotta a 
Kardiológiai osztály ilyen irányú 
gondjait. 

Dian József operaúv igazgató az át
adás alkalmával hangsúlyozta: semmi
vel sem tettek többet, mint ami az 
egészséges, munkaképes embernek 
természetes gondolata és kötelessége: 
a bajbajutottak, a segítségre szorulók 
támogatása. Mint vezető, munkája so
rán szinte naponta találkozik külön
böző kérelmekkel, igényekkel, s mun
katársaival úgy látta helyesnek, ha 
mindenekelőtt a többségében vasút
hoz kötődő betegeket -dolgozókat, 
nyugdijasokat, családtagokat -gyógyí
tó szakintézményt támogatják. 

G. Szúcs László 
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VIZSZintes: 1.) Megfejtendő; 2.) 
Korát - Bacsó Péter film címe; 
3.) Halad a havon - Testrész fe
jen; 4.) Sérült kar! - Égtáj -
Urán - Ide lép a színész; 5.) 
Olasz gk. jel - Eltépj!; 6.) 
Megfejtendő - Mutatószó; 
7.) Réka, Yvett-Olasz slágercím 
- gazdasági társaság röv.; 8.) 
Rendelet (orosz) -Apát (fr.); 9.) 
Középen reng! - Az elején en
ged -Glédában; 10.) ..... , tekél, 
ufarszin - Megáll; 11.) Történés 
- Bór vJ. -Evő; 12.) Te leszel, ő 
.... -Ilyen bab is van (majomke
nyérfa) -Védfal; 13.) Tonna -
Részükre -Hajat vág. 

Függőleges: 1.) Rádiusz -
Megfejtendő; 2.) Légi (gör) 
-Ke1ülő nélkül; 3.) Nem mély -
Római 5. -Balatoni helység; 4.) 
Teherautó úpus - Park .... 
(könyvkiadó) -Némán tűzik; 5.) 
Társadalombiztosítási Intézet -
Tágabb - Római szám; 6.) Kis 
ház - A vonat kerekei szólnak; 
7.) Némán éget! -A búza ereje -
Vidék névelővel (fr.); 8.) Ági -
Névelő -Nikkel - Engedmény; 
9.) Élen hangtalanul! - Folyó 
melletti terület - Sémi isten -
Ági, Ida; 10.) Tempus - Meg
fejtendő - Sugár. 

Készítette Bánszegi József 
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KERESZTREJTVÉNY MEGFEJTÉSE: GYERMEK, A SZAMÁR, A PÁSZTOR. 

MÁRAI SÁNDOR: MENNYBŐL AZ ANGYAL. 



bár.honnan nézed tökéletes 

arra fordítod, amire csak akarod 

500 OOO Ft 

napi 463 Ft-ért, 

1 munkanapon belül, 

0 Ft egyéb költséggel! 

A HSBC ID Csoport tagja 

Az üveggolyó színes, de letisztult. Egyszerű, mégis tökéletes. 

Bárhonnan nézheted, bárhogy forgathatod, mindig a jó 

oldalát látod. 

Ilyen a marbles
"' személyi kölcsön is, mert kedvező 

feltételekkel, egyszerűen és gyorsan hozzájuthatsz. Nincs 

fölösleges várakozás, nincsenek rejtett költségek, csak 

segítőkész ügyintézés. 

És a lényeg! Most 500 OOO Ft személyi kölcsönhöz csupán 

havi 14 072.Ft törlesztőrészlettel juthatsz hozzá, ami így 

napi 463 forintodba kerül. Ugye, szerinted is megér ennyit 

a lakásfelújítás vagy egy nagy utazás? 

marbles� személyi kölcsön 150 OOO forinttól 4 millió forintig 

Hitelösszeg Futamidő Havi törlesztőrészlet Egyéb költség THM 

500 OOO Ft 60 hónap 14 072 Ft (napi 463 Ft) 0 Ft 25.49% 

1 OOO OOO Ft 60 hónap 26 716 Ft (napi 878 Ft) 0 Ft 22,42% 

1 500 OOO Ft 60 hónap 38 877 Ft (napi 1278 Ft) 0 Ft 20,70% 

Hívj minket még ma! 

marbles
™ 

személyi kölcsön 
a VSZ tagjai számára 

(06 40) 41-41-41 
www.marbles.hu 

Jó tudni: A marbles™ személyi kölcsönt a Beneficial Rt. nyújtja, amely a HSBC Csoport 1agja. A HSBC a világ egyik vezető pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó csoportja, és immár a világ 
76 országában szolgálja ki ügyfeleit. A fenti példát 60 hónapos futamidőre számítottuk. /1, napi összeg számítási módja: (havi törlesztőrészlet x 12 / 365). A jelen tájékoztató nem minősül 
nyilvános ajánlattételnek a Beneficial Rt. részéről. A kölcsön minden esetben a Beneficial Rt. által elvégzett hitelbírálat függvénye. A hitelbfrálat eredményét a Beneficial Rt. nem köteles 
megindokolni. Teljeshiteldíj-mutató: 20,70%-30,60%. A további kondíciókról és a THM pontos értékéről kérjük, érdeklődj a fenti telefonszámon. 
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Az SZJA TÖRVÉNY ALAPJÁN A SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓ MEGHATÁROZOTT RÉ
SZÉT (1-1 %) AZ ADÓZÓ RENDELKEZÉSE 
SZERINT FElAJ ]JA ALAPÍ1VÁNYOK, 
Ill..ETVE EG , JAVÁRA. 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ÁLTAL 
ALAPÍTOTT AlAPÍ'IVÁNYOK: 

Vasutas Intézmények Nyugdíjasait Tá
mogató Alapítvány. Célja: rendkívüli 
élethelyzetbe került vasutas nyugdijasok se
gítése. Adószáma: 19666378-1-42 

Vasutas Kulturális Alapítvány. Célja: vas-
utas művelődési közösségek segítése. Adó
száma: 19666512-1-42 

Alapítvány a Vasutas Fiatalokért. Célja: a 
vasutas ifjúság helyzetének feltárása, elem
zése, javítása. Adószáma: 1963738�2-42 

Vasutas Reuma Alapítvány. Célja: a MÁV 
Kórház reumás betegei kezelési feltételei
nek javítása. Adószáma: 18156106-1-42 

A rendelkező nyilatkozatot kitöltve, lezáiva, név
vel, lakcímmel, adóazonosító jellel ellátott, postai 
szabvány méretű borítékban, munkáltatói elszámolás 
esetén a munkáltatónak kell leadni március 25-ig, 
vagy egyéni bevallás esetén az adóbevallással együtt 
az APEH-nak kell megküldeni. 

Segítségüket a rászoruló vasutas betegek, nyugdí
jasok és fiatalok nevében előre is köszönjük. 

.. 4: .. 

„Szenzációként kezelte a miskolci 
megyei kórházban három éve született 
négyes ikreket a média, különösen, 
mert otthon nyolc testvér várta őket. 
Sok-sok ígéretet kapott az akkor tizen
két gyermekesre bővülő család, de mára 
megfeledkeztek róluk" vezeti be cikkét a 

Népszabadság 2004. július 13. 
száma. 

Oszlányi Zoltán sajószentpé
teri váltókezelő családjáról van 
szó, akik a MÁV hathatós segít
sége és változatlan gondoskodá
sa ellenére, tisztes szegénység
ben élik mindennapjaikat. 

A fenti cikket olvasta a deb
receni Tóth Árpád gimnázium 
tanára, dr. Budainé dr. Kálóczy 
Erzsébet tanárnő és azonnali 
szervezésbe kezdett. Tekinté
lyes mennyiségű játék, ruhane
mű és élelem gyűlt össze. A kap
csolattartásra az iskola felkérte 

egykori diákját, Kiss Tibor VSZ területi 
képviselőt, aki a tanárnő és a diákok je
lenlétében, december 22-én az ajándé
kokat a helyszínre utazva a családnak át
adta. 

Kálmánczhey Csaba 

Krisztina javára 
r· 

Van egy kolléganőnk, akinek a négyéves kisunokája két éve daganatos 
beteg. A kislánynak csontvelő átültetése lesz, és ehhez a családnak biz- 1 
tosítania kell egy steril szobát. Ehhez anyagi és egyéb segítségre lenne 
szükségük. Az anyagi támogatás megoldható a legegyszerűbb módokon: átu
talással, és csekken is. A Teljesebb Életért Alapítvány vállalta fel a kislány 
segítését, így az adók 1%-át is lehet ide utaltatni. A számlaszám: 11742159-

20023498, hivatkozás: ,,Krisztina javára". Ha valaki mégis csekken szeretné 
befizetni adományát, akkor a 01 /41-45 telefonszámon keresse Sipos Évát, és 
megküldik részére a csekket. 

Köszönjük a segítségeteket! 

n Uasutasok Szakszeruezetének LapJa 
Mint a MAV Rt. szállítója. 
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Tisztelt Elnök Vezérigazgató Úr! Tisztelt 
Wittich Kolléga! Tisztelt Kolléganők, Kollégák! 

A MÁV Rt. leköszönt elnöke, Udvari László szerint a 
MÁV Rt. pénzügyi csőd közelébe került, az elmúlt évet re
kordszintű veszteséggel zárja, miközben folyamatosan fogy 
a jegyzett tőkéje. Az idei évre a közszolgálati személyszállí
tás fenntartására a tulajdonostól, egyben a megrendelőtől 
ötvenegy milliárd forinttal kap kevesebb pénzt a MÁV, 
mint ami a működéséhez szükséges - ez ellentétes az euró
pai uniós gyakorlattal-, ugyanakkor a pályavasút bevételek
kel nem fedezett költségei harmincegy milliárd forintot 
tesznek ki. A társaság olyan mértékben eladósodott, hogy 
2005-ben csak állami garancia nélkül vehet fel hiteleket, 
így minden eddiginél nagyobb adósságcsapdába kerülhet. 
A vasút t�rvezett piacosítása viszont a csődközeli helyzetbe 
került MAV Rt. szétdarabolását jelentheti. 

A MÁV-nál az elmúlt húsz évben folyamatos átszervezé
sekkel, reformokkal próbálták a gazdasági problémákat 
megoldani. Olyan vasút megvalósítására törekedtek, amely 
önfenntartó, önerőből képes fejleszteni és megoldani az ál
lam által megrendelt közszolgáltatásokat. 

A folyamatos átszervezések felemésztették azokat a 
pénzeket is, amelyeket vasútfejlesztésre lehetett volna for
dítani. A vasutasok hivatástudatának köszönhető az, hogy a 
fejlesztések, fenntartási munkák elmaradása ellenére is 
mind a mai napig működik a vasút. Ma a vasútról szóló hír
adások egyszerre tudósítanak csődhelyzetről és nagy volu
menű fejlesztési elképzelésekről. 

2002 év vége a vasutasok, de nyugodtan mondhatom a 
vasút iránt érdeklődő közvélemény számára is reményt 
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közlekedés EU konform rendszeré
nek kialakítására, a MÁV Rt. gazdál
kodási reformjára vonatkozó javasla
tokat tartalmazta. Ekkor világosan ki
fejtettük álláspontunkat. A Vasutasok 
Szakszervezete tudomásul veszi a ma
gyar vasút Európai Unió által megkö
vetelt versenyképessé tételének szük
ségességét, de elutasítja, hogy ennek 
árát a vasúttársaság és a hozzá tartozó 
gazdasági társaságok munkavállalói
val fizetessék meg. Kiemelten hang
súlyoztuk azt a véleményünket is, 
amely szerint a MÁV Rt. vezetése által 
elkészített tervezet nem a hazai vasút 
versenyképessé tételét szolgálja, ha
nem annak leépítését készíti elő. 
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miniszterhez, hogy lehetőséget 
kapjunk a kormány-előterjesztés 
megismerésére és elmondhas
suk véleményünket még a kor-

a változásokat 
keltő volt. A MÁV vezetőivel gyorsí
tott vasútfejlesztésről, reformról tár
gyaltunk. Aggódtunk a műszaki fej
lesztések során felszabaduló munka
vállalók sorsáért, de tudva azt, hogy 
az Európai Unióban csak korszerű, 
az európai uniós vasutakkal verseny
képes magyar vasút maradhat életké
pes, négy évre szóló együttműködési 
megállapodást írtuk alá. 

2003. áprilisában ebben a konfe
renciateremben tartottuk XV. Kong
resszusunkat az Egység, az Európai 
Unió és a Reform gondolatok jegyé
ben. Közösen erősítettük meg azt, 
hogy érdekeltek vagyunk a magyar 
vasút reformjának sikeres megvalósí
tásában. Érdemi párbeszédben, euró
pai uniós érdekegyeztetési rendszer
ben, munkabékében gondolkod
tunk, de jeleztük, ahhoz, hogy ezt 
meg tudjuk valósítani, a partnereink
nek is hasonlóan kell gondolkodni
uk. Sajnos nagyon hamar rá kellett 
ébrednünk, hogy a vasútfejlesztés he
lyett vállalatméret optimalizálással, és 
létszámcsökkentésből adódó haté
konyság-növeléssel kell szembenéz
nünk. 

2003. márciusában hírek röppen
tek fel a melléhonalak bezárásáról. 
Ezzel szemben indított népi kezde
ményezésünk eredményes volt, a 
mellékvonalak bezárása lekerült a 
napirendről. 

2003. júniusában elfogadta a 
MÁV Rt. Igazgatósága azt a kormány
előterjesztést, amely a magyar vasúti 

mányhatározat megszületése előtt. A 
miniszter úr felvetéseinkre nem vála
szolt. Nem válaszolt annak ellenére 
sem, hogy az érdemi találkozó létre
jöttéhez Medgyessy Péter miniszterel
nök úr közbenjárását is kértük. 2003. 
őszén a média széleskörű érdek
lődésével kísért fórumsorozatot ren
deztünk. A fórumokon tagjaink és a 
közvélemény figyelmét igyekeztünk 
felhívni a vasutat fenyegető valós 
problémákra. Zárórendezvényünket 
2003. decemberében, ebben a konfe
renciateremben tartottuk meg, ahol 
közfelkiáltással fogadtuk el a VSZ kö
veteléseit. A követeléseket megküld
tük a MÁV Rt. vezetőinek, a gazdasá
gi és közlekedési miniszternek, kér
ve, hogy folytassunk azokról érdemi 
tárgyalásokat. A válasz a MÁV vezetői 
részéről önigazolás, a miniszter részé
ről hallgatás volt. 

Ezután a koncepciótlan elbocsá
tás, tevékenység-kihelyezés, privatizá
ció és ingatlaneladás megállítása ér
dekében aláírásgyűjtést kezdemé
nyeztünk. 2004. május 20-án tagjaink 
többsége aláírásával támogatott, 
húszezer aláírást tartalmazó petíciót 
adtunk át a gazdasági és közlekedési 
miniszter részére. Sem szóban, sem 
írásban nem kaptunk választ követe
léseinkre. 

Közben a MÁV Rt. európai uniós 
követelményeknek megfelelő átalakí
tása befejeződött. Nem volt olyan 
gazdasági egység, amelyet ez ne érin
tett volna. Mint minden átalakítás, ez 



is konfliktusokkal, egyéni érdek
sérelmekkel járt. A MÁV gyer
mekintézményeinek bezárása, a 
vasutas üdülők központosítása is 
konfliktusforrást jelentett. A ko
rábbi évek gyakorlatától elté
rően nem tudtunk foglalkoztatá
si megállapodást kötni a MÁV 
vezetőivel. Ebben a feszültségek
kel teli légkörben kezdődött 
meg az elbocsátás és a tevékeny
ség-kihelyezés. 

Szakszervezetünk minden le
hetséges módon igyekezett a mi
niszterek, az országgyűlési kép
viselők és a közvélemény figyel
mét felhívni a vasútnál kialakult 
tarthatatlan helyzetre. 

A kormányhatározat a MÁV 
Rt-nél tizenegyezres létszámle
építést határozott meg, de nem 
szólt a MÁV tulajdonú gazdasági 
társaságokban dolgozó munka
vállalókról, akiknek helyzete a 
nyereségek elvonása, a megren
delések hiánya miatt bizonyta
lanná vált, munkahelyük veszély
be került. Ez a tény és a privatizá
ciós előkészületek nyilvánvalóvá 
tették, hogy a gazdasági társasá
goknál is több ezer fős elbocsá
tásra kell felkészülni. 

Ezt a vélekedésünket támasz
totta alá az a tény is, hogy a MÁV 
vezetése minden előzetes meg-

kapott információkból arra kö
vetkeztetünk, hogy a vasút átala
kítása ismét más irányt vesz. 

Ha az elmúlt húsz évre gon
dolunk, számos olyan vasúti re
formot éltünk meg, amelyek ti
szavirág életűek voltak, felében
harmadában valósultak meg. 
Amit hosszú évek óta hiányol
tunk, most is azt hiányoljuk, a 
hosszútávú vasúti koncepciót, 
olyan jövőképet, amely a kormá
nyokat átívelően jelöli ki a vasút
fejlesztés irányvonalát. A kon
cepció hiánya pazarlást jelent a 
személyi és tárgyi gaz-
dálkodás területén 
egyaránt. 

Miközben szak
szervezetünk a 
hosszútávú, kormány
zati ciklusokat átívelő 
vasúti koncepció meg
teremtésének fontos
ságát hangsúlyozza, tu
domásul kell ven
nünk, hogy egy kor
mányzati cikluson be
lül is alapvető koncep
ció-változások követ
keznek be. 

2002 óta több vas
útfejlesztési irány fo
galmazódott meg: 

■ 2002. gyorsított 

közi összefogás az egyetlen módja annak, hogy a vasutasok felvegyék 
a harcot a mindanyiunkat fenyegető liberalizáció ellen." 

Az ETF főtitkára, Doro Zinke szintén a liberalizáció hátrányos kö
vetkezményeire figyelmeztet. A munkavállalók tekintetében a munka
helyek elvesztésére, a jövedelmek csökkenésére hhja fel figyelmün
ket. 

Az elmúlt időszakban több esetben találkoztunk a kollektív 
szerződés felmondásával, vagy annak kísérletével, a szociális párbe
széd hiányával, egyoldalú értelmezésével. Ennek egyik kiemelkedő 
példája az, hogy mind a mai napig nem működik a vasúti ágazati pár
beszéd bizottság, és ezért elsősorban a MÁV Rt. vezetőit terheli a 
felelősség. 

Napjainkban a figyelem középpontjában a vasúti reformmal kap
csolatos változások állnak. Számos kérdés vetődik fel annak az elkép
zelésnek kapcsán, amely szerint függetlenített társaságokba szervezik 

Balról jobbra: Kis Tamás, 
Varga Gyuláné, Karácsony Szilárd, 

Simon Dezső, Gaál Gyula, 
Wittich Tamás 

Kiszámítható munkahelyet, biztos jövőképet ... 
keresés, tárgyalás nélkül 2004. 
szeptemberében egyoldalúan 
felmondott két olyan, a szakszer
vezetünkkel kötött megállapo
dást, amely a gazdasági társasá
gokban dolgozó munkavállalók 
foglalkoztatási garanciáit tartal
mazta, többek között a vasúti 
menetkedvezményt is. 

Vezető testületeink döntése 
alapján 2004. novemberében a 
gazdasági és közlekedési minisz
térium előtt demonstrációt tar
tottunk a vasútért. 

Kifejtettük: a sorozatos átsz
ervezésektől elfásult, szakmai 
önbecsülésükben megalázott 
vasutasok hosszútávon kiszámít
ható munkahelyet, biztos jövő
képet akarnak. 

A Kormány élén és a Kor
mányban személyi változások kö
vetkeztek be. A MÁV Rt. élén 
szintén személyi változások tör
téntek. 

Ma még nem ismerjük, hogy 
ezek a személyi változások mi
lyen hatással lesznek a MÁV-nál 
folyó átalakításokra. A sajtóból 

és finanszírozott vas
úti reform, műszaki 
fejlesztések, 

■ 2003. MÁV 
Rt. gazdálkodási re
form, létszámcsök
kentés, hatékony
ságnövelés 

a pályaüzemeltetést, a személyszállítást és az árufuvaro
zást. Ezek közül a következőket szeretném kiemelni. 

■ Készült-e értékelő elemzés az elmúlt időszak re
formfolyamatáról, és ez a jelenlegi elképzelések kialakí
tásakor felhasználható-e? 

nem kockáztathatjuk 

ezeket a sokszor 

sztrájkok árán elért 

eredményeket 
■ Az elmúlt két éyben a MÁV-nál a minőségi 

munkaerőcsere következtében új, és magasan képzett 
szakemberek nyertek felvételt. Kérdésünk az, hogy ez fe

leslegessé teszi-e az eddig külső cégektől megrendelt és költséges ta
nulmányokat? 

■ 2005. az árufuvarozás, a 
személyszállítás, a pályavasút ön
állósítása, piacosítása. 

Tudjuk, egész Európában fo
lyik a vasutak átalakítása, de ma 
még nincs irányt adó, működő 
európai uniós vasúti modell. Az 
európai országok vasútjai eltérő 
szervezeti formában működnek. 
Az egyik fő cél a vasút liberalizá
ciója, amely ellen minden eurö
pai vasutas szakszervezet tiltako
zik, mivel ismerjük a liberalizá
ció munkavállalókra gyakorolt 
kedvezőtlen hatásait. 

A közelmúltban nyugdijba 
vonult Norvég Vasutasok Szak
szervezetek elnöke, Ove Dal: 
sheim újévi köszöntő levelébe'} 
kiemeli a nemzetközi szolidaritás 
fontosságát, mint írja ,,A nemzet-

■ Ismereteink szerint új, korszerű humánirányítási informatikai 
rendszer kiépítése kezdődött el, mely többmilliárd forintos kiadást je
lent. Mi lesz ennek a rendszernek a sorsa, ha a jövőben a jelenlegi vál
lalatvezetési formát a független gazdálkodási egységek váltják fel? 

Az európai uniós csatlakozás óriási változásokat jelent a munkavál
lalók számára. Ezeket a változásokat csak feltételek mentén tudjuk tá
mogatni. A dolgozók jogainak, a társadalmi párbeszédnek, a kollektív 
szerződésnek megtartására, a tisztességes jólét megteremtésére nagy 
hangsúlyt kell helyezni annak érdekében, hogy a munkavállalók szá
mára elviselhetővé tegyük a változásokat. 

A Vasutasok Szakszervezete évtizedeken át azért dolgozott, hogy 
javítson a munkavállalók életkörülményein. Nem kockáztathatjuk 
ezeket a sokszor sztrájkok árán elért eredményeket. Ugyanakkor ki 
kell hangsúlyoznom, hogy érdekeltek és készek vagyunk az érdemi 
tárgyalásokra az általunk képviselt munkavállalók érdekei mentén a 
megállapodások megkötésében. 
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lÁJÉHOZTATÓ 

,,TISZTELT ELNÖKSÉG, TISZTELT HÖL
GYEIM ÉS URAIM! TISZTELT KOLLÉGÁK! 
HADD RAGADJAM 

AZ ÉRDEMI PÁRBE
SZÉDRE, MELYNEK 
SORÁN JOBBAN 
MEGISMERHETJÜK 
EGYMÁS ÁllÁSPONIJÁT" - KEZDTE BESZÉ
DÉT GAÁL GYUI.A. 

A MÁV Rt. elnök-vezérigazgátója elmondta, hogy a ma
gyar vasút korábbi gazdálkodása ma már nem folytatha
t�. Nem csak a vasút, hanem az egész ország új gazdasá
gi környezetbe került. Európa vasútjai átalakulnak, úgy, 
ahogy azt az Unió elvár�sai megkövetelik. Gaál Gyula 
megállapította, hogy a MAV Rt. az elmúlt évek racionali
zálási törekvései ellenére olyan helyzetbe került, ami 
nem tartható tovább. 

Az elnök-vezérigazgató kitért arra, hogy hallott olyan 
véleményeket, miszerint a szakszervezeteknek fel kell 
venniük a harcot a liberalizáció ellen. Szerinte a liberali
záció nem pusztán egy általa helyesnek tartott követendő 
alapelv, hanem több okból is indokolt. Egyrészt az EU 
normái megkövetelik, hogy a vasutak bocsássák szaba
don a versenytársak rendelkezésére a vasútvonalakat, 
másrészt több példa is mutatja, hogy az utazóközönség ál
tal elvárt mindig magasabb színvonalú szolgáltatásokat 
csak a verseny tudja kikényszeríteni. 

Ha intézményes részei akarunk lenni a fejlett világnak, 
fel kell vennünk a kesztyűt. Bizonyítsuk be, hogy mi is tu
dunk olyan vasutat csinálni, mellyel elégedettek lesznek 
partnereink és valóban versenyképes - hangsúlyozta Gaál. 
Emellett lehetővé kell tennünk, hogy az infrastruktúrát 
egyenlő feltételekkel más szolgáltatók is igénybe vehes
sék. 

Ezt követően a liberalizáció más ágazatokban tapasztalt 
jótékony hatásáról szólt az elnök, melyek közül a távköz
lés magyarországi átalakulását ismertette részletesen, 
majd így folytatta: ,,Optimista vagyok a magyar vasút 
jövőjét illetően. Nem lesz olyan kormány, amely megen
gedné, hogy a magyar vasút elveszítse működőké
pességét, hiszen meghatározó az áru- és személyszállítás
ban." 

Javítani kell a szolgáltatások színvonalát, nem csak 
az�rt, hogy a tisztasági és kényelmi paraméterek megfe
le�enek az elvárásoknak, hanem azért is, mert a személy
szállítás a magyar gazdaság fejlődését is emelni tudja. Ma
gyarország vonzó a külföldi tőke számára, amit a 
környező országokhoz képest alacsonyabb munkanélkü
liség is bizonyít. A tőkevonzó képességünk fenntartásá
hoz tud hozzájárulni a vasút azzal, hogy jó minőségű 
elővárosi rendszerrel segíti a munkaerő mobilitását. Mi
közben a gazdaságpolitika azon 
dolgozik, hogy ne csak a térsé- A gek központjaiba települjenek a MAGYAR VASÚT 

munkahelyteremtő fejlesztések, KORÁBBI 
a tömegközlekedés tegye lehe- GAZDÁLKODÁSA 
tővé a munkaerő mozgását. Az 

MA MÁR NEM 

4 Magyar Vasutas 
FOLYTATHATÓ 

iskolák jobb elérhetősége pe-az 
dig a magasabb szintű tudás 
megszerzéséhez nyújt segítsé-
get. 

Azt szeretném, ha jobban megér
tenénk egymást, mondta az elnök 
vezérigazgató, majd egy kérdést tett 
fel: Milyen szerep jut egy liberális 
környezetben az embereknek? Egy 
szabad piacon, bárki akarjon vasúti 
szolgáltatást nyújtani, munkaválla
lókra szüksége lesz. Szükség lesz inf
rastruktúrára és az azt működte
tőkre, és a szolgáltatást elvégzőkre. 
Természetesen ezek a vállalkozások 
költséghatékony foglalkoztatásra tö
rekszenek majd, és a kedvezőbb 
feltételekről szóló alku a szakszerve
zetek feladata lesz. 

,,Tegyük világossá az érdekeket"
hangsúlyozta az elnök. Rövidtávon 
is mások az érdekek, és hosszútávon 
is. Mert ha túlzottan érvényesülnek 
a rövidtávú érdekek, elvehetik a for
rásokat a fejlesztésektől. Bölcsen és 
előrelátással, kompromisszumokkal 
kell a finanszírozói és a munkaválla
lói érdekeket összeegyeztetni. 

,,Eddig a hosszútávú célokról be
szélt_em, de mi lesz addig?"Jelenleg 
a MAV Rt. egyszerre lát el hatósági, 
tulajdonosi, megrendelői és tel-

GAÁL GYULA, 
A MÁV ITT. ELNÖK
VEZÉRIGAZGATÓJA 

, 

jesítői szerepet, amelyhez nehéz az 
államtól támogatást kapni. Jelenleg 
az állam a kizárólagos tulajdonos és 
a megrendelő is. Ennél világosabb 
szerepvállalásra van szükség. Meg
rendelő-teljesítő viszonyt kell kiala
kítani, amelyben a megrendelőnek 
fizetnie is kell. 

A szakszervezetek is számonkérik 
a finanszírozás hiányát, de látni 
kell: félig nem lehet elfogadni az 
uniós elveket. A csomag része a libe
ralizáció is. Gaál Gyula azt kérte, 
hogy működjünk együtt az állam és 
a szolgáltató szétválasztásában. 

Vitaindítója végén az elnök-vezér
igazgató kifejtette, hogy elkötele
zett egy jobb vasúti szolg�ltatást 
nyújtó és erős pozíciójú MAV Rt. 
megteremtésében. Az erre irányuló 
program végrehajtása azonban ál
dozatokkal fog járni. De ha a közös 
célt megtaláljuk, partner abban, 
hogy az odavezető út a lehető legke
vesebb áldozattal járjon. Befejezésül 
elmondta, hogy ezt a munkát csak 
teljes érzelmi azonosulással és egy
más szempontjainak tiszteletben 
tartásával lehet végezni. 



Elsőként WITTICH 

T AMAs, az MSZOSZ 

elnöke lépett 
a mikrofonhoz. 

- Nem csak alacsony bérekkel 
és kiszolgáltatottsággal lehet a 
versenyképességet Magyaror
szágon megteremteni - kezd
te hozzászólását a Magyar 
Szakszervezetek Országos 
Szövetségének elnöke, majd 
így folytatta: A versenyképes
ség fontos, de az állam köte
lessége a munkavállalók ver
senyképessé tétele is, különö
sen igaz ez egy állami tulajdo
nú vállalatnál. A liberalizáció
ról szólva Wittich kifejtette, 
hogy nem az egyetlen megol
dás, de bármilyen gazdaság
politika érvényesüljön egy or
szágban, az államnak felelős
sége van a vasút működtetésé
ben. A munkavállalókat az ér
dekli, hogy a felvázolt jövőkép 
párosul-e a munkahelyük biz
tonságával és tudnak-e annyit 
keresni, hogy a családjukat el 
tudják tartani. A kormány leg
fontosabb feladata a foglal
koztatás bővítése. Az MSZOSZ 
elvárja, hogy minden döntés
nél vegyék figyelembe a fog-

lalkoztatáspolitikai követel
ményeket, mert a bizonyta
lanság tűrhetetlen. 
Befejezésül az MSZOSZ elnö
ke rámutatott: szükség van az 
európai színvonalú párbe
szédre, ezen belül az ágazati 
szint megteremtése alapköve
telmény. 

BODNÁR JóZSEF, 

TBF Miskolcról 

arra szólított fel, hogy tanul
juk meg ismét az összefogás 
érzését, mert e nélkül csak sta
tisztái leszünk az események
nek. 
,, Vasutasok! Kollégák! Ismer
jük fel, hogy tennünk kell, 
mert ezt várják el tőlünk a kol
légáink. 
Mit kérünk a MÁV Rt. új veze
tésétől? Azt, hogy a szó és a 
tett egysége meglegyen. A bi
zonytalanság helyett biztonsá
got, a kiszámíthatatlanság he
lyett kiszámíthatóságot, stabil 
pénzügyi hátteret, valódi ha
tékonyságjavító ín tézkedése
ket, az anyagmentes fenntar
tás megszüntetését, környe_
zetvédelmi beruházásokat, 
stabil munkahelyeket és euró
pai szintű béreket." 

PAPP ZOLTÁN, a VSZ 

Szombathelyi Területi 
Képviseletének 
vezetője 

egy angol napilappal a kezé
ben lépett a mikrofonhoz. El
mondta, hogy az abban meg
jelent cikk írója bocsánatot 
kér, mert a vasutat korábban 
liberalizálták. A privatizáció 
következményeként romlott a 
szolgáltatás színvonala, és szá
mos közfeltűnést keltő, halá
los baleset is történt. A jelen
legi jobboldali ellenzék azzal 
politizál Angliában, hogy 

győzelmük esetén visszaálla
mosítják a vasutakat. Papp 
Zoltán arra hívta fel a figyel
met, hogy ne essünk ugyaneb
be a hibába. 

VARFINÉ Kiss ÉVA 
a MÁVTI Kft.-től 
a MÁV Rt. által alapított gaz
dasági társaságok kiszolgálta
tottságáról szólt. A napi gya
korlat szerint a MÁV Rt. nem 
fizeti ki időre az általa meg
rendelt szolgáltatásokat, emi
att a gazdasági társaságok tar
tozásokat halmoztak fel. Mivel 

hitelt nem kapnak, a tulajdo
nos pedig csak tagi kölcsönt 
kíván biztosítani - természete
sen azt sem ingyen -, műkö
désük ellehetetlenül. Ez sú
lyosan érinti az ott dolgozó 
munkavállalókat is. A hozzá
szóló a helyzet megváltoztatá
sát kérte az elnök-vezérigazga
tótól. 

BEoőK SZABOLCS 

�agykanizsáról 

az árufuvarozás és a személy
szállítás szétválasztásának ter
véről kérdezte a MÁV Rt. el
nök-vezérigazgatóját. Felveté-

[folytatás a 6. oldalon] I@" 
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� se szerint ugyanis a MÁV 
Rt. mozdonyállományá

nak összetétele, kora és mű
szaki állapota nem teszi 
lehetővé a géppark és a hozzá 
tartozó személyzet szétválasz
tását, illetve működési zava
rok keletkeznek abból, ha 
ezeket a terveket meggondo; 
latlanul végrehajtják. 

POLGÁR JóZSEF, a VSZ 
PMLI Szakmai Képvi
seletének vezetője 
az Európában eddig lezajlott 
vasút-átalakítási módokat is
mertette. Ezek szerint liberá
lis elvek érvényesültek a skan
dináv országokban, Hollandi-

ában és Nagy-Britanniában, 
konzervatív utat választottak a 
franciák, a belgák, a spanyo
lok és a portugálok, Németor
szág, Olaszország és Ausztria 
még bizonytalankodik. Polgár 

, 

József kérdése arra irányult, 
hogy a magyar vasút melyik 
szervezeti modellt választja, il
letve a jövőben kereskedelmi, 
vagy közszolgáltató intézmény 
lesz-e. Befejezésül megemlí
tette, hogy ott volt sikeres a 
vasút átalakulása Európában, 
ahol arról a szociális partne
rek megegyezésre jutottak. 

KOPÁR GvuLA, a VSZ 
Érdi Alapszervezeté
nek titkára 

négy kérdést intézett Gaál 
Gyulához. Az első arra irá
nyult, hogy utánanézett-e már 
annak, hogy a MÁV Rt. által 
kifizetett pénzek hová foly
nak. Például tavaly elindult 
egy elővárosi program Érdig, 
amelyet most megszüntettek, 
és emiatt utasokat vesztünk el, 
pedig csak a reklám több mil
lió forintba került. A má
sodik kérdés Gaál Gyula � 

MAV Vasjármíí Kft. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85. 

Telefon: 94/521-800; Fax: 94/313-315 
e-mail: info@mvj.hu 

n■ tu http://www.mvj.hu aEHrl 
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dízelmozdonyok (M43; M47), 

motorvonatok (Bz-mot, InterPici, Ikerkocsi), személykocsik, 

teherkocsik javítása, korszerűsítése, átépítése; 
speciális vasúti jármű �tás, javítás; 

jármű fő- és részegységek gyártása (Railpack); 

MTU (motor), BEHR (hűtő), VOITH hajtómű) 

szakszervíz tevékenység. 

rszerű vasúti jármúparkért! 



� 
azon javaslatához kap-
csolódott, hogy vegyük 

fel a kesztyűt. Sajnos, nincs 
mit felvenni, mert a munka
végzéshez szükséges alapvető 
eszközök sem állnak rendel
kezésre. 
Harmadrészt a menetrend 
szerkesztők felelősségét kérte 
számon Kopár Gyula, mert 
rengeteg az utaspanasz és ma 
már a vasutasok is busszal jut
nak el a munkahelyükre. Vé
gül meg kellene oldani, hogy 
egy izzócsere miatt ne Buda
pestről jöjjenek ki hárman 
gépkocsival. 

HOLLIK MIKLÓS 

Nyíregyházáról 

a vasúti szakmák leértékelő
déséről tájékoztatta Gaál Gyu
lát. A HAY módszer szerinti 
bérsávok rosszabbak a koráb
bi kategóriáknál, alábecsülve 
a munkavállalót. Miért? Azt 
mondják, mindenki a munka
köréhez tartozó munkát vé
gezze, mert eszerint van a be
sorolása megállapítva. A való
ság és a papírra leírtak nincse
nek összhangban. Miért? A va
lóságban több feladatot is el 
kell látni ellenszolgáltatás nél
kül. Ha szóvá tesszük azt 
mondják, nem fontos itt dol
gozni. A vasutasság több, mint 
fele miért csak két százalék 
bérfejlesztést kap? Az éves inf
lációnak megfelelő béreme-

lést sem kapják meg. Miért? 
Ezek után hogyan bízzunk 
meg Önökben? A bizalmat a 
vezetés tette tönkre és nem a 
munkavállalók. 

FRIDRICH IMRE, a VSZ 
Személyszállítási 
Szakmai Képviseleté
nek vezetője 

kapcsolódva Gaál Gyula szava
ihoz elmondta, hogy ha ma 
jött volna ki az iskolapadból, 
még hinne is neki. De nem 
így van, hiszen már egy-két át
világítást, egy-két átszervezést 
megéltünk. Mint elmondta: 
kétkedve fogadja az elé tárt 
jövőképet. Lehet, hogy ez a 
korábbi vasútvezetők hib.ija, 
de a vasutasok ma már két
kednek. Majd összehasonlítot
ta a mai előadást egy tíz évvel 
ezelőttivel, amikor egy vezér
igazgató-helyettes a tengerha
józásról tartott előadást ha
sonló körben. Lehet, hogy 
húsz éve nem lehetett telefo
nálni, de remekül lehetett 
utazni vonaton. A távközlés át
alakulása fejlesztéssel történt, 
nem leépítéssel. A vasút pedig 
húsz éve leépül. Kérdésében 
arra volt kíváncsi, hogy a je
lenlegi vasutat nem ismerő, 
ködösítő marketinget fogja 
Gaál Gyula támogatni, vagy 
pedig a rendeltetésből adó
dót, amelynek öt alapelve van: 

az utasok igényét kielégítő 
menetrend, menetrend sze
rinti közlekedés, tiszta, fűtött 
vonatok, kellő számú ülőhely. 

MAJOROS FERENC 

a Budapest Ferenc
város Állomás 

Szakszervezeti Bizottságához 
tartozó tagok nevében szintén 
négy kérdést tett fel. Az első 
szerint igaz-e az, hogy Ferenc
város rendező-pályaudvarai
nak egy részét, illetve a józsef
városi és a rákosrendezői állo
mást eladják? A további kér
dések az úgynevezett bértáb
láról szóltak. Miért került egy 
bérkategóriába a forgalmi 
szolgálattevő és a rendelkező 
forgalmi szolgálattevő? Miért 
nem tesznek különbséget a 
nagy, a közepes és kisállomá
sok között? Miért nem lehet 
különbséget tenni az egy, és a 
már huszonöt éve dolgozó 
vasutasok között? Végül Majo
ros Ferenc arra volt kíváncsi, 
hogy ki jogosult abban dönte
ni, hogy valakit a bérkategória 
alsó, középső vagy felső sá\já
ba sorolnak, és milyen ténye
zők alapján? 

BODROGI MIKLÓS, 

a kiskunhalasi WF 
tisztségviselője 
kifejtette, örül annak, hogy 
Gaál Gyula optimista a vasút 
jövőjét illetően, de ahhoz, 
hogy a magyar vasút fel tudja 
venni a kesztyűt versenytársai
val szemben, a jelenleginél 
jobb járművekre és eszközök
re van szüksége. Mint mondta, 
ideje lenne felöltöztetni a ma
gyar vasutat a „meccs" előtt. 

(Az EI.HA:'\GZOTT..\KO!\ TÜ. A RE!\DEZ\'t:'.'l;YT MEGEI.ŐZŐEl'\ SZ.-\.MOS Kt:RDt'iT Jl'TTATTAK EL ÍRAS
SA!\ TA(;JAl!\K •�'i TISZTSEG\'ISEÜ)l!\K A V ASl'T.-\SOK SZAKSZER\'EZETÜIEZ. K1n:n:L !\ELKCL \'A
l.A:\fp.;:-.;nT TO\'ARRÍTOTTL'K GAAI. GYl'J.A l'R FELE, AZZAL A KER.�'iSEL, HOGY szin:'iKEDJE'.\: 
AZOKRA \' .-\.!.ASZT AD'.\:I. SZERK.) 

A tevékenység-kihelyezésről 
egy példát említett, miszerint 
ma hat ember kell egy izzócse
réhez, míg korábban hárman 
is elegen voltak. A számlát a 
vasút fogja fizetni. Bodrogi 
Miklós kérdése is erre irá
nyult, hogyan lesz gazdaságos 
akkor a vasút, ha ugyanazt a 
munkát több ember végzi el? 

21.ATI RóBERT, a VSZ 
Forgalmi és Árufuva
rozási Képviseletei
nek vezetője 

a MÁV Rt. adósságainak ren
dezéséről szólt. Mint mondta, 
az Európai Unióhoz való csat
lakozásig ez elmaradt, ma pe
dig az EU-s szabályok m_ár 
nem teszik lehetővé. A MAV 
Rt. eladósodása nem csök
kent, hanem inkább nőtt az 
elmúlt két évben. A vasúttár
saság csődközeli helyzetéről a 
sajtó is több alkalommal tudó
sított. 
Zlati Róbert ezek után arra 
volt kíváncsi, hogy a MÁV Rt. 
új vezetése a csődeljárás alatt 
elvégzendő feladatok elvégzé
sére készül, vagy a csőd elke
rülése érdekében tevékenyke
dik? k. 
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GAÁL GYULA VÁLASZA 

ELEJÉN KITÉRT ARRA, 

HOGY VANNAK OLYAN 

KONKRÉT KÉRDÉSEK, 

AMELYEKRE ITT ÉS MOST 

NEM TUD VÁLASZT ADNI, 

MINT PÉLDÁUL A RAY

MÓDSZER ALKALMAZÁSÁ

RÓL SZÓLÓK. DE MINT 

MONDTA, BIZONY ÁRA 

VANNAK OLYAN FÓRU

MOK, AMELYEKEN EZE

KET LEHET EGYEZTETNI. 

ENNEK ELLENÉRE MEG

KÖSZÖNTE, HOGY HAL

LOTT EZEKRŐL A GON

DOKRÓL, MERT ÍGY ÉR

TESÜLT ARRÓL, HOGY 

NINCS MINDEN RENDBEN. 

Papp Zoltán felvetésére az el
nök elmondta, hogy a magyar 
vasút-átalakításról szóló tervek 
és az angol példa közt abban lát-

ja az alapvető kü
lönbséget, hogy ott 
elkövették azt a hi
bát, miszerint az inf
rastruktúrát is priva
tizálták. Mint mond
ta, ez álmában sem 
jutna eszébe. A me
netrendiség romlása, 
a vasútbiztonság 
csökkenése is ennek 
következménye volt. 
Az elnök-vezérigaz
gató véleménye szerint a pálya
üzemeltetés és a fejlesztés a 
jövőben is állami feladat és 
felelősség marad. Ez egyébként 
a magántőke számára sem 
megtérülő befektetési terület. A 
vasúti infrastruktúra fejlesztése 
pedig a versenyfeltételek megte
remtéséhez alapvető. Az állam
nak ez nem közvetlenül, de 
mindenképpen megtérülő fel
adata, mint például az idegen
forgalom fejlesztése, azon belül 
is példaként említette a Formal
es versenyek támogatását. 

A hasonlat kapcsán reagált ar
ra felvetésre, hogy tizenöt éwel 
ezelőtt lehet, hogy működött a 
vasút, de most a mai környezet 
kihívásainak megfelelő célokat 
kell magunk elé tűznünk. En-

tív cégek is. 

nek szerves része a 
versenyfeltételek 
m e g t e r e m t é s e ,  
amelyre először az 
árufuvarozás terü
letén, majd a sze
mély  szál l í tásban 
kerül sor. Ez azt je
lenti, hogy a jövő
ben nem csak a 
MÁV Rt. fog vasúti 
szolgáltatást nyújta
ni, hanem alterna

Polgár József kérdésére, mi
szerint kereskedelmi, vagy köz
szolgáltató lesz-e a vasút, Gaál 
Gyula elmondta, hogy a szolgál
tatásoknak elsősorban kereske
delminek kell lenniük, a köz
szolgáltatás feltételeinek biztosí
tása pedig állami feladat. Azaz 
az állam meghatározza a köz
szolgáltatási elvárásait, aminek 
ellátására a kereskedelmi szol
gáltatók vállalkoznak. A verseny 
arról szól, hogy ki tudja azt keve
sebb állami támogatásból meg
oldani. 

Fridrich Imre kétkedő szavai
ra reagálva az elnök-vezérigazga
tó válasza, hogy hinnünk kell 
abban, képesek leszünk a válto
zásokat sikerre vinni. 

Simon Dezső összefoglalója 
A VSZ ELNÖKE VALA

MENNYI RÍ-:SZTVEVŐ NE

VÉBEN MEGKÖSZÖNTE 

GAÁL GYULÁNAK, HOGY 

ELFOGADT A A MEGHÍ

VÁST. MINT ELMONDTA, 

BÍZIK ABBAN, HOGY A 

CÜHOZ VEZETŐ ÚTRÓL 

LESZ ALKALMUNK EGYEZ

TETNI, MERT A HEGY 

TETEJÉRE FEL LEHET 

MÁSZNI A MEREDEK OL

DALON IS, DE SZERPENTI

NEN BIZTONSÁGOSABB. 

Magyar 

A meg nem válaszolt konkrét 
kérdésekre térve elmondta, 
azért fontos, hogy itt elhangzot
tak ezek a felvetések, mert ebből 
is látszik, hogy nem mindig ka
punk megfelelő válaszokat az ar
ra hivatott fórumokon. 

Simon Dezső kifejtette, nem 
elfogadható számunkra, hogy a 
liberalizáció árát mindig a mun
kavállalók fizessék meg a mun
kahelyek elvesztésével, a kollek
tív szerződés tartalmának csonkí
tásával, vagy bércsökkentés el
szenvedésével. 

Befejezésül elmondta: A Vas
utasok Szakszervezete korszerű 
magyar vasutat szeretne, amit az 
eddig aláírt megállapodások is 
bizonyítanak. A VSZ világos 
jövőképre és őszinte párbeszéd
re tart igényt. Ezt ma még nem 
tapasztaljuk, mert például fűnyí
ró elvű létszámcsökkentés folyik, 

átgondolt lét
szám terveket is 
t a r t a l m a z ó  
konkrét elkép
zelések helyett. 

A rendezvény 
első napirendjé
nek végén Si
mon Dezső a 
Vasutasok Szak
szervezete tárgyalási dokumen

tumait tartalmazó csomagot 

adott át Gaál Gyulának, és kérte 
az abban foglaltak tárgyalásának 
megkezdését. 

A dokumentumcsomag tar
talma: Hogyan? Tovább! (A 
nemzeti vasút felemelkedése 
érdekében szükséges tenniva
lók, a VSZ követeléseinek és 
további feladatainak összefog
lalója); A Vasutasok Szakszer
vezete tárgyalási javaslatai 
(2004. október 18.); Megálla-

Pónum 

Bodrogi Miklósnak a vasút 
felöltöztetésére tett javaslatával 
kapcsolatban kifejtette: egyet
ért. 2005-ben és 2006-ban kis lé
pésekben próbálnak fejleszteni. 
2007-től várható a minőségi ja
vulás. Ez a következő kormány 
feladata lesz, ha sikerül a politi
kusok figyelmét ráirányítani ar
ra, hogy ez egy létfontosságú 
kérdés, mert nagy tömegeket 
érint. 

Olyan fejlesztésekre van szük
ség, ami jelent valamit az utas
nak. Ezt bizonyítja az Esztergo
mi vonalon forgalomba állított 
új szerelvények utasok számát 
növelő hatása. 2007-től többszö
rösére nőnek az európai uniós 
pályázati lehetőségek, ez ad 
okot a hosszútávú optimizmus
ra. 

Ehhez kapcsolódva Zlati Ró
bert kérdésére válaszolt Gaál 
Gyula. Nem a csődre készülnek, 
hanem a térségben lévő más or
szágokkal összefogva kívánják a 
magyar vasutat az európai közle
kedési rendszerbe integrálni. 

A menetrendi jelzéseket is 
megköszönte, mert fontosnak 
tartja, hogy jól illeszkedjen nem 
csak a vasúton belül, hanem 
azon kívúl is a tömegközlekedés 
más ágaihoz. 

podás-tervezet a MÁV Rt. m un
kavállalóinak foglalkoztatásá
ról 2004 és 2006 között; Megál
lapodás-tervezet a MÁV Rt. in
gatlanjainak értékesítéséről; 
Megállapodás-tervezet a MÁV 
Rt. alapítású gazdasági társasá
gokban foglalkoztatottak 
helyzetéről; A VSZ javaslata a 
200!3. évi közbeszerzésről szóló 
törvény módosítására; A VSZ 
tervezete a MÁV Rt. alapítású 
gazdasági társaságok Kollektív 
Szerződésére. 



RÉSZLETEK VARGA GYULÁNÉ, A VSZ MÁV 
RT .-S ÉRDEKVÉDELMI ALELNÖKÉNEK ÉRTÉKELŐ 
BESZÉDÉBŐL 

BESZÉDÉT A VÉGÉN 

Uarga Gyuláné 

LEFOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK É'B MEGÁLLAPODÁSOK ÉRTÉKE
LÉSÉVEL KEZDTE. Ezr AZ ÉRTÉKELÉST A MAGYAR VASUTAS 
ELŐZŐ SZÁMÁBAN KÖZZÉTETTÜK.) 

Kedves Kolléganők, Kollégák, Tisztelt Nagy
gyűlés! 

Tagtársaim! A „Hogyan toyább?'ca1 a Vasuta
sok Szakszervezete MAV Rt. Erdekegyeztető Bi
zottsága (ÉB) foglalkozott. Úgy gondoljuk, hogy 
a meglévő vívmányokat meg kell őrizni, a meg
kötött megállapodások végrehajtását be kell kö
vetelni, le kell ellenőrizni. Továbbra is megte
szünk minden olyan lépést és felkarolunk min
den olyan törekvést, amely tagjaink érdekét szol
gálja, amely tagságunkat jobb élethelyzetbe hoz
za. 

Tudnunk kell, hogy harcunkban kire számít
hatunk és kire nem! Tudnunk kell, hogy a többi 
reprezentatív szakszervezet, hogy viszonyul a 
MAV és a vasutasság kilátástalan jövőjéhez. En
nek tisztázását segítheti elő egy a MÁV Rt. jö
vőjéről rendezendő konferencia, melyen számí
tunk a reprezentatív szakszervezetek részvételé
re. A rendező házigazda a Vasutasok Szakszerve
zete lesz. 

Az oldalegyeztetés mellett 
tisztán kell látnunk a tárca és a 
kormányzat irányában is: ezen a 
téren a Hogyan tovább kérdést 
az Ágazati Párbeszéd Bizottság 
(ÁPB) segítheti tisztázni. A 
munkáltató hatáskörét megha
ladó problémáink kezelésére 
követeljük az ÁPB működteté
sét. A VSZ MÁV Rt. ÉB kiemelt 
figyelemmel kíséri az ott elindu
ló munkát, szakmai anyagokkal 
segíti a tevékenységet. 

A MÁV Rt. 2005. évi üzleti 
tervére alapozva foglalkoztatási 
megállapodást kívánunk kötni a 
munkáltatóval. 2005. február 
28-ig a MÁV vezetése köteles be
mutatni a Vasúti Érdekegyez
tető Tanácsnak a vállalt mun
kaerő szükségletét. 

Az ország legnagyobb állami 
vállalatánál követeljük a kiszá
mítható foglalkoztatást, a hu
mán erőforrással való tényleges 
gazdálkodást. 

A munkahelyek megszünte
tése csak tervezetten, szakszer
vezeti kontroll és a külső mun
kaerőpiacra való átképzés mel
lett vehető tudomásul. A védett 
korú vasutasoknak - 45 év felet
ti nők, 50 év feletti férfiak, akik 
legalább húsz év MÁV idővel 
rendelkeznek - a jelenleginél 
még kedvezőbb nyugdijba me
neteli lehetőséget, vagy ked
vezőbb foglalkoztatási feltétele
ket követelünk. 

Sürgősen el kell végezni a 
munkakör értékelésen alapuló 
besorolási rendszer teljeskörű 

felülvizsgálatát, a hibákat ki kell 
javítani. A besorolási rendszer 
tarifa alapjául való alkalmazása 
további hiányosságokat vet fel, 
ezeket haladéktalanul orvosol
ni kell. 

Érdeklődve várjuk a mun
káltató félidős értékelését a 
négyéves megállapodásról, azt a 
VÉT napirendjére vetetjük, a 
számadást a tisztségviselőkkel 
megvitatjuk. 

A Vasutasok Szakszervezete 
MÁV Rt. ÉB-a folyamatosan fi
gyelemmel kíséri és ellenőrzi 
érdekvédelmi céljaink alakulá
sát. A feszültségek és problé
mák kezelése érdekében javas
latokat dolgozunk ki és tárgya
lásokat kezdeményezünk. 

Mindehhez szükséges a tag
jainkkal való napi élő kapcsolat 
tartása. További sikereket csak a 
segítségetekkel, jelzéseitekkel, 
és együttműködésetekkel érhe
tünk el! 

[X]®®�G1Uü� Tovább! 
RÉSZLETEK KIS TAMÁS, A VSZ MÁV GAZDASÁGI 
TÁRSASÁGOKÉRT FELELŐS ÉRDEKVÉDELMI ALELNÖKÉ
NEK BESZÉDÉBŐL 

Tisztelt Össztitkári értekezlet! 
A VSZ gazdasági társaságokban 

foglalkoztatott tagjaira vonatkozó 
elvárásainkat megfogalmaztuk a 
2003. december 8-i Állásfoglalás
ban, a 2004. május 20-án átadott 
aláírásgyűjtéssel támogatott Petíció
ban, valamint a 2004. november 
10-i demonstráció követelései kö
zött is. 

Időközben váratlan események 
is történtek. 2004. augusztus 17-ével 
minden előzetes tár_gyalási kezde
ményezés nélkül a MAV Rt. egyolda
lúan két érvényes Megállapodást 
mondott fel. Ezek közül az egyik az 
1996. évi 106029/96. november 
11-i, a MÁV-tól a Kft-kbe került 
munkavállalók munkajogi kedvez
ményeit rögzítette, a másikat pedig 
1997. augusztus 18-án kötötték 
meg, az esetleges privatizáció ese
tén szabályozta mindazon feltétele
ket a foglalkoztatás biztonság és 
kedvezményes tulajdonszerzés 

(MRP) tekintetében, melyek teljesí
tését valamennyi privatizációra irá
nyuló pályázati kiírásban vállalta a 
MÁV Rt. Ezzel összefüggésben a 
MÁV Rt. egyoldalúan felmondta 
harmincegy kft. Szindikátusi Szer
ződését is. A helyzet feloldására a 
GTIÉB több alkalommal tárgyalt, el
készítette javaslatait, megállapodás 
tervezeteit, de sajnos a megállapo
dás megkötésére nem került sor. 
Nem kerülhetett, mert a MÁVRt. ál
tal átadott Megállapodás három 
pontot - melyet különösen fontos
nak tartunk - nem volt hajlandó kö
veteléseink közül elfogadni, úgy
mint a menetkedvezmény rendezé
sét, a privatizáció esetén a foglalkoz
tatás biztonság garantálását mini
mum két évre, valamint a munka
vállalók kedvezményes tulajdon
szerzését maximum 15% erejéig .'... 
MRP keretében, a jóléti ingatlanqk 
használatának, bérbeadásának, 
apportálásának rendezését. 

A felmerülő egyéb 
kérdések rendezése 
érdekében javaslatot 
tettünk arra, hogy ké
szüljön a MÁV Rt. ala
pítású gazdasági társaságokra vonat
kozó egységes Kollektív Szerződés. 
A VSZ elkészítette a KSZ tervezetét, 
melyet a MÁV Rt. felvetéseinek átte
kintése után átdolgoztuk. 

Tisztelt Kollégák! A napi problé
mák közül említhetjük a tevékeny
ség-kihelyezést, amely érdekvédel
mi vonalon nagy együttműködést 
követel valamennyi tisztségviselőtől, 
tagjainktól. 

Jelenleg zajlik a MÁV Eiffel Kft. 
Pácsony privatizációja, a MÁV Deb
recen Járműjavító Kft. reorganizáci
ója is. A MAV Hotel's Rt-hez jog
utódlással átkerült tagjainkra hely
telen kollektív szerződés alkalmazá
sa miatt kifogást nyújtottunk be, 
majd az eredménytelen egyeztetés 
miatt Bírósághoz fordultunk. 

A MÁV Kórház és 
Központi Rendelőin
tézet Kollektív Szer
ződését fél éves tárgyalá
sokat követően köz
vetítői szolgálat közre
működésével aláírták 
2004. decemberében. A 
Budai MÁV Kórháznál 
módosították a KSZ-t, a 
Szolnoki MÁV Kórház
ban pedig a közeljö

vőben remélhetőleg elkezdődnek 
az érdemi tárgyalások a KSZ ügyé
ben. 

Tájékoztatom a Tisztelt Kollégá
kat arról, hogy információink sze
rint magánszemélyek - köztük tag
jaink is - kezdeményezik „Egyesület 
a Tömegközlekedés Civil Felügye
letért" megalakítását. A cél az állam
polgárok szabad mozgásának elő
segítése érdekében a helyi és hely
közi tömegközlekedés ágainak, köz
úti, vasúti, légi-vízi, összehangolt 
működtetését, fejlesztését a civil 
szerveződés sajátos eszközeivel elő
segíteni. A VSZ támogatja az Egye
sület megalakítását. 

Magyar Vasutas 9 



HIS2ERUE2ÉS 

dr. Hotter József 

T
AV ALV NOVEMBERBEN 
t"i DECEMBERBEN T A
KARITONOK, PORTA

SOK, KAZÁNKEZELÓK, Vll.-
LANVSZERELÖK, FEI.SÓVEZE-
Tf:KSZERELÓK, TVG-VEZE-
TÓK t"i PALVAMl'NKÁSOK, 
ÚSSZE"iEN MINn:c;v 1600-AN 
KERÜLTEK A MÁV RT.-1\' 
KÍVÜLRE, MIKÚZBEN A Ml1N
Ki\ Jl'KAT A VASl1TON BELÜL 
A VASFl-.'.RT vf:c;zJK. A VAs
llTASOK SZAKSZERVEZETE AZ 
tHÓ PILLANATTÖL KÜZDÖTT 
MllNKAT ÁRSAINK n:vtKENV
sü;-KIIIELVEZtSE ELU:N. 
V ALLJl'K BE ÓSZINTt!'.', A 
SZOLIDARITÁS IIIÁNV A t'i A 
SZAKSZERVEZETEK MEGOSZ
TOTTSÁGA MIATT NEM TCD
TUK MEGAKADÁLYOZNI A 
MlTNKÁLT ATÓT ELKf:rzEIJSE 
MEG V ALÖSÍT ÁSÁBAN. 

A VSZ másik elve az volt, hogy 
a tevékenység-kihelyezés megva
lósítása esetén olyan helyzetbe 
kell hozni az érintett vasutas kol
légákat, hogy a munkáltatás, a 
bér és a szociális juttatások terén 
ne érje őket veszteség. 

A VSZ hatékony munkájának 
köszönhető, hogy a MÁV Rt.-nél 
alkalmazott Választható Béren 
Kívüli Juttatást a kft-ékbe került 
kollégáink továbbra is megkap
ják. Az. érintett kft-ék már a „kin

ti" munkavállalóikra is alkalmaz
zák a VBKJ rendszerét. A VBig 
150 ezer forintjának elvesztése 
minden kolléga esetében reálke
reset veszteséget okozott volna. 

Az. új munkáltatóhoz átkerült 
munkavállalóknak továbbra is a 
javadalmazásához tartozik a 
3,5%-os reformprémium és a ha
vi 4%-os bérkiegészítés. 

A kikerült munkavállalókra al
kalmazott egyéves foglalkoztatási 
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zák, azokat csak a VSZ helyi szervezetének bele
egyezésével lehet megváltoztatni. Fontos, hogy a 
csökkentett napi munkaidőnek megfelelően fog
lalkoztatják a kikerült munkavállalókat. 

Az. is lényeges, hogy a jogutódlásban érintett 
munkavállalók a vasúttól kapott kamatmentes és 
kedvező kamatozású kölcsöneiket mindaddig az 
eredeti kölcsönszerződésben foglaltaknak meg
felelően törlesztik a MÁV Rt.-nek, amíg munkavi
szonyuk a jogutód munkáltatónál fennáll. 

Az.ok a kollégáink, akik a jogutódlásban érintet
tek és MÁV tulajdonú bérlakással rendelkeznek, la
káshasználatukat mindaddig az eredeti lakásbérleti 
szerződésben foglaltaknak megfelelően folytathat
ják, amíg a munkaviszonyuk a jogutód munkáltató
nál fennáll. 

Lényegesnek tartjuk, hogy a MÁV, mint munkál
tató kötelezettséget vállalt arra, hogy az érdekkép
viseletek felé, illetve a különféle pénztárak felé tett 
nyilatkozatokat a jogutód munkáltatónak átadja. 
Félő, hogy a tagdijlevonási nyilatkozatok megújítá-

� 
� 
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sa ismét gyöngítené 
szakszer vezetünket. 
Ezzel szemben az új 
munkáltatónál erő
síteni kell a Vasutasok 
Szakszervezetét, mert 
csak szervezetten le
het megvédeni a kö
zösen elért vívmányo
kat. 

A teljesség igénye 
nélkül felsorolt ered
mények, amelyet a te
vékenység-kihelyezés

ben érintett kollégáink nagyrészt a Vasutasok Szak
szervezetének köszönhetnek, arra sarkallnak ben
nünket, hogy továbbra is mindent megtegyünk an
nak érdekében, hogy a tevékenység-kihelyezésben 
érintett kollégáinkat a lehető legjobb helyzetbe hoz
zuk. Például előttünk áll a vasúti menetkedvez
ménnyel kapcsolatos probléma megoldása. 

A 2001, éwel nem ért véget a tevékenység-kihelye
zés, a MAV Rt. Vezetése egyre több kollégát akar ki
helyezni a vasútról. Továbbra is napirenden vannak 
a pályások, a felsővezetékszerelők, a távközlési szak
mákban dolgozók. 2005-ben a MÁV vezetése a gépé
szeti és az árufuvarozási területeken dolgozó kollé
gáink tevékenység-kihelyezését is kilátásba helyez
ték. 

Összefogás nélkül nem tudjuk megakadályozni a 
vasútnál tapasztalt minden szakmai és gazdasági ala
pot nélkülöző tevékenység-kihelyezési „mániát". 

Fogjunk össze, és legyünk szolidárisak! 

*kotter"' 

Bérmegállapításról 
2003-as bérfejlesztést ők 
is aláírták! Az. igaz, hogy a 
cikk írója akkor még nem 
volt a PVDSZ érdekvédel
mi alelnöke, de ettől még 
a PVDSZ a megállapodók 
között volt. 

2005 januárjában az egyik szak
szervezet sajtótermékében a 2005. 
évi bérfejlesztésről hiányos, megté
vesztő, a Vasutasok Szakszervezetét 
rossz színben feltüntető cikk jelent 
meg. A Vasutasok Szakszervezete so
ha nem szokott bírálni másik szak
szervezetet, főleg nem a sajtón ke
resztül, ezért lássuk a puszta ténye
ket mindenféle kommentár nélkül. 

2004 decemberében a MÁV-nál 
az aláíró szakszervezetek egyetérté
sével megtörtént a 2005. évi bérfej
lesztésről szóló megállapodás. A 
Vasutasok Szakszervezete nem sze
repel az aláírók között, mert: 

■ nem értett egyet azzal, hogy a 
MÁV-nál legyen olyan munkaválla
ló, aki még az előre jelzett infláció 
mértékű alapbérnövekedést sem 
kapja meg ( 4,5%-ot), 

■ aggályosnak tartotta a telephe
lyen kívül végzett munka költségté
rítésének ebben a formában tör
ténő alapbéresítését, a VSZ a tarifa
ráállást követően tartotta elfogad
hatónak az alapbéresítést, 
■ nem értett egyet a 0,5%-os bér

tartalék képzéssel. 
,,Szakmaalapon" szervezett szak

szervezet figyelmébe ajánlom - a 
tényszerűség érdekében -, hogy a 

A Vasutasok Szakszer
vezete a 2003. évi bérfe
jlesztésből tanulva, többé 
nem fog olyan bérfejlesz
tést támogatólag aláírni, 
amely nem teszi lehe
tővé, hogy valamennyi 
munkavállaló infláció 
mértékű bérfejlesztés
ben részesüljön. Termé
szetesen a VSZ továbbra 
is támogatja a teljesít
ményt, a munkavégzést 
jobban elismerő javadal
mazást, de nem ebben a 
formában, hanem a 
négyéves megállapodás 
szellemében. 

árjó 



A munkáltató egyoldalúan 
bevezette a MÁV Rt. általános 
munkaköreinek kategóriába 
sorolását szabályozó utasítást. 
A vasuti munkaköröket szak
mai ismeret nélkül, eléggé sa
játos módon értékeli. A mun
kaköri kategóriába sorolásnál 
figyelmen kívül hagxja a vasút 
célját, feladatát. A Személy
szállítási üzletág munkaválla
lóinak döntő többségét hátrá
nyosan érinti ez a szemlélet. 

A személyszállítási munka
körök besorolásában, illetve 
az ahhoz szükséges anyagok 
elkészítésében aktívan részt
vevők szakmai „hozzáértését" 
tükrözi az üzletágon belüli fe
szültség. A vasút működését 
figyelembevevő, szakmai ala
pon nyugvó besorolás igazsá
gos és elfogadható lett volna. 
Alapvető elvárás lehetne, 
hogy a munkakörök hierar
chiája a végzett tevékenységet 
tükrözze. Persze ennek alap
feltétele, hogy aki a munka
körök értékelését végzi, tudja 
azt, hogy melyik munkakör
ben milyen feladatokat kell 
ellátni, milyen felelősséget 
kell viselni, milyen végzettség
gel és képességekkel kell ren
delkezni. Nevetséges, olykor 
megalázó feltételeket hatá
roztak meg az egyes munka
körök betölthetőségéhez, 
aminek egyenes következmé
nye az alacsonyabb bérkate
gória besorolás. (Valószínű
leg ez is volt a cél!) 

A jegyvizsgáló és a vezető 
jegyvizsgáló azonos fizetési 
kategóriába van besorolva. A 
két munkakör között „csak" 
annyi a különbség, hogy a 
vezető jegyvizsgáló magasabb 

képesítéssel rendelkezik, ő 
egyedül is teljesíthet szolgála
tot a vonaton, amíg a jegyvizs
gáló nem, szolgálati felettese 
a jegyvizsgálónak, rendelke
zési joga van a vonatnál, en
nek megfelelően a felelőssé
ge is nagyobb. 

A személypénztárosokra, 
de különösen a jegyvizsgálók
ra igaz, hogy jó kommunikáló 
és problémamegoldó képes
ségekkel kell rendelkezniük a 
szakmai ismereteken tül, mi
vel ők találkoznak közvetle
nül az utazóközönséggel, raj-

Az utánfizetési ügyintéző 
valójában előadói szintű fel
adatokat lát el, hiszen az uta
sokkal kapcsolatos problé
mák megoldása, a személy
pénztárosok, illetve jegyvizs
gálók munkájának felülvizs
gálata magas szintű szakmai, 
kommunikációs és probléma
megoldó képességet igényel, 
emellett bizonyos fokú jogi is
meretekkel is rendelkeznie 
kell. 

Az ügyfélszolgálati előadó 
feladata a személyszállítással 
kapcsolatos összes utaspanasz 

Besorolási 
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tuk keresztül formálnak véle
ményt a MÁV szolgáltatásai
ról, sokszor nekik kell a „ vil

lámhárító" szerepét betölte
ni. Ma már alapfeltétel ezek
hez a munkakörökhöz az 
érettségi, valamint a vasúti 
szakvizsgák letétele. 

A besorolási rendszer a 
nemzetközi személypénztá
rost alapfokú végzettségűnek 
minősíti. A Baross Gábor Ok
tatási Központ középfokú 
szakmai végzettségnek ismeri 
el. A nemzetközi szemé
lypénztárosság feltétele a bel
földi személypénztárosi szak
mai múlt. Tehát az alsóbb 
szinteken a fokozatosság, a 
szakmai fejlődés a jellemző. 

kivizsgálása. A munkakör szé
leskörű szakmai ismereteket 
igényel, kapcsolatot kell tarta
ni a társ üzletágakkal, magas 
szintű problémamegoldó és 
konfliktuskezelő képességgel 
kell rendelkeznie. 

A személyszállítási technoló
gus tipikusan üzemmérnöki 
feladatokat lát el, amihez szük
séges a főiskolai végzettség. 

A személyszállítási műszaki 
részlegvezető, akinek leg
alább gépészeti reszortosi 
szintű ismeretanyaggal kell 
rendelkeznie, alacsonyabb 
kategóriába van besorolva, 
mint a gépészeti reszortos. 

Az üzemeltetési koordiná
tornak, aki szolgálati felettese 

többek között a személyszállí
tási technológusnak, műszaki 
részlegvezetőnek és a ve
zénylő tisztnek, ,,mellesleg" a 
Csomópont vezető-helyettese, 
a beosztott vezénylő tiszttel 
azonos a besorolása. 

A fent leírt példák jól jel
lemzik a rendszer hibáit! Ha 
egy üzletágon belül sem tud
ják a munkaköröket meg
felelően értékelni, akkor ho
gyan tudják összehasonlítani 
azokat más üzletágnál hason
ló tevékenységi kört ellátó 
munkakörökkel? Ezért for
dulhat elő az, hogy jellegé
ben, nehézségi fokában azo
nos szintű munkakörök kö
zött több fizetési fokozatnyi 
különbség is van. 

(A cikk írója a felsorolt 
munkakörök konkrét össze
hasonlítását is elvégezte. Eze
ket az információkat azért 
nem közöljük, mert a külön
böző vasúti szakmák szembe
állítása nem célunk. De sze
rettük volna a kellő körülte
kin tés és érdekegyeztetés nél
kül bevezetett munkakör-ér
tékelési rendszer ellentmon
dásaira ráirányítani a döntést 
hozók figyelmét. A szerk.) 

feltételeinek hiánya, a taka
rítószemélyzet helyett mar
ketingesek alkalmazása! 
Ezen problémák megszün
tetésére a mosolycsekk az 
egyetlen üdvözítő megol
dás? 

Mégis kétkedek és kérde
zek. Egyenlően kezeli ez a 
nagyvonalú terv a fizető 
utasokat. Azokat is, akiket 
egy másik zseniális intézke
dés során kocsmába kény
szerit a vasút menetjegyvál-

nusz öt fok, a vonat tíz perc ké
séssel megérkezik, felszállnak, 
nincs szabad ülőhely, ninc fű
tés.Jön a jegyvizsgáló és a o
solycsekk szellei;nében moso
lyogva végzLmunkáját, így kéri 
Józsiéktól is a menetjegyet, aki
nek ez már sok. Emberileg 
nem elítélhető módon morog
ja: - ,,Mit képzel? Késnek, ál
lunk, mint a heringek, nincs 
fűtés és még ki is mosolyog?" 

Lehet, hogy maradi a gondolkodásom, de a sze 
mélyszállításnál kialakult problémák kezelésére, 

A MÁV Rt. vezetői a személyszállítás 
problémáinak kezelésére újabb re
mek marketingfogást találtak ki. Ez a 
mosolycsekk. Gratulálni is lehetne, én 
mégsem teszem, megítélésem szerint 
ez egy újabb ködösített marketing! 
V12sgáljuk a problémákat! Bizonyos 
területeken katasztrofális menetrend! 
A rosszul megszerkesztett menetrend
ből adódó késések, a csatlakozás hiá
nya, a szerelvények többségének elfo
gadhatatlan állapota, a fűtés műszaki 

tásra, hozzájuthatnak a mo
solycsekkhez. Másik érdekes kérdés, hogy azok, akik
nek a vasút a vonaton, a jegyvizsgálónál biztosítja a 
menetjegyváltást, kapnak-e_ a mosolycsekkből? Ha 
igen, az a „csúnya jegyvizsgáló" nem él vissza a hely
zettel? Elnézést, én csak kétdezek. 

MÁV népszerűsítésére következő a javaslatom. J 
fizető utasok igénye szerinti menetrend, menetren< 
szerinti közlekedés, tiszta, időjárás függvényében fü 
tött szerelvény, korszerű dijszabás, megfelelő számi 
ülőhely! Az utasok többségét ez érdekli, nem a jeg} 
vizsgáló mosolya. A felsorolt alapfeltételek biztosítás: 
szolgálná a vasút hosszútávú jövőjét! Személyes tapasztalatom - ellentétben az ötlet kita

lálóival, naponta utazom von_aton -valamint az utasok 
többségének véleménye szerint a megoldás sokkalta 
egyszerűbb, az ilyen ,,mesén,ek"kevesen dőlnek be. 

Tegyük át az életbe az ötletet. József a feleségével 
munkába indul egy téli napon. A hőmérséklet mí-

Mosolyog az ország, sikerült megint egy „kérőcfo 
állatot" megalkotni. 

Fridrich Imr1 
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nagyszabású uasúti reform 
Belgiumban és Spanyolországban 

2005 január l:ién lép életbe a vasúti 
• reform Belgiumban és Spanyol

országban a pálya és az üzemeltetés szétválasz
tásával, amely összhangban van a Brüsszel által 
kívánt modellel. 

A belga vasút (SNBC) így két részre tagozó
dik. Egyik az infrastruktúra az INFRABEL ne
vű társasággal, amelyhez körülbelül tizennégy
ezer alkalmazott tartozik, másik az üzemelte
tés, amely mintegy húszezer alkalmazottal foly
tatja tevékenységét. Ez a két társaság nem lesz 
azonban teljesen független egymástól, mivel 
egy olyan holdinghoz tartoznak, amely az ál
lam tulajdonában lévő szavazati jogok nyolc
van százalékával fog rendelkezni. Ez a holding 
kétezer alkalmazottat foglalkoztat. 

A reform krízishelyzetben zajlik, mivel egy 
szociális terv háromezer munkahely megszün
tetésével számol 2005-ben. Ezen kívül a belga 
vasúti rendszernek több, mint tíz milliárd 
euró adóssága van, habár az állam ennek két
harmadát magára vállalja. 

Annak érdekében, hogy ez az adósság ne 
terhelje túlságosan az államot és a maastrichti 
szerződés által meghatározott kritériumok 
közt tudjon maradni, egy vasúti beruházási 
alapot hoz!ak létre, az adósság-felszámolási 
társaságot. Igy ez a terv zöld utat kap az Euró
pai Bizottságtól. 

Madrid úgy véli, hogy a reformnak 2004. 
május 18-án életbe kellett volna lépni, azon
ban az Atocha pályaudvaron történt tragikus 
merényletek és azok következményei késleltet
ték a terv megvalósítását. Az új szocialista kor
mány szeretne gondolkodási időt kapni, 
mielőtt jóváhagyná az előző veze-

tömegközlekedést lebonyolító 
társaság kezelésébe!} marad. 

A Siemens szerződést 
kötött Oroszországgal 

Azorosz vasutak liberalizáció
Ja felkeltette a német válla

latok érdeklődését. A Siemens 

gyár decemberben megrendelést 
kapott hatvan nagysebességű vo
nat Oroszországba szállítására. A 

gyár igazgatója büszkén jelentette 
ki: ,,az oroszok számítanak a né
met technológiára a vasútfejlesz
tésnél". A megrendelésről már 
korábban született egy elvi megál
lapodás a Schleswingben tartott 
német-orosz konzultáció alkalmá
val. A megrendelés értékét másfél 
millió euróra becsülik, amely a 
vonatokon kívül magában foglalja 
kilencven további jármű szállítá
sát is. 

A vonatokat lényegében 
Oroszországban fogják gyártani 

az ICE (Intercity Expressz) vona
tok technológiája alapján. Az első 
vonatok üzembe helyezését 2007-
re tervezik a Moszkva-Szentpéter
vár vonalon. Egyébként egy másik 
orosz-német megállapodást is ter
veznek 2005 k9zepe táján a Nyu
gat-Európa és Azsia közötti teher
forgalom fejlesztésére a balti álla
mokon és Oroszországon keresz
tül. A „ Transbalt" vonatokra ke
resztelt forgalmat 49,5%-ban a 
DB, míg 50,5%-ban az orosz vasút 
üzemelteti majd. Az együttműkó
désről szóló nyilatkozatot decem
ber 21-én tették közzé, amelyben 

tés által elképzelt reformot. A 
szakszervezetekkel történő egyez
tetés után a kormány elhatározta 
a reform 2005.január l:iétől meg
valósítandó alkalmazását. 

Búcsúzunk 
A reformnál a brit mintát ve

szik alapul egy hatósággal, amely 
a közlekedési minisztérium fel
ügyelete alatt áll. Ami a vasút üze
mel.tetését illeti, a szervezet há
rom nagy egységből áll: a fővo
nalak, a teherforgalom és a regio
nális hálózat. Ez a három auto
nóm egység a Renfe Operadora, a 
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Megrendüléssel tudatjuk, hogy Feleky Pál, a Vasuta
sok Szakszervezete korelnöke 2005. február 8-án, 83 
éves korában hosszú ideig méltósággal tűrt betegség
ben elhunyt. 
Feleky Pált, aki munkássága során számos tisztséget 
töltött be szakszervezetünkben, a Vasutasok Szakszer
vezete saját halottjának tekinti. 
Búcsúztatásának időpontjáról és helyszínéről a későb
biekben adunk tájékoztatást. 

Vasutasok Szakszervezete 

1 

szerepelt, hogy a vonalon lehetséges lesz a 
kombinált forgalom, valamint megnyitják a 
személyszállítás számára is. 

A DB nem az egyedüli, amely érdeklődik 
az �rosz vasút privatizációja iránt. Az Európa 
és Azsia közötti tengeri útvonalak egyre in
kább telítetté válnak, így a figyelem a szárazföl
di útvonalak felé irányul. Az árufuvarozás le
bonyolítására az orosz ipar számára tízezer te
herkocsi 2008-ban történő szállítására kötöt
tek szerződést egy angol vállalattal. A japán 
Sumitomo beruházási vállalat tízmillió dollár
ral kíván részt venni az oroszországi vasúti for
galom lebonyolításában. 

Hülönös baleset nagy-Britanniában 

0 któber 6-án az esti órákban, Londontól 
hatvanöt kilométerre nyugatra a Ply

mouth felé vezető vasútvonalon egy pályaszint
beli keresztezésben egy vonat a síneken álló 
személykocsival ütközött. A kezdetben baleset
nek vélt eseményről a vizsgálatok után felme
rült az a feltételezés, hogy az ütközést a gép
kocsivezető öngyilkossága idézte elő. A szem
tanúk - akik között egy rendőr is volt - el-

mondták, hogy a gépkocsi a félsorompók lezá
rása előtt a síneken volt, tehát lett volna ideje 
a továbbhaladásra. Azon a napon 18.20-kor 
közeledett az átjáróhoz a London Paddington 
állomásról Plymouthba tartó vonat 160 kilo
méteres óránkénti sebességgel. Az utasok val
lomása szerint a mozdonyvezetőnek látnia kel
lett az akadályt, mert erősen fékezni kezdett, 
de az ütközést már nem tudta elkerülni. A 
gépkocsit a vonat kirepítette a vágányról, míg a 
vonat nyolc kocsija kisiklott, amelyek közül 
négy oldalára borult. A vizsgálóbizottság 
vezetője elmondta, hogy az ütközésnek hat ál
dozata volt, egy hetedik pedig a kórházban halt 
bele sérüléseibe. A közeli kórházba tizennyolc 
sérültet szállítottak. 

A vizsgálatot végző bizottság vezetője 
ugyan azt állította, hogy gépkocsi vezető
je nem akart meghalni, de a közlekedési 
miniszter - aki együttérzését fejezte ki az 
érintetteknek - szigorü vizsgálatot ren
delt el. Az utasok érdekeit védő szervezet 
elnöke felvetette a kérdést: ,,Mit keresett 
ez a gépkocsi a vágányon, és a vonat kisik
lása miért okozott ilyen súlyos következ
ményeket. A Közlekedési Szakszervezet 
főtitkára követelte a pályaszintbeli keresz
tezések megszüntetését a nagysebességű 
vonatok által használt vonalakon. 

(Rail et Transports) 

HaJós Béla 
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HUT Hírleuél 2005. Január Bodnár József 
HÜT sajlóreferens 

Soros HÜT ülés: 

■ Első napirendként tájé
koztató han�ott el a MÁV Rt. 
Pályavasúti Uzletág szervezet
átalakítási intézkedési tervé
ben meghatározott feladatok 
végrehajtásáról dr. Mosóczi 
László főigazgató előadásá
ban. 

A MÁV Rt. KÜT Pályavasúti 
Szakbizottsága soron kívüli 
ülésén véleményezte a 
GY1504-113/2004. sz. ,,A Pá
lyavasúti Üzletág Szervezeté
nek módosításáról" című elő
terjesztést. Az észrevételeket, 
véleményeket december 22-én 
továbbította a főigazgató úr
nak (ezt valamennyi érintett 
üzemi tanács megkapta). Ezen 
felvetéseinkre a válaszokból 

■ A különfélék napirenden 
belül Horváth István, a KÜT 
elnöke adott tájékoztatást a 
2004. december 23-i Alapítói 
ülésről, majd ismertette Dr. 

Kóka János GKM miniszter le
velét a MÁV Rt. Felügyelő Bi
zottság munkavállalói képvi
selőinek delegálásával kapcso
latban. 

Soros HÜT ülés: 
1 

■ Az első napirendi pont
ban dr. Gulyás Tibor Projekt
igazgató adott szóbeli kiegé
szítést a MÁV Rt. új mun
kaszervezetének kialakítására 

készített előterjesztéshez. 
Elmondta, hogy főleg a gé

pészeti üzletágat érinti két 
fontos lépés. Az egyik a kocsi-

A KÜT FELVETÉSÉRE AZ. ALAPíTó 2005. JA
NUÁR VÉGÉN ÉRTESÍIEI IE A TESTÜLETET, 
HOGY 2005. MÁJUS 31-IG A FELÜGYELŐ BI
ZOTTSÁG LÉTSZÁMA VÁLTOZATLANUL TIZEN
ÖT FŐ MARAD. 

néhányat kiemelnék. Pontosí
tották a szervezet működését, 
a karbantartásnál az erősára
mú alosztályt nem hozzák lét
re a tevékenység kihelyezés mi
att. Évközben lesz egy szerve
zeti audit, mely rámutat a hiá
nyosságokra, így szükség ese
tén korrigálják. Szükséges az 
utasítások átdolgozása, a nor
marendszer felülvizsgálata 
( 1982-ben volt utoljára). A táv
közlés, a PANTEL Rt. és a 
MÁV Rt. között kötött szer
ződés (1998) értelmében csak 
közösen értékesíthető. 

vizsgálat, mely közlekedés-biz
tonsági feladat. A karbantar
tási tevékenységnél pedig 
olyan lépésre van szükség, 
amely egyértelművé teszi, ki a 
gazdája a személy- és áruszállí
tásban a karbantartási felada
toknak. A vontatási szolgálta
tási egység jövője egy valódi 
üzleti szolgáltatás kialakítása.. 
Nincs még döntés a kocsivizs
gálati egység hovatartozásá: 
ról, terv szerint a Pályavasúti 
Üzletághoz tartozna. Az in
gatlangazdálkodásnál nem 
volt előrehaladás, így napja-

inkra kiderült, hogyan kell át
alakítani. Az ingatlanfejleszté
si projektek önálló üzleti vál
lalkozásokká válnak (például: 
kiemelt budapesti pályaudvar
ok). Olyan ingatlanalapot kell 
létrehozni, melyből a haszno
sításból származó bevételeket, 
az alaptevékenységet kiszolgá
ló ingatlanok korszerűsítésére 
lehet fordítani. A terv szerint 
az ingatlanok üzemeltetését 
az IK. Kft. a Szolgáltatási 
Főigazgató irányítása alatt 
végzi. 

■ A második napirendi 
pont során Orosz D. Balázs 

Jogi Igazgató ismertette az 
Alapító döntését a MÁV Rt. 
Igazgatóság és Felügyelő Bi
zottság létszámának csökken
téséről, és ennek következté
ben a Központi Üzemi Taná
csot érintő, a MÁV Rt. 
Felügyelő Bizottság munka
vállalói képviselők delegálásá
ról. 

Javasolta, hogy válaszoljon a 
KÜT a miniszteri levélre. 

■ A hannadik napirendi 
pont keretében a MÁV Rt. 
Felügyelő Bizottság munka
vállalói tagjai mondták el vé
leményüket a kialakult hely
zettel kapcsolatban. Elmond
ták, hogy szeretnének megbí
zatásuknak eleget tenni és a 
pénzügyi év zárásának vitájá
ban részt venni, mivel kineve
zésük 2005. május 31-ig szól. 
(A KÚT felvetésére az Alapító 
2005. január végén értesítette 
a testületet, hogy 2005. május 
!31-ig a Felügyelő Bizottság lét
száma változatlanul 15 fő ma
rad. A szerk.) 

A különfélék napirenden 
belül a 2005. évi korenged
ményes és előrehozott öregsé-

gi nyugdíjazást támogató ösz
tönző rendszer alkalmazására 
készített utasítást tekintette át 
a testület. 

Honzultatíu HÜT ülés: 

Konzultáció a Pályavasúti 
Üzletág vezetésével az üzletág 
szervezetének változásával 
kapcsolatban tett észrevé
telekről és véleményekről. Az 
ülésen részt vett dr. Mosóczi 
László Főigazgató, Jándi Pé
ter TEB Igazgató, Szamos Al
fonz PMLI Igazgató, Lipusz 
Ferenc Osztályvezető, Polgár 
József Projektmenedzser, Vi

kidál István, Pályavasúti Hu
mánpartner vezető. 

Az ülésre meghívást kapott 
a TEB és PMLI Igazgatóság 
szervezeti egységeinél műkö
dő valamennyi üzemi tanács 
és üzemi megbízott. Az érte
kezlet összehívását az indo
kolta, hogy több végrehajtási 
egységtől érkezett informá
ció arról, hogy az érintett 
üzemi tanácsok nem kaptak 
kellő tájékoztatást a H 4. pro
jekt végrehajtó egységek át
alakítására vonatkozó ré
széről. Az ülésen ezzel kap
csolatban több kérdést tettek 
fel a jelenlévő üzemi tanács
nokok. A teljesség igénye 
nélkül: A funkcionális tevé
kenységet végzők milyen fel
adatot kapnak? Lesznek-e 
visszasorolások? Mikor kapja 
meg az osztálymérnökség az 
ótt dolgozókat érintő változá
sok tervezetét? Hogyan törté
nik a műszaki dokumentáci
ók kezelése? A hiba és zavar
elhárítás megrendelése ki
nek a feladata lesz? Mi lesz a 
mérnöki szakaszok feladata? 
A tűz- és vagyonvédelemnek 
mi a helye és szerepe az új 
szervezetben? Ha csökken a 
létszám, lesz-e több gép? Táv
közlési optikai kábelhiba ese
tén két megrendelő kell? A 
hidász szakaszok felosztása 
hogyan történik? 

A kérdésekre adott vála
szokról és a jelenlévők véle
ményéről a Magyar Vasutas 
következő számában olvasl'l.at
nak. 
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sok Szakszervezete Forgalmi és 
Értékesítési Intézőbizottsága 
(FÉIB) 2005. január 19-én, Deb
recenben. Az értekezleten részt 
vett Simon Dezső, a VSZ elnöke, 
aki megköszönte a testület tagjai
nak és valamennyi tisztségviselő
nek a szakmai képviseletek meg
alakítása érdekében végzett mun
kát, majd tájékoztatót adott a vas
úttársaság élén történt változások 
után kialakult helyzetről és az ér
dekképviseletek közötti együtt
működésről. 

A testület megfogalmazta, 
hogy a Forgalmi Szakmai Képvi
selet (FSZK) alakuló Küldöttérte
kezletét az év első ne_gyedévében 
meg kell tartani. A FEIB az FSZK 
megalakításával egyidejűleg auto
matikusan megszűnik és ezáltal 
mindhárom, volt üzemviteli terü
leten megvalósulnak az önálló 
szakmai érdekek megjelenítésé
nek feltételei. 

ELs6 ülését tartotta az Árufuva-

A 2004. szeptember 30.án 
megalakult MAV Rt. Központi 
Munkavédelmi Bizottság 
(KMVBJ - a kezdeti működési 
nehézségeken túljutva 
2005. január 25-én elfogadta 
ügyrendjét és 2005. évi mun
katervét. 

A testület munkakapcsolata
inak és infrastruktúrájának ki-

bizottsága (ÁSZK IB). Karácsony 
Szilárd alelnök is köszöntötte az 
új testületet, majd a január 31-i 
Nagygyűlésen elindított tagszer
vezési akció részleteit ismertette. 

Az intézőbizottság megalkotta 
költség-felhasználási tervét, elfo
gadta féléves üléstervét, amely az 
Elnökség és a Választmány ülés
tervével egyeztetve készült, kiegé
szítve a szakmai képviselet egyedi 
témáival. 

A testület megvitatta az Üzlet
ági Függelék 2005. évi munkálta
tói tervezetét, és a tárgyaló dele
gációt felhatalmazta a módosítási 
és kiegészítési javaslatok képvise
letére a február 8-i ÁFÉT ülésen. 

Napirenden voltak a testület 
tagjai és a szakma által delegált 
KUT és KMvB tagok közötti sike
res együttműködés, és a szakmai 
képviselet információs tevékeny
ségének feladatai. Legfontosabb 
feladat az előttünk álló szervezeti 

alakítása folyamatban van. 
Amint a körülmények lehetővé 
teszik, a KMVB munkájáról 
rendszeresen tájékoztatjuk a 
MAV Rt. munkavállalóit, meg
választott munkavédelmi kép
viselőit. 

Kérjük szíves türelmeteket. 
Pék Károly 

KMVB elnök helyettes 

Köszönet. A szegedi székhelyű Vasúttörténeti Alapítvány 
Kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak. akik személyi jÖVede
lemadójuk 1 %-ét az elmúlt évben az Alapítvány céljaira felajánlották. 
Támogatásukat a hazai vasutak történetének kutatásához, írásos 
és tárgyi emlékek gyűjtéséhez, kiállltásokon való megjelenéséhez, 
valamint aktuális rendezvényeink költségeinek fedezésére kérjük to
vábbra is. 

A személyi jövedalemadó egy százalékáról rendelkező nyilatko
zatra a 18450716-1-06 adószámot és a kedvezményezett nevét 
írják fel: Vasúttörténeti Alapítvány, Szeged 

Nemes támogatásukat köszönjük. 
Nagy József, a kuratórium titkára 
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ót megtudni és gyorsan továbbí
tani. 

Az üléseken a területek mun
kájáról szóló tájékoztatók sorát a 
Debrecen Területi Szakmai Bi
zottság vezetője kezdte. A Pacsai 
Sándorné által elmondottakat a 
testület tagjai egybehangzóan el
ismerésre méltónak tartották. A 
tavaly augusztusban alakult, tisz
tán ÁFU-s területi alapszervezet 
beváltotta a hozzá fűzött remé
nyeket. Az ÁFU-s taglétszám a 

duplájára növekedett a területen, 
jelenleg százötvennégy tagjuk 
van. A munkaügyi kapcsolatok ki
alakultak és megfelelő módon 
működnek. Az alapszervezet 
tisztségviselőinek belső kapcsolat
tartása jó, az SZB szervezetszerű
en működik, összességében pél
dát állítva mindenki elé. 

A legtöbb időt a munkakör-ér
tékeléssel kapcsolatos problémák 
megvitatása tette ki. A testület a 
hibák és problémák kapcsán az 
üzletág felelősségét is felvetette. A 
vélemények és ismeretek szerint 
nem megfelelő súllyal kezelték a 
feladatot. A hibák kiigazítása ér
dekében az üzletággal kell meg
kezdeni a tár_gy�ásokat, már a 
február 8-i AFET ülésen. Az 
egyeztetett véleménynek nagyobb 
esélye lehet a sikerre a VÉT-en. 

A következő ÁSZK IB ülés ápri
lisban lesz. 

Zlati Róbert 

Helyesbítés. A Magyar Vasutas 2005.januári 
számának ötödik oldalán szerkesztői hiba miatt a ,,Kemény alku ve
gyes eredménnyel" című cikk tévesen jelent meg. Az eredeti szöveg 
az alábbi: ,,Valamennyi taruasávot megemelték. Az új, magasabb ér
tékű alsó sávra 22 ezer munkavállaló áll rá. Az alsó sávra való ráállás 
a bértejlesztésre szánt bértömeg 3,5%-át emészti fel." A tévedésért 
minden érintettől elnézést kérünk. Szerk. 

.Aú..g,h,Eoá

A Törekvés Művelődési 

Központ 
(1101 Budapest, 

Könyves Kálmán krt. 25. ) 

szeretettel meghhja Önt és kedves ismerőseit 

g a0-aLz.0-á,-tJ- báljá,-a 
2005. március 4-én, pénteken 

14.00 órától - 22.00 óráig 18.00 órakor 

J>�.. , , " 
,,vv-v, a uu,.nn,, llJIJ a p,aHm 

címmel 

Tihanyi Tóth Csaba és Bognér Rita 
operett és musical műsora 

Az asztalokat legkésoöb 17.30-ig kérjük elfoglalni lll 

Bálzene: 
MÁRKA ZENEKAR 

Önköltséges büfé, virsli, szendvics, italok 

Asztalfoglalás március l-ig már6lag el6vételben 400 Ft/flS 
Telefon: 2M-0299, vamti: 22-SO 

A Törekvés Művelődési Központ megközelíthető az l-es, 
28-as villamossal, 9-es autóbuw.al 

A músorníl.t.oztat.is jogát fennt:u'ifukl 



bár.honnan nézed tökéletes 

arra fordítod, amire csak akarod 

500 OOO Ft 

napi 463 Ft-ért, 

1 munkanapon belül, 

0 Ft egyéb költséggel! 

A HSBC ID Csoport tagja 

Az üveggolyó színes, de letisztult. Egyszerű, mégis tökéletes. 

Bárhonnan nézheted, bárhogy forgathatod, mindig a jó 

oldalát látod. 

Ilyen a marbles
™ 

személyi kölcsön is, mert kedvező 

feltételekkel, egyszerűen és gyorsan hozzájuthatsz. Nincs 

fölösleges várakozás, nincsenek rejtett költségek, csak 

segítőkész ügyintézés. 

És a lényeg! Most 500 OOO Ft személyi kölcsönhöz csupán 

havi 14 072 Ft törlesztőrészlettel juthatsz hozzá, ami így 

napi 463 forintodba kerül. Ugye, szerinted is megér ennyit 

a lakásfelújítás vagy egy nagy utazás? 

marbles
™ 

személyi kölcsön 150 OOO forinttól 4 millió forintig 

Hitelösszeg Futamidő Havi törlesztőrészlet Egyéb költség THM 

500 OOO Ft 60 hónap 14 072 Ft (napi 463 Ft} 0 Ft 25,49% 

1 OOO OOO Ft 60 hónap 26 716 Ft (napi 878 Ft} 0 Ft 22,42% 

1 500 OOO Ft 60 hónap 38 877 Ft (napi 1278 Ft} 0 Ft 20,70% 

Hívj minket még ma! 

marbles
™ 

személyi kölcsön 
a VSZ tagjai számára 

(06 40) 41-41-41 
www.marbles.hu 

Jó tudni: A marbles"' személyi kölcsönt a Beneficial Rt. nyújtja, amely a HSBC Csoport tagja. A HSBC a világ egyik vezető pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó csoportja, és immár a világ 
76 országában szolgálja ki ügyfeleit. A fenti példát 60 hónapos futamidőre számítottuk. A napi összeg számítási módja: (havi törlesztőrészlet x 12 / 365). A jelen tájékoztató nem minősül 

nyilvános ajánlattételnek a Beneficial Rt. részéről. A kölcsön minden esetben a Beneficial Rt. által elvégzett hitelbírálat függvénye. A hitelbírálat eredményét a Beneficial Rt. nem köteles 
megindokolni. Teljeshiteldíj-mutató: 20,70%-30,60%. A további kondíciókról és a THM pontos értékéről kérjük. érdeklődj a fenti telefonszámon. 
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Az SZJA TÖRVÉNY AIAPJÁN A SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓ MEGHATÁROZOTT RÉ
SZÉT (1-1 %) AZ ADÓZÓ RENDELKEZÉSE 
SZERINI FEIAJ 1JA AIAPÍTVÁNYOK, 
IILETVE EG JAVÁRA • 

. . ,. . ,: 
. 

AIAPÍTOTI AIAPÍIVÁNYOK: 

Vasutas Intézmények Nyugdíjasait Tá• 
mogató Alapítvány. Célja: rendkívüli 
élethelyzetbe került vasutas nyugdijasok se
gítése. Adószáma: 19666378-142 

Vasutas Kulturális Alapítvány. Célja: vas
utas művelődési közösségek segítése. Adó
száma: 19666512-142 

Alapítvány a Vasutas Fiatalokért. Célja: a 
vasutas ifjúság helyzetének feltárása, elem
zése, javítása. Adószáma: 19637389-242 

Vasutas Reuma Alapítvány. Célja: a MÁV 
Kórház reumás betegei kezelési feltételei
nek javítása. Adószáma: 18156106-142 

A rendelkező nyilatkozatot kitöltve, lezárva, név
vel, lakcímmel, adóazonosító jellel ellátott, postai 
szabvány méretű boritékban, munkáltatói elszámolás 
esetén a munkáltatónak kell leadni március 25-ig, 
vagy egyéni bevallás esetén az adóbevallás.sal együtt 
az APEH-nak kell megküldeni. 

Segítségüket a rászoruló vasutas betegek, nyugdí
jasok és fiatalok nevében előre is köszönjük. 

tékben megszűnik. A motorkocsi 
így kiválóan teljesíti az ingavonati 
üzemmód feltételeit. 

Az üzemeltető szempontjából 
további előny, hogy a járművön be
lüli utasterek közti szabad átjárha
tóság biztosításával a menetjegyek 
ellenőrzése megoldott, ugyanis 
ezidáig a Bz motorvonatok eseté
ben csak állomási körülmények 
között, a jármű álló helyzetekor 
volt átszállási lehetőség. 

Ismét bizonyítást 
MAY Vasjármű Kft. 

nyert, hogy a drága pénzen vett új vasúti 
járművek helyett alapvetően a meglévő 
járműparkra építve is lehet minőségi ja
vulást elérni a személyszállítás területén. 
A Szombathelyi MÁV Vasjármű Kft. el
készítette a térségi - a vasúti összhálózat 
felét kitevő mellékvonali - vasútvonalak 
egyik lehetséges csúcsjárművét, a 6312 
sorozatjelű iker motorkocsit. 

A Bz motorkocsiból és a BDzx jelű 
poggyászteres mellékkocsiból kialakított 
iker motorkocsi biztosítja az üzemel
tetőnek azt az előnyt, hogy a vonal vég
pontokon elmaradhat az úgynevezett 
körbejárás, ezáltal nem keletkeznek 
veszteségidők, üzemanyagot lehet meg
takarítani, illetve a járművek szét- és ösz
szekapcsolásából, valamint a járműmoz
gásból adódó balesetveszély teljes mér-

Az új utasteret műanyag panelekkel 
burkolták, amely a kor követelményei
nek megfelelően tágas, esztétikus, köny
nyen tisztítható. A belső színvilággal har
monizáló ülésekkel látták el, a nyári-téli 
optimalizált komfortérzetet légkondici
onáló, valamint a hatékony fűtés bizto
sítja. 

A MÁV Vasjármű Kft. által tervezett 
és átalakított motorkocsiból eddig egy 
prototípus készült. Egy új gyártású, más
hol beszerezhető jármű árából akár há
rom ilyen jármű sorozatszerűen előál
lítható. A magyar munkaerővel, a nagy
részt magyar beszállítókkal kialakított 
iker motorkocsi hazai karbantartási hát
térrel méltán teheti versenyképessé a 
járművet, emelve a vasúti személyszállí
tás presztízsét. 

t� :'.· ♦, 4-.
.. 

._:.,,,. ,. ,-..'�_,,t.::J 

•,� n Uasutasok Szakszeruezetének LapJa 
Mint a MAv Rt. szállítója, 

továbbra is vevöi rendelkezésére áll 
a minden igényt kielégítö, egyszeri felhasználású 
fém és műanyag KOCSl:zAR (plomba) gyártásával H1ad1a és teqeszli, A Uasutasok Szakszervezete 

wwwusz hu. E-mail vsz@axelero hu 
felelős kiadó Simon Oezso. J Uasutasoli Szal1szeruezetenek elnöke 

főszerkesztő Haracsony Sz1lard. a Ua'.iulasuh 5zakmruezeteneh alelnöl,e 
ffiűuészeti vezető Haroly1 ffiarianna 

Szerkesztőség IUC:I Buddpesl. lkorm u 8 
Hozponti telefonszarnok ]26-1616 326-1622 

nyomdai előkészítés Tíz pont Bt 
és nyomás, lel U6 (10 / ]15-1815 C-ma1I l1aroly1 ;1 maii datanet hu 

• 1ssn n4fio-5uuu 
Egy�1 előf1zetés1 díJ ·rnr1 Pt / eu 

1 

és forgalmazásával 
/ ind vasúti, mind közúti célra. 

/ //.b Jövedéki termékek zárására / 
1
// 

(kannás és hordós bor) 
hivatalos zárminősítéssel 

rendelkezünk. 
AL 
ÉRT 

2000 Szentendre. Kondor Béia u. 7 T/F (26) 313-105 

E-mai I szaboesfia@d unaka ny a r. net 

Wvvw szaboesfia. hu 



A VSZ Női Tagozata 

,,Nők a Vasútért, Vasút a Nőkért" 

címmel konferenciát tartott 

2005. március 8-án. 

A rendezvényről az 5. oldalon 

olvashatnak. 

ártó Kft. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85.; Telefon: 94/ 521-800; 

Fax: 94/313-315; e-mail: info@mvj.hu;http://www.mvj.hu 
ISO 9001 :2000 
DIN-EN 729-2 

DIN 6700-2 
ÖNORMM7812 

n■tu 
FRIEDRICHSHAFEN 

Service Dealer 

MVJ a MÁV Rt.-vel együtt, 
egy magas színvonalú vasúti 

szolgáltatás megvalósításáért! 

aEHrl 



·• Renimili Rósvéti!jálafok a IÁ V Rotels UII 
' 

Húsvéti zenés esttel, szines programajánlatokkal várjuk vendégeinket adalőinkben: Gárdonyban 
Balatonkenesén, Balatonbogláron, Mezőkövesden és Vonyarcvashegyen! 

Balatonboglári, balatonkenesei és gárdonyi ajánlataink 2005. 03.25.-03.28.-ig tartó időszakra 

vonatkoznak. 

Mezőkövesdi és vonyarcvashegyi ajánlataink 2005.03.22-03.28.-ig tartó időszakra vonatkoznak. 

Vonyarcvashegy: Mezőkövesd-Zsóry: Balatonkenese: Balatonboglár: 
(1. oszt) Nyugdíjas: I.oszt. 16.100 Ft Felnőtteknek: 17.100 Ft Felnőtteknek: 20.600 Ft 

Nyugdíjas: 16.800 Ft 11.oszt. 13.300 Ft Gyermekeknek: 10.800 Ft Gyermekeknek: 12.800 Ft 
Felnőtt: I. oszt. 29.700 Ft 

Felnőtt: 30.400 Ft II. oszt. 23.100 Ft Gárdony: 
Gyermek: I. oszt. 17.100 Ft Felnőtteknek: 17.700 Ft 

Gyermek: 17.800 Ft TI. oszt. 14.100 Ft Gyermekeknek: 11.400 Ft 

Araink a MAV Rt. dolgozóira, és családtagjaikra 
vonatkoznak. Az Áfát tartalmazzák, az IF A azonban a 

helyszínen fizetendő! 

További információ és ielentkezés: 
MÁV Hotels Rt. 1142 Budapest, 

Teleki Blanka u. 15-17. 
Szolgáltatásaink Üdülési Csekkel, valamint Vasutas 

Egészségpénztárból is kiegyenlíthetőek! 
Tel: 222 2240 Fax: 221 1481 

Email: ertekesites@mavbotels.hu 

., � 
Ü dültesse Gyermekét 

Balatonkenesén a MA V Hotels Rt. 
MÁV 

HOTELS 

üdülőjében! 
A MÁV Hotels Rt. az előző évekhez hasonlóan idén is szervez nyári gyermektáborokat 
balatonkenesei gyermeküdülőjében. Először kerül megrendezésre sporttá borunk*, amellyel 
a gyermekek hasznos időtöltését kivánjuk szorgalmazni a nyári szünidőben. 

Az táboraink turnusai: 
1. 06. 22. - 07. 05. 
2. 07. 06. - 07. 19. 
3. 07. 20. - 08. 02. 
4. 08. 03. - 08. 16. 
5. 08. 17. - 08. 23. (1 hét) 

További információ és jelentkezés: 
MÁV Hotels Rt. Balatonkenese 
8173 Balatonkenese, Koppány sor 41. 
Tel: 06-88-481-377 
E-mail: balatonkenese@mavhotels.hu 

* megfelelő számú jelentkezés esetén! 
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Áraink 

Normál tábor Sporttábor 

1 hetes 13 300 Ft 24 500 Ft 
(utolsó turnus) 

2 hetes 26 600 Ft 49 OOO Ft 

Áraink a MÁV Rt. dolgozóinak gyermekeire 

i'' vonatkoznak. Tartalmazzák a teljes ellátást, és az áfa 
„ összegét! 

A táborba 6-14 éves gyermekek jelentkezését várjuk! 



kz EURÓPAI KÖZLEKEDÉSI 
DOLGOZÓK SZAKSZERVE
ZETI SZÖVETSÉGE (ETF) 
HATODIK NEMZETKÖZI 
VASUTAS AKCIÓ NAPJÁHOZ 
CSATIAKOZVA, A VASUTA
SOK SZAKSZERVEZETE 
2005. MÁRCIUS 7-FN BU
DAPESTEN' A BAR.oss-szo

BORNÁL SAJTÓTÁjtKOZTA
TÓT TARTO'IT. 

Simon Dezső, a Vasutasok Szak
szervezete elnöke elmondta, hogy a 
sajtótájékoztató helyszínéül azért Ba
ross Gábor szobrát választottuk, mert 
a minisztersége alatt államosította az 

e g y 
kori magán
vasutakat Magyaror
szág gazdasági életé
nek fellendítése érde
kében. 

A Vasutasok Szak
szervezete a Budapes
ti helyszínen kívül, 
Sopronban a GYSEV 
Rt.-nél dolgozókkal és 
az osztrák vasutasok
kal, Szegeden a ro
mán és a szerb vasuta
sokkal együtt rendez
te meg a Vasutasok 
Nemzetközi Akció
napját. A Vasutasok 
Szakszervezete Ifjúsá
gi Tagozata tagjaiból 
álló delegációja jelen 
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Mint a MAV Rt. szállítója. 
továbbra is vevői rendelkezésére áll 

a minden igényt kielégítő, egyszeri felhasználású 
fém és műanyag KOCSlzAR (plomba) gyártásával 

és forgalmazásával 
/ mind vasúti, mind közúti célra. 

/ /!J:' Jövedéki termékek zárására / '1 

(kannás és hordós bor) 
hivatalos zárminősftéssel 

rendelkezünk. 
AL 

ÉRT 

2000 Szentendre. Kondor Béla u. 7. T/F: (26) 313-105 

E-mail: szaboesfia@dunakanyarnet 

www.szaboesfia.hu 

volt a Strassbourgban tartott központi demonst
ráción. 

A 209 közlekedési szakszervezetben három
millió tagot tömörítő ETF a vasúti szektorban 

hétszázezer taggal ötvenhat vasutas szakszervezetet 
képvisel az Európai Unión belül. Az akciónapon a 

vasúti közlekedés biztonságáért és a vasúti személy
szállítás liberalizációja ellen emelték fel Európaszerte 
hangjukat a vasutasok. 

...�. . .•.. 

- A szárnyvonalat nem szüntettük meg, csak 
kicsit ritkábban közlekednek a vonatok. 

(Szmodis Imre grafikája) 

H1ad1a és teqeszlt, A Uasutasok Szakszervezete 
www.vsz.hu. C-mdtl vsz@axelero hu 
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UőnAPOD 
,,Nők teszik ki a világ népességének felét, 

ők dolgozzák le az összmunkaidő közel kétharmadát, 
de a világ bevételeinek alig egytizedéből részesülnek, 

és a világ javainak csak kevesebb, mint egyszázada 
felett rendelkeznek." 

(ENSZjelentés 1980.) 

1n + 

Tíz ÉV TELT EL AZÓTA, HOGY 
1995-BEN PEKINGBEN AZ 
ENSZ NŐK IV. VIIÁGKONFE
RENCIÁJA KÉT IGEN LÉNYEGES 
DOKUMENTUMOT FOGADOTT 
EL: AZ ÚN. ,,PEKINGI NYIIAT
KOZAT"-OT ÉS „CSELEKVÉSI 
TERV"-ET. 

10 éwel az EN Nők IV. 
Ebben a két dokumentumban meghatározták, 

hogy a nők világszerte mely területeken szenvednek 

v· 1 � k fi 
. � . 

t � 
hátrányos megkülönböztetést, melyek a nők esély- 1 ag on erenc1a� a u an egyenlőségének legfőbb akadályai, és melyek a nők 
helyzetének javítását célzó teendők. A terv tizenkét 
cselekvési területet határozott meg, ahol legsürgősebbek a 
tennivalók. 

A dokumentumot aláíró országok kormányai kötele
zettséget vállaltak arra, hogy rendszeres időközönként át
tekintik és kiértékelik a Cselekvési Terv megvalósulását. 
Erre először 2000-ben, az ENSZ 23. Közgyűlése rendkívü
li ülésszakán került sor, és most 2005-ben ismételten ese
dékes az átfogó áttekintés. A magyar kormány is elkészí
tette Nemzeti Jelentését, melyben számot ad az 1995. óta 
a magyar nők helyzetének javítása érdekében tett 
intézkedésekről, az elért eredményekről, és megfogal
mazza a további tennivalókat. 

Ezen jelentés alapján tekíntsük át, melyek voltak a leg
jelentősebb intézkedések. 

Az első igen fontos lépés volt, hogy a Világkonferenci
át követően közvetlenül, 1995-ben megkezdődött a nők 
érdekeinek képviseletét és a helyzetük javítása érdeké
ben teendő intézkedéseket koordináló női nemzeti in
tézményrendszer (ún. női nemzeti mechanizmus) kiépí
tése. 

Létrejött a Munkaügyi Minisztérium keretén belül a 
Nőpolitikai Titkárság, melyet később többször is átszer
veztek. 2002-ben Esélyegyenlőségi Főigazgatóság alakult, 
2003-ban Esélyegyenlőségi Tárcanélküli Miniszteri poszt 
létesült. 2004-ben Esélyegyenlőségi Kormányhivatal ala-

kult, és létrejött több tárca össze
vonásával az Ifjúsági, Szociális, 

Családügyi és Esélyegyenlő
ségi Minisztérium, élén 

felelős női miniszter

r Vasutas 

rel. 
1999-ben létre

hozták a Nőkép
viseleti Tanácsot, 

melyet a hatéko-

nyabb érdekképvise
let érdekében napja

inkban újítanak meg. 
Az MSZOSZ Női Vá
lasztmányának több 
évi sürgetése ered
ményeként az újjá
szervezés során a 

szakszervezetek nőszervezetei is két 
képviseleti lehetőséget kapnak a Ta
nácsban. 

A másik igen jelentős előrelépés a 
törvénykezés terén történt. 

A nemek közötti hátrányos meg
különböztetés általános tilalmát a 
magyar jogrendszerben alapvetően 
az Alkotmány és a Munka Törvény
könyve rögzíti. 1982-ben hazánk 
csatlakozott az ENSZ CEDAW 
Egyezményéhez, mely a „nőkkel 
szemben alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetés minden formá

jának kiküszöböléséről" szól. 2001-
ben ratifikáltuk a CEDAW Egyez
mény Kiegészítő Jegyzőkönyvét is. 

Különös lendületet adott a nők 
helyzetét javító törvénykezésnek az 
Európai Unióhoz csatlakozásunk. 
Már a csatlakozás folyamatában 
megkezdődött a nemek esélyegyen
lőségére vonatkozó EU qirektívák 
beépítése törvényeinkbe. Igy rögzí
tésre került a Munka Törvény
könyvében az „egyenlő munkáért
egyenlő bér" elve, a közvetett diszk
rimináció fogalma, a bizonyítási te
her megfordítása. 

Több törvénymódosítás, illetve 

kormányhatározat született a nők
kel és gyermekekkel szembeni erő
szak megelőzése érdekében is. Igy 
1997-ben a Büntető 

mekek kereskedelmének megelőzé
sére vonatkozik. 

2003-ban országgyűlési határoza
tot fogadtak el a családon belüli 
erőszak megelőzésére és hatékony 
kezelésére irányuló nemzeti straté
gia kialakításáról. Elkészült a távol
tartásra vonatkozó törvényjavaslat, 
amelynek azonban országgyűlési el
fogadása hosszabb ideje húzódik. 
Több évi vajúdás után 2003-ban 
megszületett ,,Az egyenlő bánás
módról és az esélyegyenlőség elő
mozdításáról" szóló törvény, mely 
hiányosságai ellenére is kiemelkedő 
jelentőségű. A törvény kimondja, 
hogy az esélyegyenlőség előmoz
dítása elsősorban állami kötelezett
ség. Célja, hogy hatékony jogvédel
met biztosítson a hátrányos megkü
lönböztetést elszenvedők számára. 
A törvény lehetővé teszi a közérde
kű igényérvényesítést, jogsérelem 
esetén a bizonyítási teher megfor
dulását, elrendeli hatóság felállítá
sát, mely eljár az egyenlő bánásmód 
megsértése esetén. Az Egyenlő Bá
násmód Hatóság napjainkban jött 
létre, és 2005. február 1-:iétől meg
kezdte működését. A törvény esély
egyenlőségi terv készítési kötelezett
séget ír elő az 50-nél több főt foglal
koztató költségvetési szervek és a 

Törvénykönyv módo
sítása során bünte
tendő cselekmény
ként határozták meg a 
szemérem elleni 
erőszakot a házassági 
életközösség fennállá
sa alatt is. 1998-ban 
került a Büntető Tör
vénykönyvbe az em
berkereskedelem ön
álló tényállása, 2002-
ben megtörtént mó
dosítása is, mely külö
nösen a nők és gyer-

RÖGZÍTÉSRE KERÜLT 
A MUNKA 

TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN 

többségi állami tulaj
donban álló jogi szemé
lyek részére. Rendelke
zik Nemzeti Esélyegyen
lőségi Program 
készítéséről is. AZ „EGYENLŐ 

MUNKÁÉRT - EGYEN• 
LŐ BÉR" ELVE, A 

KÖZVETETT DISZK• 
RIMINÁCIÓ FOGALMA, 

A BIZONYÍTÁSI 
TEHER MEG• 
FORDÍTÁSA ... 

Az esélyegyenlőségi 
törvény remélhetőleg 
újabb lendületet ad 
majd a nemek közötti 
egyenlő elbírálás gya
korlati megvalósulásá
nak. 

(Folytaguk) 

Kollár Sándorné 



A VASUTASOK SZAK
SZERVEZETE NőI TAGO
ZATA AZ llJÚSÁGI, Szo
CIÁLlS, CSALÁDÜGYI ÉS 
ESÉLYEGYENLŐSÉGI MI-

Képünkön 
balról jobbra: 
Korózs Lajos, 
Menyhártné 
dr. Zsiros Mária, 
Lévai Katalin, 
Karácsony 
Szilárd és 
Hercegh Mária 

NISZTÉRIUM, NőK ÉS 
FÉRFIAK TÁRSADALMI 
EGYENLŐSÉGE Főosz
TÁLYA ÁLTAL KIÍRT ,,MÁRCI
US A NőKÉ!" CÍMŰ PÁLYÁ
ZATI PROG�ÁNAK KERE
TÉBEN HÁROM RENDEZ
VÉNYf TARTOTT. 

Józsefné, a minisztérium 
Nők és Férfiak Társadal
mi Esélyegyenlősége Fő

2005. március 4. 

A nyíregyházi vasútállomás ren
dezvénytermében előadás hangzott 
el a kelet-magyarországi nők hely
zetéről, a munkaügyi központ esély
teremtő programjairól, a VSZ Női 
Tagozatának t�vékenységéről és is
mertették a MAV Rt. Esélyegyenlősé
gi Tervét. 

2005. március 8. 

A más9dik ünnepségen Budapes
ten, a MAV Rt. Konferenciatermé
ben több, mint kétszázan gyűltek 
össze az ország minden részéből ér
kező lányok és asszonyok. A hangu
latot a Vasutas Zeneiskola tanáraiból 
álló Pro-musica vonósnégyesének 
előadása és Kovács József szavalata 

tette ünnepélyessé. 
A rendezvényt 

megtisztelte jelenlé
tével Lévai Katalin, az 

Európai Parlament 
képviselője, Korózs 

Lajos, az Ifjúsági, 
Szociális, Család
ügyi, és Esély-

egyenlőségi Mi
nisztérium politikai 
államtitkára, Tóth 

osz�lyának vezetője, Neuschl Gyula, 
a MAVRt. Humánszolgáltató Szerve
zetének vezetője,, Menyhártné dr. 
Zsíros Mária, a MAV Rt. Esélyegyen
lőségi Bizottságának elnöke, Asbóth
né Torma Judit, a Magyar Nőszövet
ség elnöke. 

Elsőként Karácsony Szilárd, a 
VSZ alelnöke köszöntötte a rendez
vény résztvevőit és a meghívott 
előadókat. Mint elmondta, az esély
egyenlőség olyan elv, amely érvénye
sülése esetén emberségessé teheti a 
pénz uralta társadalmunkat. A szak
szervezeteknek, mint emberi jogo
kért küzdő szervezeteknek kötelessé
ge az esélyegyenlőségért küzdeni, s 
ebben a folyamatban a VSZ Női Ta
gozata nem csak a vasúton, hanem a 
hazai civil szervezetek közt is zászló
vivőnek számít. 

Lévai Katalin az európai esélyte
rem tési tendenciákról tartott elő
adást, valamint itt ismertette először 
a „Négy évszak" elnevezésű progra
mot. A programsorozat célja, hogy a 
nők egy érdekközösséget létrehozva, 
negyedévente más-más események 
szervezésével hhják fel a figyelmet 
olyan minden nőt érintő témákra, 
mint a női érdekérvényesítés, a nők 
és a foglalkoztatáspolitika, az esély
egyenlőség, vagy a nők szerepe a po
litikában. 

Korózs Lajos a magyar társada
lomra ma érvényes jellemző adatok 
alapján mutatta be a nők helyzetét. 
Mint elmondta, aránytalanul magas 
az inaktívak közt a nők aránya, ötven 
százalék alatti a foglalkoztatási rátá
juk. Jelentős a diplomások közti ará
nyuk, de vezetői állást csak töredé
kük tölt be. Jövedelmi szintjük pedig 
átlagosan húsz százalékkal alacso-

Mottó: Célokat 
tűzünk ki, hiszünk benne, <,p 

teszünk érte, és az eredmény 
minket igazol. 

nyabb a férfiakéhoz képest. A nők helyzetének javí
tására programoka_t kell kidolgozni és következete
sen végrehajtani. Allami szinten a foglalkoztatásuk 
ösztönzésére a megfelelő járulékpolitika adhat esé
lyt, de fontosak a vállalati esélyegyenlőségi tervek is. 

Neuschl Gyula a társadalmi problémák vállalati 
leképeződéséről beszélt. Ezen belül a munkavállaló 
nők sajátos élethelyzetéről és az abbóJ adódó konf
liktusok lehetséges kezeléséről, a MAV Rt. esélye
gyenlőségének megteremtéséért eddigi és a jövőben 
tervezett törekvéseiről tájékoztatta a megjelenteket. 

A konferencia második részében Hercegh Mária 
,,Tizenöt év a munka világában, a női jogok védel
mében" címmel ismertette a VSZ Női Tagozatának 
munkáját. Mint elmondta, az ország egészét lefedő 
női hálózat, a nők egyenlőségét, a munkahely és a 
család összeegyeztetésének megteremtését képviseli. 
Az esélyteremtés, a gondolkodás befolyásolása és a 
kirekesztés elleni fellépés a legfontosabb célkitűzés
ük. Az 1990-ben újjáalakult szervezet a vasút te1üle
ti és szakmai struktúráját és a teljes vállalatcsoportot 
leköveti. A Tagozatot il területi és szakmai képvi
selőkből álló Nőbizottság vezeti, amelyben az utazó 
nők, a vasútegészségügy, a gazdasági társaságok és a 
nyugdijasok képviselője is helyet foglal. 

Menyhártné dr. Zsíros Mária a női lét összetett 
problémáiról, az eltérő élethelyzetűek sokszor el
lentmondásos igényeiről és a pr_oblémák sokféle 
megoldásáról szólt. Ismertette a MAV Rt. február 22-
én elfogadott Esélyegyenlőségi tervét, amelyet erre 
az alkalomra nyomtattak ki. Mint elmondta, a ne
mek közti esélyegyenlőség megvalósulásához a 
szemléletünk változása szükséges. 

A rendezvényen hozzászólásokra is lehetőség 
nyílt. Elsőként a kilencvenhat éves Szabó Piroska kri
tizálta a munkás nőket semmibevevő társadalmun
kat, majd Szabó Istvánné gratulált a rendezvényhez. 
Asbóthné Torma Judit a nőbarát társadalom megte
remtéséért emelt szót, Petes Sándorné pedig a fiú
gyermekek új szemléletű nevelésére szólította fel 
nőtársait. 

(A harmadik 2005. március 19-én Miskolcon tar
tott rendezvényről a Magyar Vasutas következő szá
mában tudósítunk.) 
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Az sncr és a DB szorosabb együttműködést 
uállal az árufuuarozásban 

A francia és a német vasút úgy határozott, hogy ki
terjeszti együttműködését az árufuvarozásban. Az 
SNCF és a DB árufuvarozási ágazata február 9-én ke
retegyezményt írt alá Kölnben a két ország partner
kapcsolatainak bővítésére. 

Már 2003. decembere óta közlekednek az úgyneve
zett „Határok nélküli"vonatok Forbach-Saarbrücken 
viszonylatban. Ezt az együttműködést ki fogják terjesz-

teni a többi határátmeneti pontra is. Mintegy negyven 
vonat fog közlekedni naponta Apach-Perl állomáso
kon át, és hat másik Strasszb�rg-Kehl határátmenet
ben. A két fél közösen üzemelteti a vasútforgalmat 
Köln és Metz között. 

Felmerült az a kérdés, hogy a többi közlekedési vál
lalatot mennyiben érinti a két vasút ilyen együttműkö
dése? Az SNCF vezérigazgatója kijelentette, hogy a 
versenytársak részére rendelkezésre állnak a közutak, 
ahol a közúti fuvarozók is köthetnek hasonló együtt
működési szerződést. Hozzátette még, hogy a vasút 
határmeneti forgalma az árufuvarozásnak csak hat 
százalékát teszi ki. 

A német vasút vezetője szerint a két ország közötti 
forgalom harminc, S?t ötven százalékos emelkedése 
reális célnak látszik. Ugy véli, hogy a két vasút jó szán
déka nem elegendő, szükség van a politika támogatá-

sára is a közúti forga
· lom dömpingje ellen. 

A két vasút együtt
működése � teljesít
mény racionalizálását 
akarja elérni. A cél az, 
hogy jobban 'meg tud
ják szervezni. a vasutas 
dolgozók munkáját. A 
mozdonyvezetőknek 
nem kell a határállomá
son befejezni munkáju-

kat, hanem csak egy 
rendező pályaudvaron. 
Már ez az egy tényező is 
két óra megtakarítást 
jelent. A múlt évben 
már bevezettek egy 
olyan igazolványt, ami 
feljogosítja mind a fran
cia, mind a német moz
donyvezetőket a másik 
ország területén vonat
továbbítási teendők el
végzésére. 

Vannak még bizo
nyos problémák egyes 
mozdonyfajták másik 
vasúton történő alkal-

mazására, de ezt rövide
sen megoldják. Addig 
csak hatvan vonat köz
lekedhet naponta a ha
tárátmeneti forgalom
ban, de ezután ez a 
szám kilencvenre növe
kedhet. 

Súlyos uasúti 
baleset 
Olaszországban 

Január 7-én két vo
nat ütközött össze Bolo
gna közelében, egy két
vágányú pálya ideigle
nesen egyv�nyú köz
lekedésre szolgáló vo
nalszakaszán. 

A nagyobb sebesség
gel haladó személyvo
nat tehervonattal ütkö-

zött, több kocsija kisik
lott és oldalára dőlt. 

A balesetnek 13 ha
lálos áldozata volt, és 
sokan megsebesültek. 

A baleset időpon
tjában azon a vidéken 
sűrű köd volt, ami a lá
tást nagymértékben 
akadályozta, de az ösz
szeütközésben emberi 
mulasztás is szerepet 
játszott. 

Hasonló baleset tör
tént 2004. december 2-
án az ország déli ré
szén, de ennek nem 
voltak halálos áldozatai. 

(Rail et Transports, 
2005. január) 

Hajós Béla 

MÁV Vasjármü Kft. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85. 

Telefon: 94/521-800; Fax: 94/313-315 
e-mail: info@mvj.hu 

n■ tu http://www.mvj.hu aEHrl 
FRIEDRICHSHAFEN 

Service Dealer 

INDUSTRY 

SERVICE 

----- ISO 9001 :2000 DIN-EN 729-2 DIN 6700-2 ÖNORM M 7812 

Tevékenységeink: 
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dízelmozdonyok (M43; M47), 

motorvonatok (Bz-mot, InterPici, Ikerkocsi), személykocsik, 

teherkocsik javítása, korszerűsítése, átépítése; 
speciális vasúti jármű gyártás, javítás; 

jármű fő- és részegységek gyártása (Railpack); 

MTU (motor), BEHR (hűtő), VOITH hajtómű) 

szakszervíz tevékenység. 

rszerú vasúti jármúparkért! 



Mostanában egyre többet hallani azt a leegy
szerűsített liberális gazdaságpolitikai nézetet, 
miszerint csak a magántulajdonban lévő közle
kedési vállalat működhet jól és gazdaságosan. 
Az. állami vállalat törvényszerűen rosszul és gaz
d�ágtalanul működik. 

Erdekes módon ez a kérdés a magyar vasúti 
közlekedés hajnalán is napirenden szerepelt. 
Széchenyi erre vonatkozó elképzeléseit - ame
lyet később Baross valósított meg - az államvas
úti rendszer hasznosságát illetően, minden 
közgazdász „hivatal ból" ismeri. Azt már keve
sebben tudják, hogy Kossuth éppúgy, mint Szé
chenyi, az államvasúti rendszer mellett szállt 
síkra. Egyik országgyűlési beszédéből való ez az 
idézet: 

,,Axiómának kell tekinteni, hogy azon 
status (állam) nagyon hibáznék, mely a 
közlekedési eszközök feletti rendelke
zést kezéből kieresztené és azokat örök 
időre magánüzérkedés tárgyává tenné. 
Mert a magánvállalkozók a nyereség 
szempontjából indulnak, a statusnak pe
dig azon kell lennie, hogy a közlekedés 
minél jobb, könnyebb és olcsóbb le
gyen." 

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy a mai hely
zet megítélésével szabad-e a XIX. század politi

kusait figyelembe venni? Per
döntő érvként biztosan nem, de 

ez nem változtat azon, hogy 
az egyoldalú, leegyszerűsí

tett liberális nézetek sem 
lehetnek egyedül üd
vözítőek. 

Szilárd meggyőző
désem, hogy a vasúti 

közlekedés versenyké
pessége, gazdaságossága 
és szolgáltatásainak szín
vonala nem a tulajdonvi-

szonyoktól függ. 
Egy álla.mi tu

lajdonban lévő 
egységes irányítás
sal működő vasúti 
vállalat is lehet ver
senyképes, ha: 

■ az ország köz
lekedésfejlesz tésé
ben érvényesül a 

komplexitás elve, 
(vagyis a források 
döntő hányadát 
nem egy területre, 
pl. autópálya építés-
re fordítják), 

■ a szükséges tulajdono
si ráfordítást kamat- és Áfa
mentes költségvetési támo
gatásból biztosítják és nem 
bankhitelekből, 
■ a közlekedési ágak 

eredményeinek összeha
sonlításánál figyelembe ve
szik az ökológiai következ
mények, energiaráfordí
tások mellett a társadalmi 
költségeket ( externáliá
kat) is, 
■ az új beszerzések, al

katrészellátás, futó és fő
javítások területén a hazai 
járműgyártásra és vasúti 
háttériparra támaszkod
nak, 

■ a vasúti közlekedés 
biztonságát a profitérdek 
elé helyezik (a balesetek 
okozta anyagi kár és a sze
mélyi sérülésekkel, halál
esetekkel járó kiadások a 
bevételeket is csökkentik), 
■ az irányítást kevés lét

számú, de szakmailag is jól 
felkészült vezetőkre bíz
zák, 
■ tanulnak más vasutak 

hibáiból, és ki tudják hasz
nálni az Európai Unióhoz 
tartozásunk előnyeit, pá
lyázati lehetőségeit. 

Lehet gazdaságos is ez 
az álla.mi tulajdonú vasúti 
vállalat, ha: 

tranzitszállításokból adó
dó geopolitikai helyzetün
ket, 
■ jól felkészült szakmai 

irányítással, az alkalmazot
tak sokrétű, folyamatos 
szakmai oktatásával, tudá
suk ellenőrzésével elkerü
lik a bevételeket is csök
kentő baleseteket. 

Van azonban a vasúti 
közlekedésnek egy olyan 
területe - a személyszállítá
si üzletág -, amely a fenti
ek mellett sem lehet gaz
daságos. Ha ugyanis elte
kintünk egy-egy vonal, 
vagy viszonylat költség
elemzésétől és ezt a terüle
tet országos szinten vizs
gáljuk, ez könnyen ért
hetővé válik. A vasúti sze
mélyszállításnál az egy 
utasra jutó állótőke meny
nyisége (ami a biztonságos 
közlekedéshez elengedhe
tetlenül szükséges) olyan 
nagyságú, hogy annak ér
tékcsökkenését a menetdí
jakból származó bevétel 
egyetlen országban sem fe
dezi. Nem is említve az 
üzemeltetés napi költsége
it, a szolgáltatási színvonal 
növekvő igényeit, az állam 
által előírt utazási kedvez
mények utólagos és nem 
teljes értékű pótlását. 

Érthető tehát, hogy a 
vasúti személyszállítás ma
gánkézbe vételét egy vál
lalkozó sem szorgalmazza, 
csupán az áruszállítás 
egyes részterületeit akar
ják privatizálni. 

Utoljára hagytam az 
utasokat és fuvaroztatókat 
elsősorban érdeklő kér
dést: a szolgáltatások szín
vonalát! Ez az anyagi rá
fordítások mellett, első
sorban a vasúti alkalma
zottak szakmai felkészült
ségétől, kulturált tárgya
lókészségétől és nem utol
sósorban a beosztásukat 
megbecsülő hivatástudat
tól függ. 

Olyan munkavállalók
tól, akiket nem gyötör a 
létbizonytalanság, a gaz
dasági számításokkal alá 
nem támasztott folyama
tos átszervezés, akiket 
nap, mint nap, nem aláz
nak meg vasutas mivoltuk
ban, akiknél a hivatástu
datot és a szaktudást 
erénynek tekintik. 

Január 31-én meghall
gattam új elnök-vezérigaz
gatónk tájékoztató jellegű 
előadását. 

Megnyugtató volt szá
momra az a kijelentése, 
hogy eszünk ágában sincs 
követni az angol példát és 
a vasúti infrastruktúra 
nem kerül magánkézbe, 
biztosítva lesz az egységes 
irányítás. A nyugdijasok 
által némi kétkedéssel fo
gadott privatizáció lehe
tősége ·csak a vasúti szol
gáltatások részterületeit 
fogja érinteni. Tényleges 
kollégáim számára is meg
nyugtató volt az a kijelen
tése, miszerint: ,,Op timis
ta vagyok a magyar vasút 

jövéijét illet ően. Nem lesz 
olyan kor mány, amely 

■ megvalósítják a 
vasúti árufuvarozás és 
szállítmányozás össze
kapcsolását, a tehervo
natok menetrendsze
rű közlekedését, a re
gionális logisztikai 
központok fejleszté
sét, 

"OPTIMISTA VAGYOK A 

MAGYAR VASÚT JÖVŐJÉT 

ILLETŐEN. NEM LESZ 

m e ge ngedné, 
hogy a magyar vas
út elveszítse mű
ködő k épességét,  
hiszen meghatáro
zó az áru- és sze
mély szállí tásban." 

■ kihasználják a 

OLYAN KORMÁNY, AMELY 

MEGENGEDNÉ, HOGY A 

MAGYAR VASÚT ELVESZÍT

SE MŰKÖDŐKÉPESSÉ-

GÉT, HISZEN MEGHATÁ

ROZÓ AZ ÁRU- ÉS SZE-

MÉLYSZÁILÍTÁSBAN." 

A vasút jelenlegi 
helyzetéért aggó
dó soraimat ezzel 
az ígéretes gondo
lattal zárom. Néz
zék el, ha a nyugdí
jasoknak is van vé
leménye, volt 
m u n k a h e l y ü k  
helyzetéről. 

Dr. Kun Dezső 
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JOGSZERŰTLEn 

Még folyi 
a bíróság 

LAPl :NK EGY KORÁBBI 

SZA\1ABAN BESZ.-ÜIOI.T AM 

ARROI., HOGY A MÁV 

RT. 2006. Vf:GEIG VÉG

REHAJTANI TERVEZETT 

20%-os ÜTSZÁMCSÖK-

KENTESE KAPCSÁN, A 

SZAKSZERVEZETI JOGOK 

\IEGSFRTESE \fIA TT BÍRÓ

SÁGI FI.JÁRÁST KEZDF.MÉ

NYEZT(1NK. Az l'GY JE-

1.ENU:c; A LEGFFI.SÖBB 

BíROSAC; EI.ÖTT VAN. A 

FELEK t:RVEÜ:SE T A.LÁN 

ERDFKELHETI 01.VASOIN

KAT, EZEKBŐi. ADl "NK RÖ

VID ÍZELÍTŐT: 

A MÁV Rt. a felülvizsgálati el
lenkérelmében többek közt a 
következőképpen érvelt: ,,A ké
relmező a kifogását egy állítóla
gos munkáltatói intézkedéssel 
szemben nyújtotta be. Ezen in
tézkedést azonban konkrétan 
megjelölni nem tudta, csak a bí
rósági eljárás során nevesítette a 
kifogása tárgyaként a hivatkozott 
igazgatósági határozatot. Ez a kö
rülmény önmagában is megala
pozza a kifogás jogszerű elutasí
tását, mivel a bírósági eljárás so
rán csak a kifogásban megjelölt 
intézkedésről hozható döntés." 

A VSZ álláspontja: Az előbbi 
okfejtés helytállóságát a követke
ző tények alapján kell értékelni: 
A kifogást egy olyan munkáltatói 
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döntés ellen nyújtottuk be, 
amely nem volt a birtokunkban, 
illetve amelyről nem is volt hiva
talos tudomásunk. Ugyanis 
nemcsak az történt, hogy a ter
vezetet szakszervezetünkkel 
előzőleg nem véleményeztették, 
hanem abba betekintési lehe
tőséget sem kaptunk, még a ki
fogást követő egyeztető tárgyalá
son sem. A helyzetet úgy érté
keljük, hogy amennyiben ez a 

eljárás 
., 

a MAV Rt. 
pítése kapcsán 

rosszhiszemű, a Munka törvény
könyve általános elveibe ütköző 
magatartás a MÁV Rt. javára 
szolgálhatna, akkor a saját fel
róható magatartásából szárma
zó előnyszerzés esete állna elő. 

Továbbra is fenntartjuk azt az 
álláspontunkat, hogy nem kel
lett megvárni azt, hogy a MÁV 
Rt. a létszámleépítést az egysé
geire lebontsa, annak végrehaj
tását időben ütemezze és a lét
számcsökkentést konkrétan 
megkezdje. Tehát a kifogásolási 
jogunk gyakorlása nem volt idő 
előtti. 

Szerintünk az önmagában 
munkáltatói intézkedés-terve
zetnek minősült, hogy meghatá
roztak egy olyan vállalati lét
számtervet, amelyben a szándé
kolt létszámcsökkentés nagysá
ga alapján teljesen egyértelmű 
volt, hogy az a munkavállalói 
létszám természetes fogyásából 

nem fog megvalósulni. Az előző 
évek adatai alapján nem volt vi
tás, hogy a terv teljesítéséhez tö
megesen kell majd munkaviszo
nyokat átszervezésre, létszám
csökkentésre alapozottan mun
káltatói rendes felmondással 
megszüntetni, avagy tevékeny
ség-kihelyezésekre lesz szükség. 
Így teljesen egyértelmű volt, 
hogy a végrehajtandó munkálta
tói intézkedés a munkavállalók 
nagyobb csoportját érinti, emiatt 
jogszerű eljárás esetén a szakszer
vezetek véleményezési jogát biz
tosítani kellett volna. 

Kérelmünket és a bírósági eljá
rás során tett nyilatkozatainkat 
továbbra is fenntartottuk. 

dr. Borda Tibor 
érdekvédelmi szakértő 

a pálr.avasuti 
munkavállálókkal? 
A PÁLYAVASÚTI DOLGOZÓK NEM 

KAPJÁK MEG JUTTATÁSAIK EGY Rf:

SZÉT, MERT Mf:G MINDIG NINCS 

d H 
tt 
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MINDENKI ÁLTAL ALÁÍRT UZLET-

r. o er ozse 

ÁGI FüGGEÜK. Az ALÁBBIAKBAN 

AZ OKRÓL OLVASHATNAK. 

A rendszerváltás sok más vál
tozás mellett magával hozta a 
szakszervezetek osztódását is. A 
MÁV Rt.-nél is úgy sokasodtak a 
szakszervezetek, mint eső utáni 
napsütésben a gomba. Termé
szetesen mindegyik meg volt 
győződve arról, hogy csakis ők 
képviselik megfelelően a mun
kavállalók érdekeit. 

Az elmúlt években az eddigi 
két gyűjtő és egy szakmai szak

a szakági függelékeket továbbra 
is érvényben tartottuk, illetve a 
munkáltató alkalmazta, ezért a 
pályás TEB-es és forgalmi terüle
ten dolgozó tagjainkat és vasuta
sokat akkor nem érte hátrány. 

2005-ben a torzsalkodás a há
rom szakszervezet között nem 
csillapodott, ezért a Pályavasúti 
Üzletági Függeléket sem sike
rült aláírni. Pontosabban a VSZ, 
a PVDSZ és az MfSZSZ szignál
ta a megállapodást, de a 
VDSZSZ nem. A Vasutasok Szak
szervezete megpróbált közvetí
teni, de nem sikerült. A munkál

szervezet mellett ------- tató kihasználta a 
helyzetet, és nem 
volt hajlandó az 
Üzletági Függelé
ket egyoldalúan 
bevezetni. 

újabb két „repre
zentatív" szakszer
vezet jelent meg a 
MÁV Rt.-nél: a 
PVDSZ és az 

KINEK 

JÓ EZ? 

MTSZSZ. 
A VDSZSZ 

KI NYERT ÉS KI 

VESZÍTETT? 
Tisztelt VSZ ta-

gok, Vasutas Kollé-
mindkettejük repre
zentativitását a VÉT tárgyaláso
kon és a Pályavasúti Érdek
egyeztető Tanácsban is vitatja, 
ami a tárgyalások elnehezülésé
hez vezetett, illetve a pontosan 
leegyeztetett megállapodás ter
vezeteket nem írtak alá. 

Íme egy kis ízelítő a tárgyaló
asztal mellett elhangzó vitákból: 
- Ha mindenki aláírhat, akkor 
én nem írom alá. Különben 
sem vagytok reprezentatívak. -
De mi reprezentatívak vagyunk, 
a bíróság kimondta. - De mi azt 
megfellebbeztük. Kérem a 
munkáltatót, ne játsszon, miért 
fogadjátok el őket? Stb., stb. 

2004-től az addigi szakági füg· 
gelékek helyett a MÁV Rt. Kol
lekúv Szerződés az Üzletági Füg
gelékeket hatalmazta fel a to
vábbi szabályozásokra. Sajnos a 
fentiekben bemutatott jelene
tek miatt a Pályavasúti Üzletági 
Függeléket nem írták alá. Mivel 

gák! ,,Ezt kapjátok ki!" 
A VDSZSZ benyújtotta a kifo
gást az üzletág vezetéséhez, 
mert nem vezette be egyoldalú
an azt az Üzletági Függeléket, 
melyet a VDSZSZ más szakszer
vezet aláírása miatt nem volt haj
landó aláírni. 

Kinek jó ez? Ki nyert és ki ve
szített? A szakszervezeti torzsal
kodás ahhoz vezetett, hogy a Pá
lyavasúti Üzletághoz tartozó 
munkavállalók nem kapják meg 
eddig megszokott és megérde
melt juttatásaikat, azaz kevesebb 
lesz a ,,fizetési borítékban". 

Itt az ideje elgondolkodnia 
minden érintett munkavállalö
nak a valós érdekvédelemről és 
a megosztottságról, mert sokáig 
nem tartható ez az állapot. Meg
jegyzem, a Vasutasok Szakszer
vezete soha nem akarta, hogy 
több szakszervezet legyen a vas
úton. 

*kotter"' 



vasutas fórum 
, 

ZAHONYBAN 
A Vasutasok Szakszervezete 

záhonyi területi képviselete ha
gyományt teremtve, második 
alkalommal rendezett fórumot 
Záhonyban. 

Az Oktatási és Művelődési 
Központ háromszázötven fős 
színházterme zsúfolásig meg
telt február 22-én. A nagygyű
lésen megjelentek a környező 
települések polgármesterei, 
konkurens fuvaroztatók, a tér
ség országgyűlési képviselője. 

Kovács Imre árufuvarozási 
szakigazgató nyitóelőadásában 
az árufuvarozás szervezeti át
alakításáról, a MÁV cargo, a 
cargo csoport megalakulásá
ról, a versenyképes vasútról be
szélt. 

Simon Dezső, a Vasutasok 
Szakszervezete elnöke a libera
lizáció vasutasokat érintő 
veszélyeiről, munkahelyek el
vesztéséről, jövedelmek csök
kenéséről, korábbi szociális 
vívmányok megvonásáról - tar
tott nagy érdeklődéssel kísért 
előadást. Nehezményezte, 
hogy elégtelen a vasút vezetése 
és a szaktárca közötti érdek
egyeztetés. 

A MÁV újkori életében ez a 

harmadik reformelképzelés, 
miközben nincs iránymutató, 
működő európai uniós vasúti 
modell. Olyan vasúti koncepci
ót hiányol a Vasutasok Szak
szervezete, amely kormányo
kat átívelően jelöli ki a vasútfej
lesztés irányát. 

A hozzászólásokat Borkó 
Károly országgyűlési képviselő 
„bombabejelentése" nyitotta 
meg. A megyei munkaügyi 
központtól kapott információ 
szerint, Záhony térségében 
256 munkavállaló létszámle
építését jelentették be, amiből 
190 fő fizikai állományú, s az 
elküldendők közül korántsem 
tud majd mindenki élni a kor
engedményes nyugdíjbavo
nulás lehetőségével. Ez szöges 

ellentétben áll az árufuvarozási 
szakigazgató azon kijelentésé
vel, miszerint az ágazati fejlesz
tési elképzeléseket úgy próbál
ják megvalósítani, hogy eköz
ben egy dolgozótól se kelljen 
megválni. 

, 

BESOHALLTAH A ZAHOílVI 

UASUTASOH 
A fórum hangu

latát ezután a jo
gos kérdések, kifo
gások alapvetően 
m e g h a t á r o z t á k .  
Nehezményezték, 
hogy elmaradt az 
előzetes tájékozta-

tás a tengelyátszerelő át- szétsz
ervezéséről, kifogásolták a gé
pészet szakmai alapot 
nélkülöző átalakítását, az igaz, 
őszinte szó, a párbeszéd hiá
nyát. A válaszadók, Kovács Im
re és Zaránd György hiába pró-

bálták megnyugtatni a vasuta
sokat, a létszámleépítést beje
lentők felelősségre vonásával, a 
,,bomba"robbant. 

(A területi képviselet kérésé
re a munkaügyi központban 
tájékoztatást adtak, hogy kik je
lentették be a létszámleépítést. 
E szerint az ÁFU-nál a területi 
központ vezetője, a többi szak
szolgálatnál a helyi vezetők.) 

Az ellentmondásos válaszok 
jól tükrözik a jelenlegi helyze
tet. Az őszinteség hiánya még a 
jó elképzelések, változtatások 
fogadtatását is negatívan befo
lyásolta. 

PGA. 

Vontatási Fónökségeket! 

nyokat utaztatják (vagy húzzák) javításra más javí
tóműhelybe, emelkedő üzemanyag költséggel, 
túlórával és pályahasználati dijjal rontva az üzlet
ág ,,hatékonyságát''. Felfoghatatlan számunkra, 
hogy feladatokat.a felújított javító műhelyekből 
rosszabb körülmények közé vigyék. A bevállalt 
létszámleépítés nagyságrendje már a közlekedés
biztonságot is veszélyeztetheti, hiszen anyag nél
kül, kevesebb létszámmal nem lehet ugyanolyan 
színvonalú szolgáltatást nyújtani. A Vasutasok Szakszervezete Gépész 

Titkári Testülete március 1 :ién tartot
ta rendkívüli ülését, amelyen megtár
gyalták az üzletág újabb átszervezési, 
létszámleépítési és telephely bezárási 
tervét. Az ország minden pontjáról 
érkező szb-titkárok elkeseredetten és 
dühösen kritizálták az újabb átszerve
zési tervezetet, amelyet két héttel ko
rábban az üzletág megbízott főigaz
gatója ismertetett. 

A gépészetet nem lehet kizárólag 
közgazdasági szemlélettel megközelí
teni. Az elöregedett járműparkra sok
kal több karbantartási órát és költsé
get kell fordítani ahhoz, hogy a moz
donyok és kocsik működőképesek 
maradjanak - mondták. 

Másfél éwel ezelőtt hozták létre a 
háromlépcsős irányítási szintet a haté
konyság javítása érdekében. A Vasuta
sok Szakszervezete tiltakozott ellene, 

de a döntést meghozók és .a döntést végrehajtók 
az észérvek ellenére növel�ék az irányítási szinte
ket. A most megismert tervekből a vak is jól látja, 
hogy ez az átszervezés sem szünteti meg a három 
lépcsőt, csak más lesz az el�evezése. Első körben 
elrejtik a területi vezetőket, és leépítik a végrehaj
tó szolgálatok munkavállal(>it. 

Ne okozzanak nagyobb káoszt a jelenleginél az
zal, hogy telephelyeket zárnak be, hogy a mozdo-

Előbb a technológiai követelményeket illett 
volna meghatározni, az elvégzendő feladat nagy
ságát, és ahhoz kellett volna hozzárendelni a lét
számot. Nálunk fordítva ültek a lóra, először a lét
számot határozták meg, majd ezután készítették 
el a technológiát és határozzák meg a feladato
kat. Nagy várakozással tekintünk elébe, hogy az 
írásban megkért számításokat mikor adja át az üz
letág vezetése. Szeretnénk tudni, mennyibe ke
rült és mennyibe fog kerülni a tevékenység az át
szervezést követően. 

Vasutasok Szakszervezete Gépész Titkári Taná
csa sem az előző, sem a jelenlegi szervezéssel nem 
ért egyet, és tiltakozik ellene. 

A jelenlegi átszervezést ugyanazok a személyek 
találták ki és hajtják végre, mint a másfél éwel 
ezelőttit. Vajon mennyi kárt okoztak? Vajon kiket 
vonnak felelősségre ezért? Ezen nekik is el kelle
ne gondolkodniuk. MelegJános 
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HUT Hírleuél 2005. február Bodnár József 
HÜT saJt:óreferens 

Soros HÜT ülés: 

1. Elsőként az Integrált Hu
mán Információs Rendszer 
bevezetésének előzményeiről, 
a 2004. évi projekt kidolgozá
sáról tájékoztatta a testületet 
Szabó László Miklós projekt
vezető. Az ülésen részt vettek 
a területi humánszolgáltató 
központok üzemi tanácsainak 
képviselői. Az IHIR projekt 
céljáról és terjedelméről rész
letes tájékoztatást adott 
Miklósné Kővári Júlianna SAP 
integrációs vezető. Többek 
között elmondta, hogy a mun
kavállalók számára legérzékle
tesebb megvalósulás 2006. ja
nuár 1 :iétől várható. A leggyö-

élethelyzethez kapcsolódó 
juttatások 2005. évi keretösz
szegének hálózati szintű fel
osztásáról döntött a testület. A 
munkáltató képviseletében 
dr. Vmcze Teodóra osztály
vezető előterjesztése alapján 
46814 főre 77 millió Ft-ot osz
tottak fel létszámarányosan. A 
3 millió Ft elkülönített ke
retből egy 14 tagú család 
600e Ft, és egy 12 tagú család 
400e Ft rendkívüli szociális se
gélybe!.1 részesül a munkáltató 
és a KUT együttdöntése alap
ján. 

3. A kül9nfélék napirenden 
belül a MAV Rt. Felügyelő Bi
zottság üléséről adott tájék�z
tatást Horváth István, a KUT 
elnöke. Elmondta, hogy a mi
niszteri válaszlevél al�pján a 

MAV Rt. 
A LÉTSZÁMTERVEZÉS A TÉNYADATOK 
BIRTOKÁBAN KÉSZÜL, A KÖLTSÉGTERV 

RÉSZLETESEBB LESZ. .. 

FEB lét
száma a 
2004. évi 
üzleti év 

keresebb változás a humán
partnereknél várható, mivel 
stratégiai humánmenedzselés 
lesz a feladatuk. A humánszol
gáltatók telefonos és szemé
lyes ügyfélszolgálatra (hálóza
ti szinten, 24 helyen), vala
mint ügykezelésre tagozód
nak. Adatfeltöltés után vala
mennyi munkavállaló munka
idejét és minden adatot a he
lyi függelék szerint pontosan 
rögzítenek. A létszám tervezés 
a tényadatok birtokában ké
szül, a költségterv részlete
sebb lesz, és megvalósul az 
adatbiztonság magasabb foka. 
Ezen fejlesztés következtében 
másfél év alatt folyamatos lét
számcsökkenés lesz, ennek 
kezelésére „Kulcs a lehetőség
hez" projekt készül. Fel kell 
készíteni a kollégákat az új 
rendszer kezelésére ( 550 fő). 

2. A második napirendi 
pont keretében a rendkívüli 
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15 fő marad. Ezután 9 fő lesz, 
ezért új tagokat kell delegálni 
a testületbe. Ezt követően ösz
szegeztük a menetkedvez
ményt érintő változásokra ér
kezett véleményeket. 

Pályauasúll 
S2akb12ottság ülése: 

A Pályavasúti Üzletág szer
vezeti változása miatt szüksé
gessé váló üzemi tanácsok és 
üzemi m�ggízottak választásá
ra FELHIVAS megfogalmazá
sa és közzététele. 

Soros HÜT ülés: 

1. A Pályavasúti Üzletág Te
rületi Központok átalakításá
nak tapasztalatairól tartott tá
jékoztatót dr. Mosóczi László 
főigazgató, a hat területi 

központvezető, az eszközgaz
dálkodási, a működésfejlesz
tési és koordinációs főosztály
vezető jelenlétében. A jelenle
gi működési modell az Igazga
tó Tanács által elfogadott, 
melynek működési tapasztala
tait a nyár közepén egy szerve
zeti audit keretében felülvizs
gálják. A 2005-re meghatáro
zott 2097 fő létszámleépítés
ben szerepel a 750 fő távközlő 
szakember kihelyezése. Két 
megoldás van, vagy közösen a 
Pantellel, vagy felmondja az 
1998-ban kötött szerződést, 
amely közel 10 MD Ft-ba ke
rül. A PMLI és TEB Technoló
giai központok, összevonását 
kell előkészíteni, mely lét
számleépítéssel is jár. Ezt 
2005. júliusl-re kell végrehaj
tani. A területi központok a 
gazdálkodók. A karbantartási 
és üzemeltetési alosztályok a 
helyi sajátosságok figyelembe
vételével összevonásra kerül
tek. Az összevont feladatok a 
besorolás változtatását is szük
ségessé teszik. Kérdésekre vá
laszolva elmondta, a kocsivizs
gálókat egyben kell tartani, 
nincs vége a projektnek. Vo
natok megszüntetéséhez ha
tósági engedély szükséges, így 
az esti utolsó és a reggeli ki
használatlan vonatok busszal 
való kiváltására is. 

2. A MÁV Rt. MSzSz módo
sításáról adott tájékoztatást dr. 
Gulyás Tibor projektigazgató. 
A járművek állapotának fe
lelősségét külön kell választa
ni a közle]<.edésbiztonsági vizs
gálattól. Ujra kell definiálni a 
kocsivizsgálók tevékenységét 
2005. év június 30-ig. A közle
kedésbiztonsági vizsgálatért a 
jármű üzembentartója a fe
lelős. Csak a koncepcióról van 
döntés. El kell dönteni, hol a 
határ az üzletágak }cözött. 

3. A Gépészeti Uzletág Jár
műfenntartás és üzemeltetési 
tevékenység átalakításáról 
Zaránd György mb. főigaz-

gató tájékoztatta a testületet. 
Versenyhelyzet alakul ki, a jár
műfenntartás terén van ér
deklődés a tevékenység iránt 
külföldi és belföldi vállallcozá
sok tól. A műhelykapacitás 
sokkal nagyobb, mint ameny
nyi jármű van. A karbantartá
si helyek racionalizálása 9 te
lephelyre, a többi tíz bezárása 
költséghatékony megoldás. A 
vontatási irányítás korszerűsí
tése, hat területen marad meg 
a jogkörgyakorlás teljes köre. 
Az üzletágból 865 fő létszám
leépítést kell teljesíteni, mely
ből 121 f� mozdo!].yvezető. 

4. A MAV Rt. Uj Esély Ala
pítvány működéséről Meny
hártné dr. Zsiros Mária főosz
tályvezető asszony és Tóth 
Sándor ügyvezető adott rész
letes tájékoztatást. Mit ad az 
alapítvány, hogyan kapcsoló
dik a területi MEB munkájá
hoz, és milyen az együttműkö
dés a megyei munkaügyi köz
pontokkal, az UDOP munka
társaival. 

5. A különféléken belül a 
2005. évi Vasutasnapról volt 
szó. A tradíció jegyében a 
,,Nemzedékek hivatása" jel
szóval rendezik meg. 

Hendkíuüh HÜT ülés: 

A Gépészeti Üzletág ÜT el
nökei részvételével. 

1. A Gépészeti Üzletág Jár
műfenntartási és Vontatójár
mű üzemeltetési szervezet át
alakításáról Zaránd György 
mb. főigazgató és Marton 
György osztályvezető adott 
részletes tájékoztatást, majd 
konzultáció keretében cserél
tek véleményt az üzemi taná
csok képviselőivel. A vontatás 
és a fenntartás teljes szétvá
lasztása a fő feladat. Két fő 
megrendelőnek kell megfe
lelni, ezek az árufuvarozás, és 
a személyszállítás. Ennek kap
csán a járműsorozatok centra
lizálását, a javítási szintek kör
zetesítését kell megoldani. 
Rendezni kell a kocsivizsgálók 
helyzetét. Nagyon sok hozzá
szóló kérdésével, javaslataival 
segítette az átalakítási folya
mat megvilágítását. Egyes ese
tekben a kérdésekre adott vá
laszt nem fogadták el. Fontos 
a helyi üzemi tanácsok véle
ményének kikérése. 

2. Tájékoztató az Uj Esély 
Alapítvány 2004. évi munkájá
ról, Tóth Sándor ügyvezető 
előadásában. 

.. Bodnár József 
KUT sajtóreferens 



Szomorú szívvel tudat
juk, hogy február 8-án, 83 
éves korában elhunyt 
Feleky Pál, a Vasutasok 
Szakszervezetének korel
nöke. A szakszervezet az 
elhunytat saját halottjá
nak tekinti. 

Feleky Pál 1922-ben, az 
erdélyi Segesváron szüle
tett. Vasutas családból 
származik. Édesapja moz
donyvezető volt. Szüleivel 
a húszas évek közepén, 
kalandos körülmények 
között kerültek Romániá-

lommal az inas éveiben 
került kapcsolatba, a Szál
lító Munkások Országos 
Szövetsége Munkásottho
nában. A szakszervezetbe 
19�9-ben lépett be. 

Edesapja kívánsága két 
évvel később teljesült. 
1941. március 5-én a 
MÁV-hoz került. Pálya
munkásként kezdte, majd 
a szegedi pályamesteri 
tanfolyam elvégzése Ut?J} 
Budapesten, a MAV 
Magdolnavárosi Osztály
mérnökségének IV. pálya-

A szépen ívelő vasutas 
pályafutás 1952-ben meg
lepő fordulatot vett. Fe
leky Pált a Vasutasok Szak
szervezete III. Kongresz
szusán a központi ve
zetőség titkárává válasz
tották. A tisztséget négy 
évig töltötte be. Az újabb 
jelöltetését személyes 
okok miatt nem vállalta. 
A szakszervezet IV. Kong
resszusa - amely 1956. ok
tóber 20-án fejezte be 
munkáját - nem válasz
tott első titkárt. A függet-

Gvnsz 

ta a vidéket, és a tőle meg
szokott következetesség
gel és emberséggel képvi
selte és védte a nyugdijas 
vasutasok érdekeit. 1998. 
április 8-án az a megtisz
teltetés érte, hogy a moz
galomban végzett munká
ja elismeréseként korel
nökké választották. 

Az elmúlt években rom-

Eltávozott Feleky Pál 
ból Magyaror,szágra. A 
családfő az Eszaki fű
tőháznál kapott munkát. 
Előbb szénrakodó, utána 
mozdonyfűtő, majd se
gédkezelő beosztásban 
dolgozott. 

Pali a négy polgári el
végzése után, 1936-ban 
pályaválasztás előtt állt. 
Edesapjának az volt a kí
vánsága, hogy ő is moz
donyvezető legyen. Igen 
ám, de ehhez ki kellett 
volna tanulni a géplaka
tos szakmát, ám az Ist
vántelki főműhelybe nem 
vették fel, mert nem volt 
ajánlója. Így esett meg, 
hogy a vasutas gyerek 
elszegődött az angyalföldi 
fényezőmesterhez inas
nak. A munkásmozga-

mesteri szakaszán beosz
tott pályamesternek ne
vezték ki. 

Nehéz évek következ
tek. A háborü pusztításai 
sok munkát adtak a pálya
munkásoknak, különö
sen az újjáépítés hón�p
jaiban. Rákospalota-Uj
pest állomás után Gö
döllő és Hatvan követke
zett. Részt vett a Vác és 
Veresegyház közötti vonal 
újjáépítésében, majd a 
Keleti pályaudvar csarno
kának helyreállítási mun
káiban. 1947-ben Mag
dolnavárosból áthelyez
ték a józsefvárosi osztály
mérnökséghez, ahol a Ke
leti II-es pályamesteri sza
kasz főpályamesterévé ne
vezték ki. 

VSz Forgalmi Szakmai Képviselet Intézőbizott
sága (FSzK 1B) ülésezett 2005. február 16-án. 
A Forgalmi Igazgató, Csontos Endre tájékoztat
ta a testület tagjait a Pályavasúti Üzletág és 
azon belül a Forgalmi Igazgatóság új szerveze

ti felépítéséről. A végrehajtási szintek felett az Igazgatóság 
feladata a szakmai irányítás. A gazdasági irányítás az Üzlet
ág és azon belül a Pályavasúti Területi Központok feladata. 
A tájékoztatóban elhangzott, hogy az Üzletág 2097 fő leépí
tését tervezi ebben az évben. Az igazgatóság ennek m�va
lósítása érdekében a mellékvonalakon a 24 órás üzem meg
szüntetését tervezi. A nappali 12 órás üzem után buszok 
fogják szállítani az utasokat. A menesztés megszüntetését is 
tervezik az arra alkalmas állomásokon. A VSZ nevében 
mindkét,.iavaslatról kifejeztük fenntartásainkat. Továbbiak
ban az Uzletági Függelék tervezetét, a munkakör-értékelés
sel kapcsolatos javaslatokat és a MÁV Rt. KÜT és KMVB' 
VSZ-es szakági delegáltjai és a Szakmai Képviselet együtt
működésének lehetőségeit beszélte meg a testület. 

Zlati Róbert 

lenített tisztségből vissza
került szakvonalra, még
hozzá magas beosztásba, 
a kecskeméti pályafenn
tartási főnökség veze
tőjévé nevezték ki. Ebben 
a beosztásban 1957-től 17 
évet töltött. 197 4-ben a 
MÁV Szentesi Építési Fő
nökség vezetője lett. Aktív 
vasúti pályafutásának ez 
volt a végállomása. Negy
venegy évi szolgálat után, 
1982 tavaszán vonult 
nyugdíjba. 

ló egészsége miatt egyre 
ritkábban mozdulhatott 
ki otthonról. Pali bácsi 
2005. február 8-án fel
szállt a végtelenbe menő 
vonatra, és eltávozott kö
zülünk. 

Nyugdijba, de nem nyu
galomba. Ismét a szak
szervezet szolgálatába 
állt. Mint a VSZ Országos 
Nyugdíjas Szervezetének 
elnöke, 1998-ig - a válasz
tásokig - gyakran vonatra 
ült és fáradhatatlanul jár-

Hamvasztás utáni bú
csúztatása március 10-én 
Budapesten, a Fiumei úti 
Sírkert szóróparcellájá
ban volt. 

A család, szerettei - fe
lesége, gyermekei, uno
kái és dédunokái - gyászá
ban osztozunk. 

Emlékét megőrizzük. 
V.F. 

ít�et 
Tiszalök állomás egyik forgal
mi szolgálattevőjének gyer
meke segítségre szorul. A ti
zenkilenc éves Stefanik Kata

lin rosszindulatú daganattal 
küzd. Betegségére volna 
gyógyszer, amelyet Magyaror
szágon nem lehet kapni. 
Angliából kell megrendelni, 
de több millió forintba kerül. 
Az OEP az ingyenes beszer
zést elutasította. Kérünk min
denkit, aki akár 100 forinttal 
is segíteni tud, tegye meg. 

Katóka számára nyitott 
számla száma: Tiszalök Taka
rék.szövetkezet: 68500050-
15100168. Az adományok el-

kérnek 
juttathatók Tiszalök 1. sz. 
főpályamesteri szakaszra is. 

További felvilágosítást 
Szilvásiné Hatvani Andrea ad 
a 03/42-10-es telefonszámon. 

A Vasutasok Szakszervezete 
Nyíregyháza Csomóponti 
Alapszervezete 15000 forint
tal járult hozzá az életmentő 
gyógyszer beszerzéséhez. 

Segítségüket köszönjük! 
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STRESSZ 

tételeit, mivel azt a munkáltatóra 
nézve az 51.§-ban meghatározta. 
Nézzünk egy példát. Adott fejál
lomásról elindul hat kocsiból ösz
szeállított személyvonat. A vona

�Nt��iAL� ·"' 

��k�er; f. ·� � 

ton szolgálatot teljesít 
egy mozdonyvezető és 
egy jegyvizsgáló, aki a 
vonatvezetői tevékeny
séget is ellátja. Bizony 
a törvény i_tt ,,feldobja 
a labdát". En X. Y vo
natvezető:iegyvizsgáló 
döntsem el, vállaljam
e a többletfelelőssé
get, kockázatot, ve-AKÁR TÁRSADAL-

1\fl MUNKÁT VÉGEZ - MINT ÉN A 
MUNKA VÉDELEM TERÜLETÉN -, 
ELŐBB-UTÓBB UL BENNE 
EGYFAJTA KÉP, VÉLEMÉNY. HOL 
TARTUNK MÁS ORSZÁGOKKAL ÖSZ
SZEHASO 

Tudjuk, az események felgyorsultak, és 
nem minden esetben vagyunk képesek követ
ni, felvenni a „ritmust". Még 2003 elején 
mondta egyik előadásában Dr. Békés András, 
az OMMF akkori elnöke: ,,A világ fejlett ipari 
országaiban (a munka világában) ugyanazok 
a változások mennek végbe, legfeljebb bizo
nyos sebességi különbségek tapasztalhatók. 
Mindenki jobb, pontosabb, gyorsabb munkát 
vár el a másiktól". 

Igen, az elvárások folyamatosan növeked
nek a munkahelyen, magánéletünkben egy
aránt. Mit lehet tenni? Az ember fizikálisan, 
szellemileg aránylag gyorsan kipiheni magát. 
Képes regenerálódni, ellenben van egy közös, 
összetett, megoldásra váró problémánk, a 
STRESSZ! Folyamatosan nő a munkavállaló
kat tekintve az idegrendszeri illetve pszichés 
igénybevétel. A stressz rányomja bélyegét a 
mindennapjainkra, azt nem lehet kipihenni. 
Vagy képesek vagyunk túltenni magunkat a 
stressz okán, vagy szakorvos segítségére van 
szükség oldására, megszüntetésére. Ezen túl
menően a munkáltatónak, a munkáltatói jog
kör gyakorlóinak, egyáltalán a vezető beosztá
sú munkavállalóknak nőtt a szociális fele
lőssége. Adott esetben humánus hozzáállás
sal, a kiadott munkához megfelelő létszám 
biztosításával már nagyban hozzájárulnak a 
stressz megszüntetéséhez, kialakulásának 
megelőzéséhez (prevenció). 

A Munkavédelmi törvény annyira haté
kony amennyit betartunk paragrafusaiból. 
Helyettünk nem dönt. Az Mvt. 51.§-a kimond
ja: ,,ahol veszély fenyeget, egyedül munkát vé
gezni nem szabad': Ez az idézet az Mvt. Az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés személyi feltételei között került 
megfogalmazásra. Ez a munkáltatás szem
pontjából kötelezettségként jelenik meg. A 
probléma, amit az Mvt. 63.§ (1) biztosít, a 
munkavállaló jogosult megtagadni a munka
végzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi 
épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztet
né. A veszélyeztetésnek minősülő felsorolás
ban 63.§ (2) nem írták le újra az ilyen fenye
getettség melletti munkavégzés személyi fel-
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szélyt. A biztonságot mindig szem 
előtt kell tartani, aszerint munkát 
végezni, végeztetni. Talán az 
egyedül szolgálatot teljesítő jegy
vizsgáló olyan megállóhely, állo
más előtt ahol ezek kiépítése ív
ben történt, a szerelvény végére 
megy vagy közepére, hogy bizton
ságosan történjen a vonat me
nesztése? A munkavállalón túl mi 
a helyzet az utasok biztonságával? 
Az ilyen és hasonló munkavégzés
kor (ha baleset nem is következik 
be) a stressz mindenképpen ki
fejti negatív hatását. Azt kihasz
nálni, hogy a stressz hatása nehe
zen nyomon követhető, nem sza
bad. Nem beszélve arról, hogy az 
ilyen körülmények között mun
kát végző kollégák könnyebben 
hibázhatnak. Az ilyen és hasonló 
esetek, helyzetek nem történhet
nének meg, amennyiben a mun
káltató vagy az általa megbízottak 
a törvény rájuk vonatkozó parag
rafusaiból kiindulva, azt mara
déktalanul betartva végeztetné
nek munkát. A demokrácia egyik 
alapja, hogy megtartom a rám vo
natkozó törvényeket. Ezek után 
felmerül a kérdés: Az utazósze
mélyzet munkahelye a vonat-sze
relvény. Az ilyen munkahelyre el
készített kockázatértékelés felül
vizsgálata elkészült? Továbbme
gyek. A kockázatértékelés elkészí
tésébe, felülvizsgálatába bevon
ták a Munkavédelmi Képviselőt? 
Az előbb felsoroltak azon túl, 
hogy EU-s elvárások, törvényadta 
joguk a munkavállalóknak kép
viselőiken keresztül. Tudom 
mennyire fontos a vállalatpnk 
sorsa, ezen belül munkahelyünk. 
Akkor is, ha már nem, vagy nem 
mindannyian vagyunk fontosak? 
Abból kell kiindulnunk, hogy a 
munkahelynél fontosabb a csa
lád. Hiszen ha nehezen is, de ta-

lálunk másik munkahelyet. Mondhatni a mi 
sorsunk a családé, és fordítva. A munkáltató
nak hosszú évek óta egyre csak fogy az anyagi 
lehetősége, hogy hatékonyan tegyen az egész
séget nem veszélyeztető és biztonságos mun
kavégzés érdekében. Tudjuk azt is, ebben na
gyobb a felelőssége a tulajdonosnak mint a 
munkáltatónak. Nincs anyagi forrás. Mégis 
mit tehetünk annak érdekében, hogy csök
kenjen a bekövetkezett munkabalesetek szá
ma? Meg kell tennünk mindent azért, hogy a 
szabályszerű munkavégzés ne egy írott elv ma
radjon, hanem érvényre jusson a gyakorlat
ban is. Számos esetben nem következne be 
baleset, ha betartanánk a ránk vonatkozó sza
bályokat. Amennyiben a munkavállaló nem 

meri vállalni az ebből eredő konfliktust, ak
kor, de egyébként is szóljon Munkavédelmi 
Képviselőjének. Hiszen azért választjuk őket, 
hogy vállalják fel az egészséggel, munkavéde
lemmel kapcsolatos problémákat, javaslato
kat, észrevételeket, kezdeményezéseket ami 
konfliktusokkal járhat. Megbízunk bennük, 
mert ez bizalmi tisztség a szó eredeti értelmé
ben. Kérek mindenkit, az előbb említett 
gondjaival keresse képviselőjét. A munkaválla
ló elég ha szóban közli észrevételét: - Te, Jó
zsi! Szerintem ez így szabálytalan, tegyél vala
mit! Tudod, nekem csak egy kutyám van, de 
róla nekem kell gondoskodnom, nekem ő a 
családom. A képviselő egyenként vagy össze
gyűjtve írásban továbbítja felettesének az ész
revételeket. Ez lehet kezdeményezés, vélemé
nyezés, figyelemfelhívás,javaslat stb. Ez persze 
nem jelenti azt, hogy a munkáltató intézked
ni fog, de számítania kell arra, hogy a Munka
védelmi Képviselő külső (OMMF stb.) segítsé
get vehet igénybe. A munkáltatónak a kép
viselő által tett írásos észrevételére - az azon
nali intézkedést igénylő esetet kivéve - a 
kézhezvételtől számított 8 napon belül reagál
nia kell. Ezzel elkezdődhet egy pozitív folya
mat, amit nevezhetünk a felelősség tudatosítá
sának. A munkavédelmi érdekérvényesítést és 
a munkavédelmi érdekképviseleti munkát 
nagyban segíti, hogy a 2004. évi EU-s csatlako
zást megelőzően az EU (Brüsszel) bekérte a 
Magyarországon akkor hatályos Mvt-t és meg
állapította, hogy azt mintegy harminc pont
ban módosítani kell, melynek egyik lényege a 
Munkavédelmi Képviselet magasabb szintre 
emelése. A jogok, ha úgy tetszik, többletjogok 
biztosítottak, nekünk pedig kötelességünk él
ni törvényadta jogainkkal. Hányan érzitek e 
sorokat olvasva, igen, már lekerült a hét réteg, 
már a húsomat kaparják a csontjaimról. Nem 
szabad hagyni. 

Ha magatokért nem, legalább a családoto
kért. Ha nem végezzük törvényesen, szabályo
san, utasításszerűen munká11kat, nem marad 
erkölcsi alapunk, hogy r�szóljunk gyermeke
inkre, ne játssz a tűzzel! En búcsúzóul ennyit 
kérek. Ne játsszunk a tűzzel, vegyük végre ko
molyan! Jó egészséget, balesetmentes munkát 
kívánok mindenkinek. Pék Károly 



�� Görögorszag egyik 
legszebb fürdőhelyén, 

NEI-PORIBAN tíz éjszakás 

szoba, apartman, stúdió 
3 fős 6fós 4fós 

Jún. 7-17-ig 210 380 250 
Jún. 17-27-ig 230 400 270 
Jún. 27-júl 7-ig 260 450 300 
Júl. 7-17-ig 260 450 300 
Júl. 17-27-ig 260 450 300 
Aug. 19-29-ig 260 450 300 
Aug. 29-szept. 8-ig 200 350 250 
Szept. 8-18-ig 190 330 220 

A szállás Euro-ban fizetendő! 
A szállás költsége az adott lakrészre értendő, 

melyet csak ennek megfelelő létszámmal lehet 
igénybe venni (pótágyra nincs lehetőség). A szál
lás költségét a tulajdonosnál kell fizetni. A cso
portok indulását a fenti időpontoknál két nappal 
korábban az Transbalkán-Expresszel tervezzük. 
Az utazás FIP szabadjeggyel, csoportosan törté
nik. Jegyeket a résztvevők egyénileg szerzik be a 
szolgálati főnökség útján. 

Fakultatív kirándulási lehetőségek: Meteora 
kolostorok (20 Eu), görög est (15 Eu), Athén 
(35 Eu), környező szigetek (Skiátos, 33 Eu) (Az 
árak tájékoztató jellegűek.) Olymposz (20 Eu). 

Helybiztosítás: (kuset ára oda-vissza) szak
szervezetünk tagjának 7.000 Ft/fő, aki nem 
tag: 8.000 Ft/fő, Uelentkezéskor elsődlege
sen szakszervezeti tagjainkat vesszük figye
lembe). 

A két júliusban induló csoportnál a je-
lentkezési díj: 9.000 Ft/fő � 

A helybiztosítás az indulásig, a MA V 
utasítás miatt módosulhat/ 

Jelentkezni lehet az alapszervezet 
titkáránál és a VSZ Területi Képvi

seletén, Szeged, Indóház tér 11. 
Telefon: 62/426-698, vasúti: 

06/15-23, 15-24. 
Vasutasok Szakszerve
zete Budapest, Ürömi 

8. Telefon: 
06/1/326-1594, 

01/21-52. 

Otszágok és városok 

I. Prága - Kárlovy Vary 
Ideje: 2005. április 7 - április 10-ig. Rész

vételi dij: VSZ tagjainak és hozzátartozói
nak: 50 Eu + 8.500 Ft, további vasutas 
jelentkezőknek: 50 Eu + 9.500 Ft. 

Jelentkezés: 2005. március 20-ig. 
II. Csíksomlyói Búcsú 

Ideje: 2005. május 11 - május 15-ig. Rész
vételi dij: VSZ tagjainak és hozzátartozói
nak: 20 Eu + 18.500 Ft, további vasutas 
jelentkezőknek: 20 Eu + 19.500 Ft. 

Jelentkezés: 2005. április 20-ig. 
m. Koppenhága 

Ideje: 2005. június 9 - június 13--ig. Rész
vételi dij: VSZ tagjainak és hozzátartozói
nak 60 Eu + 18.500 Ft, további vasutas 
jelentkezőknek: 60 Eu + 19.500 Ft. 

Jelentkezés: 2005. május 20-ig. 
IV. Horvátország 

Ideje: 2005. július 9 - július 17 -ig. Rész
vételi díj: VSZ tagjainak és hozzátartozói
nak 120 Eu + 12.500 Ft, további vasutas 
jelentkezőknek: 120 Eu+ 13.500 Ft. 

Jelentkezés: 2005. június 20-ig. 
V. Erdélyi kalandozás 

Ideje: 2005. augusztus 6 - augusztus 13-
ig. Részvételi dij: VSZ tagjainak és hozzátar
tozóinak 30 Eu + 25.500 Ft, további vasutas 
jelentkezőknek: 30 Eu + 26.500 Ft. 

Jelentkezés: 2005. július 20-ig. 
VI. Horvátország 

�deje: 2005. augusztus 22 - augusztus 28. 
Ara: VSZ tagjainak és hozzátartozóinak 

90 Eu + 10.500 Ft, további vasutas jelent
kezőknek: 90 Eu + 11.500 Ft. 

Jelentkezés: 2005. augusztus 5-ig. 
VII. Szlovénia 

Ideje: 2005. szeptember 9 - szeptember 
12-ig. Részvételi díj: VSZ tagjainak és hozzá
tartozóinak 50 Eu + 8.500 Ft, további vas
utas jelentkezőknek: 50 Eu + 9.500 Ft. 

Jelentkezés: 2005. augusztus 20-ig. 
VID.Róma 

Ideje: 2005. október 10 - október 14-ig. 
Részvételi dij: VSZ tagjainak és hozzátarto
zóinak 60 Eu + 15.500 Ft, további vasutas 
jelentkezőknek: 60 Eu + 16.500 Ft. 

Jelentkezés: 2005. szeptember 20-ig. 
Jelentkezés: Vasutasok Szakszervezete 

Szegedi Területi Képviseletén. Mári Gábor: 
06/15-23, 15-24, Pintér István: 06/52-20, 
52-35, 06/70/638-5800 



Az ExP.lorer Vasutas Világjáró Klub 
( egyesület) 2005. évi programteive 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE AJÁNLÁSÁVAL 

Párizs-Versailles 04. 26--29. Kirándulás 1 éjszaka szállással, reggelivel. Velence-Nápoly -CapriSorrento-Pompei 05. 06-11. Kirándulás 2 éjszaka szállással, 3* szállodában, reggelivel. 
Dél-itáliai körút 05. 09--15. Látványos, Róma-SiracusaTaormina-Cattania-Vatikán strapatúra, 2 éjszaka szállással, reggelivel. Erdély 05. 27-06. 01. Kirándulás a Sóvidékre félpanzióval, rengeteg programmal. 
Szicíliai Nyaralás 06. 16--27. 

Nyaralás Pattiban bungalós elhelyezéssel. 
.. Hajdúszoboszló 06. 18-25. Udülési csekkel, valamint MNÜA Pályázattal a részvételi díj mérsékelhető. 

Horvát Tengerpart (Brac) 
07. 08-17. & 08. 19--28. Nyaralás magán apartmanokban Auschwitz 07. 08-10. Emléktúra a gettókba. 

Prága és Krakkó 07. 22-24. (25) Strapatúra. 
Velence-Róma 07. 15-17. (18) Strapatúra. 

Bankkártya/ te
lefon használata, letiltása kül
földön, FIP kedvezmény
rendszer (szabadjegyek, FIP 
szabályzat kivonat), biztosí
tás. Ha bajba kerülsz külföld
ön ( eljárás, külképviseletek 
listája), Schengeni határok, 
vám szabályok, gyakorlati ta
nácsok, hasznos vasúti infor
mációk (Vasúti szervezetek, 
cégek stb.) A könyv kiadását 
a Vasutasok Szakszervezete is 
támogatta. 

További részletek: 
Utazási lehetőség csak U52 Tagoknak, 

Erdély Nyáron 07. 25-31. Kirándulás Homoródfürdő környékére félpanzióval, Petőfi emléknap. 
Dunadelta Exclusive 08. 07-13. Természetjáró túra a különlegességeket kedvelőknek, teljes panzióval. 

http://www.evvk.hu honla-· 
punkon, info@evvk.hu e
mail címen, a 06+27-51-es 
vasúti telefonon minden ked
den 9-15 h-ig, a 06 76 /430-
582-es számon hétköznap 16 
óra után, illetve hétvégén a 
06 30/9634-325-ös mobil szá
mon napközben. Indulás május 19-én 19.10-kor 

a Cracówia expresszel a Keleti pá
lyaudvarról. (Fekvőhelyes kocsira 
jeg}"'.áltás javasolt) 

Érkezés Krakkóba május 20-
án 5.35-kor. 

Szállás: Vasutas Művelődési 
házban 2-3 ágyas szobákban (há
rom szobánként egy fürdőszoba). 

Tervezett program: 

1. nap: 
Egésznapos 

városnézés Krakkóban: Posztóház, 
Fő tér, Tűztorony, Mária Székes
egyház, Jagelló egyetem és a zsidó 
negyed megtekintése, Barbakán, 
Királyok útja, Wawel (királyi vár), 
Sárkánybarlang, Platán sor, a 
Szent Anna templom és a püspöki 
palota megtekintése. 

2. nap: A Wieliczkai sóbánya 
megtekintése. 

3. nap: Kirándulás Zakopané-

ban: A Természetrajzi Múzeum, a 
függővasút, Morskie Oko megte
kintése. 

4. nap: Az Oswicim-i (Ausch
witz) haláltábor megtekintése. 

Visszautazás: 23-án 22.33-kor 
indulás vissza Budapestre. 

Érkezés a Keleti pályaudvar
ra: szombaton, május 24-

én 9.25-kor. 
Összes költség 

19000 Ft, amely 
tartalmazza a 
szállást (reggeli
vel és vacsorá
val), a belé

pőket és az ide-
genforgalmi díjat. 

A díj nem tartalmaz
za az ebédeket és az 

utazási költségeket (me-
netjegyet és fekvőhelyfogla

lást). 
14 éven aluliak utazását nem javasoljuk, mert a sóbányába és a 

haláltáborba nem léphemek be. 

Jelentkezni lehet: a VSZ Pécsi 
Területi Képviseletén. Vasúti tele
fon: 05/16-16, 16-88; telefon: 
72/211-992; Fax: 05/16-16; mo
bil: 30-932-12-88; 

e-mail: vszdom@email.mav.hu 

Elba szigete 09. 10-19. Nyaralás utószezonban. Elhelyezés mobilehome-okban. A fenti programokat VSztagok és családtagjaik tagsági igazolvánnyal vehetik igénybe. 

TENGERPARTI NYARALÁS KEDVEZMÉNNYEL! 

TÖRÖKORSZÁG - KUSADASI 
10 nap- 4 fős 2 légteres teljesen felszerelt apartmanban 

önellátással! 
Egész nyáron a török riviérán! 
lzmir közelében szállás már 1 2,500 1 -Ft/fő/turnus-tói 

VASUTAS DOLGOZÓK RÉSZÉRE 
10% KEDVEZMÉNY A SZÁLLÁS ÁRÁBÓL! 

Utazás: vonattal Kapikule-ig 
Vasutas dolgozók részére szabadjegy éIVényesl 

Kapikule-Kusadasi útvonalon busz transzfer, ára kb. 10.000,-Ft. 
WmterMan Tours, 

1056 Budapest, 
Só utca 5. 

Tel: 318-8332, 
06-20/589-8282, 

Fax: 318-7367 
e-mail: 

info@winterman.hu 
www.winterman.hu 



bár.honnan nézed tökéletes 

arra fordítod, amire csak akarod 

500 OOO Ft 

napi 463 Ft-ért, 

1 munkanapon belül, 

0 Ft egyéb költséggel! 

A HSBC ID Csoport tagja 

Az üveggolyó színes, de letisztult Egyszerű, mégis tökéletes. 

Bárhonnan nézheted, bárhogy forgathatod, mindig a jó 

oldalát látod. 

Ilyen a marbles
™ személyi kölcsön is, mert kedvező 

feltételekkel, egyszerűen és gyorsan hozzájuthatsz. Nincs 

fölösleges várakozás, nincsenek rejtett költségek, csak 

segítőkész ügyintézés. 

És a lényeg I Most 500 OOO Ft személyi kölcsönhöz csupán 

havi 14 072 Ft törlesztőrészlettel juthatsz hozzá, ami így 

napi 463 forintodba kerül. Ugye, szerinted is megér ennyit 

a lakásfelújítás vagy egy nagy utazás? 

marbles'" személyi kölcsön 150 OOO forinttól 4 millió forintig 

Hitelösszeg Futamidő Havi törlesztőrészlet Egyéb költség THM 

500 OOO Ft 60 hónap 14 072 Ft (napi 463 Ft) 0 Ft 25,49% 

1 OOO OOO Ft 60 hónap 26 716 Ft (napi 878 Ft) 0 Ft 22,42% 

1 500 OOO Ft 60 hónap 38 877 Ft (napi 1278 Ft) 0 Ft 20,70% 

Hívj minket még ma! 

marbles
™ 

személyi kölcsön 
a VSZ tagjai számára 

(06 40) 41-41-41 
www.marbles.hu 

Jó tudni: A marbles'" személyi kölcsönt a Beneficial Rt. nyújtja, amely a HSBC Csoport tagja. A HSBC a világ egyik vezető pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó csoportja, és immár a világ 
76 országában szolgálja ki ügyfeleit. A fenti példát 60 hónapos futamidőre számítottuk. A napi összeg számítási módja: (havi törlesztőrészlet x 12 / 365). A jelen tájékoztató nem minősül 
nyilvános ajánlattételnek a Beneficial Rt. részéről. A kölcsön minden esetben a Beneficial Rt. által elvégzett hitelbírálat függvénye. A hitelbírálat eredményét a Beneficial Rt. nem köteles 
megindokolni. Teljeshiteldíj-mutató: 20,70%-30,60%. A további kondíciókról és a THM pontos értékéről kérjük, érdeklődj a fenti telefonszámon. 
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Nem csak az utasoknak 
jár kedvezmény. 

másodperc alapú számlázás 
100%-ban lebeszélhető alap havi díj: 2 500 Ft 

i csúcsidőben, hálózaton belül: 21,6 Ft/perc 

csúcsidőben, hálózaton kívül: 32,4 Ft/perc 

csúcsidőn kívül, hálózaton belül: 1 0,8 Ft/perc 

csúcsidőn és hálózaton kívül: 21,6 Ft/perc 
.'.;rc-;· c;,_-il---------------=-----1 

:Ji hangposta: 8,6 Ft/perc 
t:tl�•-----------------'--'----• 
;4;,� SMS (az első 20 üzenet ingyenes): 21,6 Ft/db 

,,1� GPRS WAP havi díj (2 MB-ig): 375 Ft 
. ,.,,".•"·'•\�================== 

A kedvezmény mértékét a 2004. december 1-jén érvényben lévő Vasutas Szakszervezeti díjcsomaghoz 
képest állapítottuk meg. További feltételek és információ a Vasutasok Szakszervezetének központjában, 
illetve a helyi szervezeteknél. A fenti ajánlat igénybevételére kizárólag a Vasutasok Szakszervezetének 
érvényes tagkártyával rendelkező tagjai jogosultak. A Vodafone fenntartJa az árak és feltételek 
módosításának illetve az ajánlat visszavonásának egyoldalú jogát. 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Sailónap a Vsz-ben 
(3. oldal) 

ártó Kft. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85.; Telefon: 94/521-800; 

Fax: 94/313-315; e-mail: info@mvj.hu;http://www.mvj.hu 
ISO 9001 :2000 
DIN-EN 729-2 

DIN 6700-2 
ÖNORMM7812 

111tu 
FRIEDRICHSHAFEN 

Service Dealer 

MVJ a MÁV Rt.-vel együtt, 
egy magas színvonalú vasúti 

szolgáltatás megvalósításáért! 

EHrl 
INDUSTRY 

SERVICE 
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Üdültesse Gye�mekét ��::a_MA_v1:iiii�,, 
Balatonkenesén a MA V Hotels Rt. uoTELs 

üdülőjében! 
A MÁV Hotels Rt. az előző évekhez hasonlóan idén is szervez nyári gyermektáborokat 
balatonkenesei gyermeküdülőjében. Először kerül megrendezésre sporttá borunk*, amellyel 
a gyermekek hasznos időtöltését kivánjuk szorgalmazni a nyári szünidőben. 

Az táboraink turnusai: 
1. 06. 22. - 07. 05. Áraink 

2. 07. 06. - 07. 19. 
3. 07. 20. - 08. 02. Normál tábor Sporttábor 
4. 08. 03. - 08. 16. 

1 hetes 24 500 Ft 5. 08. 17. - 08. 23. (1 hét) 
(utolsó turnus) 

13 300 Ft 

További információ és jelentkezés: 
MÁV Hotels llt. Balatonkenese 
8173 Balatonkenese, Koppány sor 41. 
Tel: 06-88-481-377 
E-mail: balatonkenese@mavhotels.hu 

* megfelelő számú jelentkezés esetén! 

•• ,,i;tb�L!,.,,L,E�!, 
MSZ EN ISO 900 l /200 l 

Mint a MAV Rt. szállítója, 
továbbra is vevői rendelkezésére áll 

a minden igényt kielégítő, egyszeri felhasználású 
fém és műanyag KOCSlzAR (plombal gyártásával 

és forgalmazásával 
/ mind vasúti, mind közúti célra. 

/ /Jp Jövedéki termékek zárására / 'I � 
(kannás és hordós bor) 

hivatalos zárminősftéssel 
rendelkezünk. 

2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7 T /F: (261 313-105 

E-mail: szaboesfia@dunakanyarnet 

W\JVW.szaboesfia.hu 

H1ddJd es leqeszti H Udsut dsuli Szdliszeruezele 
www usz hu. � -mdil usz@dxelero hu 

relelos f11ddo- S1111u11 Oezsu .i U,1:;111 <1:11111 !i1..ilis2P.ru1•1.PI P11P.1i eh1olw 
roszerlieszlö Hdracsuny S21ldrd. ,1 U.t:.ul d::uh •;1.<1k:1.i,1w1.1d i,111!11 <1kl1111l11: 

muueszeti uezelo llaroly, lll,m,m11rl 
Szerkeszloseg llli.l llurl,qu:,;I llrn1111 u ll 

ll111.1'111il I I 1dd1111:;z,111111f1 :l?li llilf, :tili 11,i';' 
ílyorndd1 eloliesz,tes hzpunl [11 

es nyomas IPI llli/111/.11', l8IS. l:-111.iil l1M1JliJt , 111,11111.11,1111:t h11 
i 1ssn li'Hill -tillllll 

Egy�m elof12etes1 d1J ·11111 l'I / i,u 

2 hetes 26 600 Ft 49 OOO Ft 

Áraink a MÁV Rt. dolgozóinak gyermekeire 

i' vonatkoznak. Tartalmazzák a teljes ellátást, és az áfa � összegét! 
A táborba 6-14 éves gyermekek jelentkezését várjuk! 

TENGERPARTI NYARAIÁS KEDVEZMÉNNYEL! 

TÖRÖKORSZÁG - KUSADASI 
10 nap- 4 fős 2 légteres teljesen felszerelt apartmanban 

önellátás.wl 

Egész nyáron a török riviéránl 
Izmir közelében szállás már 12. 500, -f t;fö/turnus--tól 

VASUTAS DOLGOZÓK RÉSZÉRE 
10% KEDVEZMÉNY A SZÁLLÁS ÁRÁBÓL! 

Utazás: vonattal Kapikule-ig 
Vasutas dolgozók részére szabadjegy éivényes! 

Kapikule-Kusadasi útvonalon busz transzfer, ára kb. 10.000,-Ft. 

WmterMan Tours, 
1056 Budapest, 

Só utca 5. 
Tel: 318-8332, 

0f>.20/589-8282, 
Fax: 318-7367 

e-mail: 
info@winterman.hu 
www.winterman.hu 
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Az ünneplők között Hajós Béla (jobbra) Dr. Kun Dezső megköszönte a kitüntetést 

A
Vasutasok Szakszeivezete Elnök
sége 2004-ben, a Magyar Vasutas 
alapításának 100. évfordulója al

kalmából döntött úgy, hogy a ,,Magyar 
Vasutasért" néwel kitüntetést alapít A 
díjat minden évben ünnepélyes keretek 
közt, március 15-e a Magyar Sajtó Napja 
és április 15-e, a Magyar Vasutas 1904-es 
első számának megjelenésének napja 
között adjuk át 

Az idei ünnepséget 2005. március 
31-én tartottuk. A rendezvény ünnepi 
hangulatát Illés Zsuzsanna zenetanár és 
Simon Patrícia fuvolajátéka alapozta 
meg, amelyet Nagy László: József Attila 
című versének előadásával Karácsony 

, 

Az érdi állomás váróterme jel
i legzetes példánya volt az el-

hanyagolt, lepusztult, re
ménytelenséget sugárzó várótermek vég
telen sorának, ahová undorral lép be az 
utas, de még a vasutas is. Ilyeneket nap, 
mint nap láthatunk. Az utazni szándéko
zó vasutasok be se mennek, inkább meg
isznak egy sört a szomszéd kocsmában, 
vagy ha van ism<;rósük, bemennek a for
galmi irodába. Ugy viselkednek, mint a 
strucc, aki homokba dugja a fejét, és már 
látni sem akarják, hová süllyedt ez az egy
kor nagyreményű cég, amelynél egykor 
dicsőség volt dolgozni. 

Az érdi utasok szinte naponta érdek
lődtek, mikor festik ki a várótermet, de 
természetesen mindenki csak a vállát vo
nogatta. 

Ezt az állapotot unták meg végül a 
Vasutasok Szakszervezete helyi alapszer
vezetének Stgjai, élükön Kopár Gyula tit
kárral, aki Erden forgalmi szolgálattevő. 
Őt kérdezem: 

■ Ki gondolt először arra, hogy kícsi
nosítják a várótermet? 

- Már régóta szúrta a szemünket a 
váróterem állapota, és beszélgetéseink 
során többször felmerült, hogy valamit 

Géza, Kiváló Népművelő 
tett teljessé. A verssel az áp
rilis 11-én száz éve született 
József Attila emléke előtt is 
tisztelegtünk. 

2005-ben a magyar 
Uasutasért 
kitüntetést 

időszakban rendszeresen és elfogulatlanul tá
jékoztatták a Vasutasok Szakszervezete 
tevékenységéről a közvéleményt. 

Az ünnepséget egy másik eseménnyel is 
egybekötöttük. Ezen a napon avattuk a 
Gadanecz-gyűjteményt, és az annak részint 
helyet adó Emlékszobát. 

Az VSZ Elnökségének 
döntése alapján 2005-ben a 
Magyar Vasutasért kitünte
tést ketten kapták: Dr. Kun 

Dr. Hun Dezső és 
HaJós Béla kapta. ,,Hálásnak kell lennünk a Gadanecz há

Dezső és Hajós Béla. Mindkét kolléga 
hosszú ideje járul hozzá írásaival a lap 
tartalmi színvonalának emeléséhez. 

Az ünnepségen Simon Dezső, a 
VSZ elnöke méltatta a kitüntetettek 
munkáját, és köszöntötte azokat a meg
hívott újságírókat, akik az elmúlt 

zaspárnak, mert az életüket a magyar szak
szervezeti mozgalom kutatásának szentelték és azért, 
mert egy élet során összegyíijtött tudástámkat felajánlot
ták a Vasutasok Szakszervezetének." - hangsúlyozta Si
mon Dezső. A több, mint hatezer kötetes könyvtár és 
irattár a vasutas szakszervezeti mozgalom több, mint 
százesztendős történetének pótolhatatlan tudástára. 

k. 

Erd!-emes követni 
nek üzennivalója, vagy vé
leménye van, írja fel a kar
tonpapírra. Még szénceru
zát is tettünk ki a papír 
mellé. 

■ Milyen volt a helyi 
vezetők ho.wíá11ása? kezdeni kellene vele, de nem volt pén

zünk a szükséges anyagokra és szerszá
mokra. Egyszer bejött a forgalmi irodába 
Szabó Károly helyi vállalkozó, aki ko
moly men�yiségű ócskavasat rak be az ál
lomáson. 0 kérdezte, hogy miért ilyen 
lepusztult az állomás, és felajánlotta, 
hogy pénzzel segítené a felújítást. A szót 
tett követte. 

Szabó urat szaván fogtuk. Sőt a tagja
ink és a dolgozók lelkes hozzáállását lát
va az ételt-italt is állta. 

■ Nehéz volt a dolgozókat rábeszél
ni az önkéntes munkára? 

- Az volt a furcsa, hogy egyáltalán 
nem. Még a külső cég alkalmazásában ál
ló takarítónőnk, Kati néni is örömmel 
segített. Az emberek ki vannak éhezve 
arra, hogy valami értelmeset alkossa
nak. 

■ Hányan vettek részt a munkában? 
- Húsz kolléga jött el. Két napig tar

tott, de megérte. Persze néhányan csak 

egy-két órát segítettek, de 
többen egész nap is itt ma
radtak. 

■ Hogyan honorálták 
a munkát? 

- Bográcsgulyást főz
tünk, ami nagyszerűen si
került, mindenkinek ízlett. 

■ Milyen volt az uta
sok reakciója? 

- Hihetetlen! Több vi
rágcsokrot is kaptunk, sőt 
még körbe is puszilgatott 
néhány csinos hölgy. Több 
utas is bejött hozzánk 
különböző ötletekkel, ho
gyan lehetne megvédeni a 
várótermet a firkálástól. 
Az egyiket meg is valósít
juk. Kihelyeztünk a váróte
rem be egy nagy, üres, fe
hér plakátot, mellette egy 
felhívással, hogy ha valaki-

- Nagyon pozitív. Az 
állomásfőnök mindenben 
segített minket, sokat kö
szönhetünk neki. 

■ Milyen következte
téseket lehet levonni az ak
ció fogadtatásából? 

- Elsősorban azt, hogy 
mi is tudunk valamit ten-
ni, és ezt az utasok nagyon 

�f E nagyra értékelik. Saját sze
mükkel tapasztalhatták, 
hogy nem a vasutasokon 
múlik, hogy ilyen állapot
ban vannak a vonataink és .
az állomásaink. Mi készek 
vagyunk többet tenni. Fel
hívom a többi szaktárs fi
gyelmét arra, hogy köves
sék példánkat. 

Magyar Vasutas 3 



HÉPZÉS 
A HALLGATÓK BULGÁRIÁ-

BÓL, ROMÁNIÁBÓL, CSEHOR
SZÁGBÓL, SZLOVÉNIÁBÓL, LEN
GYELORSZÁGBÓL, ÉSZTORSZÁG
BÓL, LITVÁNIÁBÓL ÉS MAGYAR

ORSZÁGRÓL ÉRKEZTEK. 

Az EURÓPAI SZAKSZERVEZE
TEK FőISKOIÁJA (EURO
PEAN 'TRADE UNION COIL
EGE, ETUCO) 1993-BAN 

INDÍTOTTA BE A NYELVI KÉP
ZÉST AZZAL A CÉLLAL, HOGY 
ELŐSEGÍTSE AZ EURÓPAI 
SZAKSZERVEZETEK SZÖVET
SÉGÉHEZ (ETUC) TARTO
ZÓ SZAKSZERVEZETEK EGY
MÁS KÖZTI KOMMUNIKÁCIÓ
JÁNAK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉ
NEK FEJLŐDÉSÉT. A KEZDE
MÉNYEZÉS EGYBEESETT AZ 
EURÓPAI UZEMI TANÁCSOK 
SZÁNDÉKÁVAL IS, AMELYEK 
SZINTÉN FEJLESZTENI AKAR
TÁK NYELVI KÉPZÉSÜKET. Az 

ETUCO NÉGY SZINTEN IN
DÍTOTTA BE AZ ANGOL NYEL
VI KÉPZÉST, AIAP-, ALSÓKÖ
ZÉP-, EMELT KÖZÉP-, ÉS FEL
SŐFOKON. 

fejleszthették a nyolc újonnan csatlakozott 
és csatlakozás előtt álló országból érkezett 
szakszervezeti tisztségviselők az angol nyelv
tudásukat. 

yam 
Vilniusban 

A rendkívül intenzív képzést két kitűnő ta
nár vezette. Peter Donaghy, aki Nagy-Britan
niából, Newcastle-ból és Asta Balciunaitiene, 
aki Litvánia második legnagyobb városából, 
Kaunasból érkezett. A hallgatók Bulgáriá
ból, Romániából, Csehországból, Szlovéniá
ból, Lengyelországból, Észtországból, Litvá
niából és Magyarországról érkeztek. A kép
zés során nem csak angolul tanultunk, ha
nem a feladatoknak köszönhetően az euró
pai és a résztvevő országok szakszer
vezeteiről is rengeteg információt kaptunk. 

Nem csak az órákon kellett angolul be
szélnünk, hanem a szünetekben és minden 
más együttlét alkalmával. Reggelitől vacsorá
ig és az azt követő nemzeti kulturális estekig. 

szépségeivel is megismerkedhettünk, bár a 
zord márciusi tél ebben hátráltatott ben
nünket. Még egy szakszervezeti demonstrá
cióra is elmentünk az ottani parlament elé. 

A tanfolyamhallgatók csoportképe 
Trakay-ban készült, amely Litvánia egyik 
legősibb történelmi helyszíne, és napjaink
ban múzeum. 

A húszfős tanfolyamon Magyarországról 
hatan vehettünk részt négy k<;mföderációt 
(MSZOSZ, Autonómok, SZEF, ESZT) képvi
selve. Mindannyian sok barátot szereztünk. 
A tanfolyam természetesen nem helyettesíti 
a rendszeres tanulást, sőt a meglévő tudásra 
épít. Ugyanakkor hatalmas segítséget nyújt 
abban, hogy a megszerzett nyelvismeretet 

A Közép-Kelet Európai régióban éven
te két hatnapos tanfolyamot tartanak. 
Legutóbb 2005. március 12-e és 19-e kö
zött Vilniusban, Litvánia fővárosában 

Ugyanis minden résztvevő ország
tól elvárták, hogy bemutatkoz
zon. Ezeken az esteken többek 
közt ízelítőt kellett adnunk nem
zeti ételeinkből és italainkból is. 
Természetesen a litván főváros 

MINDEN RÉSZTVEVŐ 
ORSZÁGTÓL 

ELVÁRTÁK, HOGY 
BEMUTATKOZZON ... 

használni is merjük. Köszö
nettel tartozunk ezért az 
ETUCO-nak és nagyszerű ta
nárainknak. 

Karácsony Szilárd 

tott MÁV szándék 
ellenére sem való
sult meg.) 

Az átlagosnál Lesz-e továbblépés 
a besorolási rendszerben? 

kedvezőt lenebb 
munkavégzési kö
rülményeket érté
kelni kellene (A 

A Vasutasok Szakszervezete 
több éve törekszik arra, hogy 
minden munkavállaló által elfo
gadható alapelvekre épülő, és 
ezeket részletszabályaiban is kö
vetkezetesen megvalósító re'}d
szer jö.fiön létre. A VSZ a MA V 
Rt. részére ismételten javasolta, 
hogy tekintsük át a kérdéskört, 
mind a munkakörök értékelé
sét, mind pedig a MÁV Rt. 
munkaköreinek referenciaszin
tekre sorolását, illetve kerüljön 
sor a rendszer problémáinak 
megoldására. Az egyes munka
körök referenciaszintjeinek vál
toztatására vonatkozó konkrét 
módosító javaslatainkat is meg
tettük. 

4 Magyar Vasutas 

A MÁV Rt. munkakör értéke
lésen alapuló besorolási rend
szerében sok ellentmondás van. 
Ezeket (vagy legalábbis egy ré
szüket) érintettsége révén szin
te mindenki érzékeli. A sziszté
mában olyan problémák van
nak, amelyeket - ha szeretnénk 
elérni azt, hogy a rendszer a 
tényleges helyzethez igazodó, 
ezáltal „igazságos" és mindenki 
által elfogadható legyen - ki 
kell küszöbölni. A megoldásra 
váró problémák közül néhány: 

A különböző üzletágaknál a 
hasonló jellegű, fontosságú 
munkaköröknek azonos refe
renciaszintre kell kerülniük. 
(Erre a munkáltató is töreke
dett ugyan, de ez a követel
mény az egyébként kinyilvání-

munkakör értéke
lés alapját képező ún. Hay mód
szer ugyanis arra koncentrál, 
hogy valamely munka a vállalat 
számára mennyire „értékes" és 
nem foglalkozik a munkavégzés 
fizikai körülményeivel.) 

A szabályozásnak biztosítani 
kellene azt, hogy egy adott 
munkaterületen dolgozók cso
portjának irányítását végző 
szakember magasabb bérezés
ben részesüljön. (Jelenleg van 
olyan szakterület, ahol azonos 
referenciaszinten van az irányí
tó és az általa irányított munka
vállaló, illetve intézményesen 
nincs megoldva a csoportveze
tők kiemelése sem.) 

A technikusi végzettséggel, 
valamint a mester szakmunkás 
bizonyítvánnyal rendelkező 

munkavállalók azonos referen
ciaszinten vannak a többi szak
munkással, holott a nagyobb 
szakmai tudásukat lenne szük
séges értékelni. 

Következetesen érvényesíteni 
kellene 'a!- ,,egymásra épülés" el
vét (a MAV tisztképző, főiskola, 
egyetem végzettségi szintek hie
rarchiájának megteremtése cél
szerű). 

Értékelni kellene a munka
vállalók munkatapasztalatát is a 
rendszerben. A gyakorlati idők 
eltérésének meg kell jelennie 
személyi alapbérkülönbség for
májában, amelyre jelenleg 
nincs szabály. De még lehetne 
tovább folytatni a felsorolást. 

Megjegyzendő, hogy a mun
káltatóval folytatott alsóbb szin
tű érdekegyeztetések tapasztala
tai azt mutatják, hogy a problé
mák nagy részét a MAV Rt. 
munkáltatói jogkör gyakorlói is 
érzékelik, és támogatják szak
szervezetünk erőfeszítéseit azok 
megoldásában. 

dr. Borda Tibor 
érdekvédelmi szakértő 
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KONZULTÁCIÓT KEZDEMÉNYEZTÜNK ZSÁKAI 
ÚRNÁL ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY FELTÁRJUK 

AZOKAT A SZAKMAI PROBLÉMÁKAT, 
AMELYEKET A TERÜLETEKRŐL JELEZTEK. J veJ 
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2005. MÁRCIUS 29-ÉN 

· ÜLÉSEZETT A GÉPÉSZETI 
ÉRDEKEGYEZTETŐ 

TANÁCS, AMELYEN BEMU
TATKOZOTT AZ ÚJ 

FŐIGAZGATÓ, ZSÁKAI 
LÁSZLÓ GYÖRGY. 

A érdekegyeztető fórumon elsőként 
a Műszaki kocsiszolgálat szervezeti 
felépítéséről esett szó. A VSZ Gépésze
ti Intézőbizottsága nevében kifejtet
tük, hogy nem értünk egyet a vontatá
si főosztály alá integrálással, vélemé
nyünk szerint a Műszaki kocsiszolgálat
nak önálló osztályként kell megjelen
nie a gépészet szervezetében. Több te
lephely összevonásával sem értünk 
egyet, pl. Ferencváros és Nyugati kocsi
szolgálatot önálló telephelyként szük-
séges megtartani. 

A Kollektív Szerződés Uzletági Füg
gelékére vonatkozó munkáltatói elő
terjesztést az értekezleten kaptuk meg, 
ezért enne� tárgyalása szintén a 
következő GET-re tolódik. Előzetesen 
kifejtettük, hogy a VSZ nem tudja tá
mogatni a csoportvezetői pótlék alap
béresítését, azt változatlan formában 
kívánjuk tovább működtetni. 

A létszámról és a szervezet átalakítá-

Meleg János 

sáról szólva tájékoztat
tuk a főigazgatót, 
hogy nem értünk 
egyet a jelenlegi átala
kítással sem, (ahogy a 
két évvel ezelőtti át
szervezéssel sem értet
tünk egyet) és sajnál
juk, hogy nem vették 
figyelembe a vélemé
nyünket, és több 100 
milliót veszített el az 

üzletág a Területi Gépészeti Közpon
tok létrehozásával. 

Javasoltuk annak vizsgálatát, hogy 
helyi szinteken milyen tartalékok van
nak, ezt követően számítsuk ki, hogy a 
járműállag központosítása valóban je
lent-e megtakarítást. Például Cell
dömölkről elkerülő járművek eseté
ben a pályahasználati díj, a moz
donyvezető bére, túlórája, az üzem
anyag költsége, a műhelycsarnok fűté
se, világítási költsége megéri e meg
hozni ezt az intézkedést. A pápai mű
helyt régebben zárták be, mégis Cell
dömölköt terhelik az ottani energia
költségek. 

Szakszervezetünk konzultációt kez
deményezett Zsákai úrnál annak érde
kében, hogy feltárjuk azokat a szakmai 
problémákat, amelyeket a te1ületekről 
jeleztek. 

Kértük a főigazgató urat, hogy a 
döntések véglegesítése előtt vizsgálja 

A legfontosabb paraméterek között kell 
szerepeltetni a pályázó alapszervezet VSZ-en 
belüli elhelyezkedését, szervezeti jellemzőit, 
taglétszámuk alakulását, az alapszervezetnél 
működő szakmai, illetve rétegszerveződések 
felsorolását, beilleszkedésüket az alapszerve
zet szervezetébe, munkájába. 

Pályázat 

meg a bezárandó műhelyek esetében szintén azoknak 
a költséghatékonysági számításoknak a hitelességét, 
amelyek esetleges bezárásukat indokolják. Mátészalká
val kapcsolatban tájékoztattuk arról is, hogy a bezárást 
követően továbbiakban is kell fizetni a Prométheusszal 
kötött szerződés szerint az átalányt a fűtésre. 

Átadtuk a Tapolcai kollégák által elkészített balatoni 
közlekedésre vonatkozó javaslatot annak reményében, 
hogy egy ilyen kitűnő javaslat nem kerülhet 
süllyesztőbe. 

Kértük a munkáltatót, nyilatkozzon azzal kapcsolat
ban, hogy a kocsivizsgálóknak mit kell tenIJiük a ma
gánvasutak által közlekedtetett vonatokkal. Atadtunk a 
munkáltatónak egy eseménykönyvi jelentést. Kértük a 
vizsgálat lefolytatását, melynek eredményéről tájékozta
tást kérünk. 

A tengelyátszerelővel kapcsolatban sajnffeljuk, hogy az 
üzletág vezetése gyengének bizonyult az AFU-val szem
ben, és nem tudta megtartani ezt a gépészeti tevékeny
séget. Felhívtuk a munkáltató figyelmét arra, hogy ko
csivizsgálói feladatok ellátására munkavállalót kell biz
tosítania. 

A következő GÉT ülésen nar,ire�dként tárgyaljuk a 
segélykocsikkal kapcsolatos MAV Ertesítőben megje
lent módosítást, Nagykanizsára, Pécsre, Celldömölkre 
különös tekintettel. 

A pályázatnak nevezett jelentkezési kiírással kapcso
latban elmondtuk, hogy érdekvédelmi szervezetünk el
várása az, hogy nyugdij előtt álló munkavállaló ne kap
jon megbízatást vezetői munkakörbe, részesüljenek 
előnyben a fiatalabbak. 

MelegJános 

GIB Titkár 

vasutas szervezetek vezetésével, az MSZOSZ 
megyei szervezeteivel, a helyi önkormány
zattal való kapcsolattartásuk módját, főbb 
jellemzőit. Az információs tájékoztató mun
kájuk bemutatása során ki kell térni szerve
zeti tisztségviselők felkészítésének, képzésé
nek módszereire. 

A pályázatban fel kell tüntetni az alapszer
vezet taglétszámát, ismertetni kell a taglét
szám alakulásának okait, valamint be kell 
mutatni tagszervező, tagmegtartó munkájuk 
főbb módszereit is. 

A pályázó alapszervezeteknek röviden be 
kell mutatniuk pénzügyi gazdálkodásukat. 
Ki kell térni a szakszervezeti élet tervszerű
ségére, rendszerességére, módszerére, dön
téshozatali munkájára. 

Be kell mutatni a tagjaikkal, a partner gaz
dasági vezetéssel, a VSZ területi, illetve szak
mai szervezeteivel, a nyugdíjas alapszerve
zettel, a VSZ réteg�zervezeteivel, a helyi üze
mi tanáccsal, a KUT-tel, a KMB-vel, a helyi 
munkavédelmi bizottsággal, a helyi egyéb 

A KORÁBBI , HASONLÓAN A VASUTA
SOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZERVEZETEI 2005-

BEN IS PÁLYÁZHA1NAK A VASUTASOK SZAK
SZERVEZETE ELNÖKSÉGE DICSÉRŐ OKLEVÉL 
=-·"'"""'TÉSÉRE. A PÁLYÁZATI SZEMPONTOKAT 
TARTAIMAZÓ DOKUMENTÁCIÓT AZ ALAPSZER
VEZETEK A VSZ TERÜLETI K:ÉPVISELETEITŐL, 
A JÁRMŰJAVÍTÓK INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁTÓL ÉS 
AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS SZERVEZETTŐL IGÉ
NYEUIETIK. A MAGYAR VASUTAS HASÁBJAIN A 
FŐBB SZEMPONTOK ISMERTETÉSÉRE VÁLLAL
KOZUNK. 

Ismertetni kell az alapszervezet érdekvé
delmi, érdekképviseleti munkájának főbb 
jellemzőit. Hogyan élnek a VSZ Alapszabá
lya, SZMSZ-e, illetve az Mt.-ben szabályozott 
jogosítványaikkal? 

Kollektív és egyéni érdekvédelem, érdek
képvise!et bemutatása néhány konkré�pél
dával. Ertékeljék az alapszervezet akcióké
pességét az üzemi (közalkalmazotti) tanács, 
valamint munkavédelmi képviselő választá
sokat és a közösségformáló munkájukat. 
A pályázatokat az illetékes középszexvezet
hez kell benyújtani. A VSZ Központjába va

ló beadás határideje: 2005. április 26. 
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meghosszabbított munkaidő és megosztott 
keduezmények a DB-nél 

Több hónapnyi nehéz tárgyalások után a német vasút és 
három vasutas szakszervezet megegyezésre jutott az alkal
maztatás és a bérek ügyében. A DB elkötelezte magát arra, 
hogy 2010-ig lemond a gazdasági okokból történő elbocsátá
sokról azoknál a dolgozóknál, akik öt évnél hosszabb ideje 
vannak alkalmazásban. 

Ez az intézkedés, amely mintegy 140 OOO dolgozót érint, 
olyan időszakban történik, amikor a munkanélküliek száma 
Németországban 5,2 millió volt februárban. Ellentételként a 

vállalat többlet munkabér nélkül 38-ról 39 órára növeli a he
ti munkaidőt, és egy ünnepnapot megszüntetnek. További 
intézkedések még, hogy 2005 júliustól minden dolgozó 50 
euro kompenzációt kap havonta két éven keresztül, 2007 jú
liustól pedig 1,9% jutalmat kapnak. 

Ezek az intézkedések középtávon 5,5%-kal csökkentik a 
munkaerő költségét, ezáltal biztosítva lesz a vállalat verseny
képessége, ami annak feltétele, hogy a DB 2008-ban megje
lenhessen a tőzsdén. A vállalat központjában a heti 
munkaidő 35 és 40 óra között változhat, ágazatoktól füg
gően. A DB alkalmazottak többségének fizetése havonta 
bruttó 1700-1800 euro. 

A német vasútnál első ízben vezetik be azt az intézkedést, 
hogy valamennyi dolgozó 100 euro összegben részesül a vál
lalat nyereségéből 2004. évre visszamenőleges hatállyal. A 
DB több, mint 200 millió euros nyereséget vár, miután hosz
szú évek során veszteséget halmozott fel. 

2005-től kezdve 50-600 euro összegű részesedéseket folyó-

sítanak az eredményektől 
függően. 

UasútfeJlesztés 
Tibetben 

A Bombardier kanadai 
járműgyártó vállalat meg
rendelést kapott kínai 
partnerétől 361 vasúti sze
mélykocsi szállítására, 
amelynek értéke 59 millió 

euro. A kocsikból álló vo
natok Tibet fővárosát, 
Lhasszát kötik majd össze 
három kínai várossal. 

A 361 vasúti személyko
csiból 308 szabványos utas
szállító, míg 53 turisztikai 
célokat fog szolgálni. A vo
natok 2006 júniusában ke
rülnek forgalomba és a Hi
malája hágóin áthaladás
kor gyakran 5000 méter 
magasságot is elér a vasúti 
pálya emelkedése. Az uta
sok egészségének védel
mére oxigénpalackot és az 
ultraviola sugárzás hatásá
nak elkerülésére védőbe-

,, 

rendezést rendszeresíte
nek a vonatokon. 

Radarberendezéssel 
a biztonságért 

Tekintettel arra, hogy a 
francia vasutakon (SNCF) 
nagy számban fordulnak 
elő balesetek, a pályaszint
beni vasúti keresztező
déseken áthaladó közúti 
járműveknél (2003-ban 
197 eset volt a mintegy 
20000 vasúti átjárónál, 
amelyek 61 halálos áldoza
tot és számos sebesülést 
okoztak) a szakemberek 
olyan biztonsági berende
zést akartak kifejleszteni, 
amely az ilyen baleseteket 
kizárja vagy legalábbis mi
nimálisra csökkenti. 

Egy franciaországi vas
útállomás - Vienne - mel
letti útátjáróban kísérlet
képpen olyan radarberen
dezést szereltek fel, amely 
képes érzékelni az olyan 

járművet, amely villogó vö
rös fénynél akar kereszte
ződésen áthaladni. A kísér
leti szakasz március 15-től 
szeptember végéig tart, 
amelynek időszaka alatt a 
vétkes járművezetőket 
nem büntetik, mivel a cél 
a rendszer megbízhatósá
gának vizsgálata lesz. 

A rendszer a vonat ér
kezésekor lép működésbe 
és mindkét útirányt el
lenőrzi. Egy érzékelő a vil
logó vörös fényt, egy másik 
pedig a kereszteződéshez 
közeledő járművet figyeli. 
A felvett kép lehetővé teszi 
a jármű azonosítását. 

Az SNCF reméli, hogy 
a rendszer beválik és ezál
tal csökkenni fog a közút
vasút kereszteződéseken 
előforduló balesetek szá
ma. A tapasztalatokat át 
fogják adni az Unio többi 
tagországának is, mivel az 
ilyenfajta balesetek száma 
más vasutakon is jelentős. 

(Rail et Transports, 
2005. február-március) 

Hajós Béla 

MAY Vasjár111íí Kft. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85. 
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dízelmozdonyok (M43; M47), 

motorvonatok (Bz-mot, InterPici, Ikerkocsi), személykocsik, 

teherkocsik javítása, korszerűsítése, átépítése; 
speciális vasúti jármű gyártás, javítás; 

jármű fő- és részegységek gyártása (Railpack); 

MTU (motor), BEHR (hűtő), VOITH (hajtómű) 

szakszervíz tevékenység. 

rszerű vasúti járműparkért!. 



RENGENI AZON, 
SZABAD-E, KEIL-E 
SZAKSZERVEZETI IAP
BAN FOGIALKOZNI A 
MŰKÖDÉSI TERÜLETET 
ÉRINTŐ CÉG, CÉGEK 
ÜG\EIVEL. CSAK ABBAN 
AZ ESETBEN SZOKTUK 
EZT MEGTENNI, HA ÚGY 
GONDOLJUK, HOGY 

VITA, AMELYNEK KAP
CSÁN A KÖZBESZERZÉSI 
ELJÁRÁSBAN MÁSODIK 
HELYEN KIHIRDETETT 
BOMBARDIER MEGTÁ
MADTA AZ ELJÁRÁST, A 
GAZDASÁGI DÖNTŐ
BIZOTTSÁG PEDIG NEM 
ENGEDÉLYEZTE, HOGY 
A MÁV ALÁÍRJA A 
SZERZŐDÉST AZ ÁLTAIA 
ELSŐNEK ÍTÉLT KON
ZORCIUMMAL. 

Még pályára sem álltak a MÁV által 
megrendelni szándékozott elővárosi 
motorvonatok, de máris olyan szélvihart 
kavartak, amely egy MÁV vezető - a 
pénzügyi vezérigazgató-helyettes -, fel
függesztéséhez és a vasútügyekért is 
felelős minisztériumi helyettes államtit
kár felmentéséhez vezetett. Igaz, sajtó
információk ez utóbbi személyi válto
zást nem hozták közvetlen összefüg
gésbe a MÁV által az elővárosi motorvo
natok beszerzésére kiírt közbeszerzési 
eljárás eredménye körüli anomáliákkal. 

Nehezen állítható, hogy a magyar 
vasúttörténelem legszebb lapjaira kerül 
majd a közbeszerzési eljárás ered
ményhirdetését követő sajtótájékoztató 
azon pillanata, amikor a MÁV illetékesei 
- állítólag tévedésből - először az úgy-

tender 

furcsaságaj 

nevezett súlyozatlan adatokat tartalmazó 
táblázatokat osztották ki. Ebből ugyanis 
kétséget kizárólag kiderült, hogy a 130 
milliárd forintos megrendelést jelentő pá
lyázaton a kanadai-német Bombardier 
Transportation GmbH, Talent típusú mo
torvonatára vonatkozó ajánlat a legjobb. A 
drámai hatást fokozta, hogy a MÁV 
vezetője mégsem a Bombardier gyártmá
nyát, hanem a svájci Stadler Bussang AG 
nevéhez kötődő Flirt győzelmét hirdette 
meg. 

Mindezt annak ellenére, hogy a 
Bombardier (a pályázatban szereplő és az 
opcióként lehívható) összesen 60 motor
vonatra versenytársánál közel 1 0 milliárd 
forinttal olcsóbb ajánlatot adott a MÁV-nak. 
Arról nem beszélve, ho_gy a dunakeszin 
üzemelő Bombardier-MAV Kft. révén már 
több éve olyan, közel 800 embernek mun
kát biztosító termelőüzemmel is jelen van 
Magyarországon, amely egyedüliként ké
pes külföldi referenciákat is felmutatni az 
új vasúti kocsik építése és a régiek felújí
tása terén. A minőségre mi sem jellem
zőbb, minthogy a részben MÁV tulajdonú 
cég évi 23 milliárd forintnyi termelésének 
mintegy 70 százalékát export megrende
lések kötik le. A Bombardier - amely a kő-

KEVESEBB , MINT 

zelmúltban egy mátranováki üzemet is 
megvásárolt - pályázatában azt is kilá
tásba helyezte, hogy győzelem esetén 
Dunakeszin újabb 350 fővel növeli a dol
gozói létszámot, miközben a Bombar
dier-MÁV kft.-! regionális összeszerelő 
központtá fejleszti. 

Azok, akik a közbeszerzéshez kap
csolódó eljárást (ahol a tender értékelé
sében a vételár meglepő módon, mind
össze 23 százalékos arányt képviselt) a 
kezdetektől nyomon követték, menet 
közben egyéb meglepő fejleményekkel is 
találkozhattak. Szakemberek ide sorol
ják, hogy a MÁV a tárgyalásos közbe
szerzési eljárás során a svájci és a vele 
induló magyar ajánlattevő érdekében 
szállította le negyvenről húszmilliárd fo
rintra a pályázóktól megkövetelt minimá
lis árbevételt. Az más kérdés, hogy a 
HVG információi szerint a Stadler, a 
mérvadó 2001-ben, még társával együtt 
sem teljesítette ezt az elvárást. Arról nem 
is beszélve, hogy a MÁV pályázaton indí
tott szerelvényekből az első négy pél
dányt csak a pályázat beadása után fél 
évvel adta át a svájci államvasutaknak. A 
képet tovább színesíti, hogy a kiírás sze
rint a pályázóknak tíz darab, legalább egy 
éves üzemi tapasztalattal rendelkező 

gyár tmánycsa lád 
tagjaival kellett ren
delkezniük, amivel a 
svájciak nem büsz
kélkedhettek. 

„ 0 
KU�ONBSEG 

A tenderen a svájcival szemben, Eu
rópai Uniós zászló alatt induló német 
Bombardier Transportation GmbH 
szakemberei nem is ezt látják a legna
gyobb hibának, hanem azt, hogy a MÁV 
döntéshozói, úgy hozták ki a 
Bombardier számára kedvezőtlen 
929,08-922,51 pontos, tehát kevesebb, 
mint 7 pont különbségű végeredményt, 
hogy - a cégek bemondására hagyat
kozva - a két motorvonat típus között 
46 százalékos áram fogyasztási különb
séget állapítottak meg. Ez a fizika jelen 
áUása mellett, azonosan modern és 
szinte teljesen hasonló műszaki para
méterekkel rendelkező járművek eseté
ben nem fordulhat elő. 

Mindezek után nem nevezhető meg
lepőnek, hogy a Bombardier - igazának 
tudatában - megtámadta a közbeszer
zési eljárás eredményét. A Gazdasági 
Döntőbizottság pedig nem engedélyez
te a MÁV-nak, hogy az általa nyertesnek 
minősített konzorciummal aláírja az új 
motorvonatok szállításáról szóló 130 
milliárd forintos szerződést. A döntőbi
zottság április 19-én, az érintettek rész
vételével tart nyilvános tárgyalást és 
várhatóan május másodikán hirdet ha
tározatot arról, hogy jóváhagyja-e az 
eredményt, vagy új pályázat kiírását 
rendeli el. Ami biztos: a szakma és

)
a 

közvélemény mindenképpen keserű 
szájízzel szemléli az eseményeket. A jó 
hír legfeljebb az, hogy a Bombardier ki
jelentette: mindenképpen hosszútávra 
tervezi magyarországi jelenlétét. 
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,,Nők teszik ki a világ népességének felét, 
ók dolgozzák le az összmunkaidó közel kétharmadát, 
de a világ bevételeinek alig egytizedéból részesülnek, 

és a világ javainak csak kevesebb, mint egyszázada 

1n 

felett rendelkeznek." 
(ENSZjelentés 1980.) 

+ 

Tíz ÉV TELT EL AZÓTA, HOGY 
1995-BEN PEKINGBEN AZ 
ENSZ NőK IV. VnÁGKONFE
RENCIÁJA KÉT IGEN LÉNYEGES 
DOKUMENTUMOT FOGADOTT 
EL: AZ ÚN. ,,PEKINGI NYIIAT
KOZAT"-OT ÉS „CSELEKVÉSI 
TERv"-ET. 

10 éwel az EN Nők IV. 
(Folytatás az előző számból) 

Ez a két dokumentum meghatározta, hogy 
a nők világszerte mely területeken szenved
nek hátrányos megkülönbözte�ést, melyek a 
nők esélyegyenlőségének legfőbb akadályai, 

Világkonferenciája után 2. 
és a nők helyzetének javítását célzó teendőket fogalmaztak 
meg. 

A dokumentumot aláíró országok kormányai rendszeres 
időközönként áttekintik a Cselekvési Terv megvalósulását. A 
magyar kormány is elkészítette Nemzeti Jelentését, melyben 
számot ad az 1995. óta a magyar nők helyzetének javítása ér
dekében tett intézkedésekről, az elért eredményekről, és 
megfogalmazza a további tennivalókat. 

A Magyar Vasutas előző és mostani számában ezen jelen
tés alapján tekintsük át, melyek voltak a legjelentősebb in
tézkedések. 

A nők oktatásban és képzésben való részvétele terén is 
születtek eredmények. A nők képzettségi színvonala folya
matosan emelkedik, különösen a fiatal nők körében. Ma 
már a nők iskolázottsága meghaladja a férfiakét, ugyanak
kor kedvezőtlen a nők felsőfokú végzettségének összetétele. 
Kevesebben végeznek közülük egyetemet, mint főiskolát. A 
tudományos kutatások terén a nők jelenléte még alacsony. 

Az egészségvédelemben is történtek a nők vonatkozásá
ban előrelépések. A nővédelem, a várandós anyák gondozá
sa terén jelentős tényező az országosan kiépített, jól 
működő védőnői hálózat. 2003-ban elindult az Egészség Ev
tizedének Johan Béla Nemzeti Programja, melynek kiemelt 
területei: a családtervezési tanácsadás fejlesztése, a „család
barát szülészet" ösztönzése, a dohányzás visszaszorítása, az 
egészséges táplálkozás népszerűsítése, a népegészségügyi 
szűrővizsgálatok: emlőrák szűrés, méhnyak és vastagbél rák
szűrések. A kormány 2002-ben határozatot fogadott el a ká
bítószer probléma visszaszorítására, mely kiemelt figyelmet 
fordít a terhes anyákra és a kábítószerfüggő újszülöttekre. 

A nők munkavállalása, jövedelmi helyzete terén drámai 
változások következtek be a piacgazdaságra való áttéréssel. 
Foglalkoztatottságuk szintje jelentősen csökkent, Gelenleg 
51 %). Különösen drasztikusan sújtotta az átalakulás a gyer
meket vállaló nőket, valamint a 45 éven felülieket. Nagy 
gondot jelent a családi és munkahelyi feladatok összeegyez
tetése. A nők bére 13-14%-kal, átlagjövedelme 19%-kal ala
csonyabb a férfiakénál. 

A család és a munkavállalás összehangolását a kormány 
számos intézkedéssel igyekszik segíteni: 
■ a gyermek 18 hónapos korától lehetőség van a GYES

GYET mellett részmunkaidőben munkát vállalni, 
■ a GYES-GYET-ben részesülő foglalkoztatottak után a 

munkaadók 2004-től mentesülnek az egészségügyi hozzájá
rulás megfizetése alól, 
■ a GYES a gyermek 1 éves korát követően a 

nagyszülőnek is adható, 

■ a GYES-en, GYET-en lévők térí
tésmentesen vehetnek részt felsőfokú 
képzésben, illetve szerezhetnek újabb 
szakképesítést, 2002 óta munka
erőpiaci képzésbe is bekapcsolódhat
nak, 
■ 2001. júliusától a Foglalkoztatási 

Törvény módosítása szerint támogat
ható a Munkaügyi Központok által a 
képzése annak, aki GYES-ben, GYET
ben, illetve terhességi gyermekágyi se
gélyben, GYED-ben, vagy ápolási díj
ban részesül. Ezen törvénymódosítás 
elérésében elévülhetetlen érdemei 
vannak az MSZOSZ Női Választmá
nyának. 
■ 2003. januártól támogatás nyújt

ható a részmunkaidős foglalkoztatás
hoz és a távmunka végzéséhez is. 
■ 2004-től több program is indult a 

munkaerőpiaci szempontból hátrá
nyos helyzetű nők foglalkoztathatósá
gának javítására. A kormány járulék
kedvezményekkel igyekszik ösztönöz
ni a gyermekgondozásról visszatérők 
foglalkoztatását, a legüjabb rendelke
zés szerint 2005. januártól 50%-os já
rulékkedvezményben részesülnek a 
munkáltatók, ha GYES-ró! visszatérőt 
foglalkoztatnak. 
■ 2000. óta minden évben meghir

detik a „Családbarát Munkahely" - díj 
pályázatot, melyet a kiemelkedő csa
ládbarát intézkedéseket megvalósító 
vállalatok és intézmények nyerhetnek 
el. 

Családtámogatási rendszer megte
remtésével is igyekszik az állam segíte
ni a munkából gyermekgondozás 
vagy idős hozzátartozó ápolása miatt 
időlegesen kiválókat. A családtámoga
tási rendszer összetevői: családi pót
lék, szülési szabadság, gyermekgon
dozási segély, gyermekgondozási dij 
(GYES, GYED, GYET), adókedvez
mény, ápolási dij. 

A nők politikai és közéleti szerep-

vállalását illetően a rendszerváltás óta 
nem tapasztalható javuló tendencia. 
A közpolitikai kérdésekben a női 
szempontok még nem érvényesülnek 
minden esetben, a „gender main
streaming" szemlélet még nem hatja 
át a politikai szférát. 

Összességében elmondható, hogy a 
Világkonferencia óta történtek jelen
tős intézkedések Magyarországon a 
nők helyzetének javítása érdekében, a 
jogszabályok már garantálják a ne
mek egyenlőségét, azonban még na
gyon sok a gond, a megoldásra váró 
feladat az esélyegyenlőség gyakorlati 
megvalósulása terén. 

Nemhogy megszüntetni nem sike
rült, de még megállítani sem az elsze
gényedés folyamatát, melynek mind
inkább „női arca "van. A nők még ma 
is jóval kisebb mértékben vannak je
len a munkaerőpiacon, mind a gazda
sági, mind a közéletben, a döntésho
zatalban, mint ahogyan az létszámará
nyuk (a népesség 52%-a nő), iskolai 
végzettségük alapján indokolt lenne. 
Jövedelmük még mindig közel 20%
kal alacsonyabb a férfiakénál. Ahhoz 
azonban, hogy további előrehaladást 
lehessen a nők egyenlő esélyeinek 
tényleges megvalósításában elérni, a 
mindenkori kormányokon kívül az 
egész társadalomnak is tennie kell, 
így a szakszervezeteknek, azok nő
szervezeteinek, a civilszervezeteknek 
is, elsősorban jobb összefogással, szo
rosabb egyúttműködéssel. Bár az el
múlt években jelentősen javult az esé
lyegyenlőség gondolatának ismertsé
ge a társadalomban, azonban a szem
léletváltozásban lassú az előrehaladás. 

A nők helyzetének javulása nagy
mértékben függ a férfitársaktól, ered
mények csak velük egyútt érhetők el. 
Kant szavaival élve: ,férfi és nő együtt 
teszik az embert". 

Kollár Sándorné 
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Mottó: Célokat 
tűzünk ki, hiszünk benne, 

teszünk érte, és az eredmény 
minket igazol. 

A NŐNAPI ESEMÉNYEKRŐL NEM 
ÁLTAIÁBAN, A MEGÉLT 

ALAPJÁN SZERETNÉK 
VISSZAADNI RÖVIDEN EGY-KÉT 
PILLANATOT. MÁRCIUS 8-ÁN A 
BEIG KONFERENCIATERMÉT 
FŐLEG AZ ÉSZAKI ÉS KELETI RÉ
GIÓBÓL ÉRKEZETT NŐK VIDÁM 
SEREGE TÖLTÖTTE MEG. Ez IS 
EGY JELZÉS ARRA, HOGY OTT 
MÉG ÉL A NŐNAP HAGYOMÁNYA 
ÉS A FIGYELMESSÉG A GYENGÉBB 
NEM IRÁNT. KÖSZÖNET ÉRTE A 
HELYI VEZETŐKNEK IS. 

programra. Ezen elsőként Simon Dezső, a Vasutasok Szakszervezete elnöke köszöntötte a megjelenteket. Majd megtudhattuk, hogy területünkön milyen összetételben dolgoznak a férfiak és nők, valamint azt is, hogy milyen végzettséggel rendelkeznek kolléganőink. A területi képviselet vezetője, Tar Sándorné - megjegyzem a hat terület közül egyedül Miskolcon tölti be nő e beosztást - színvonalas előadásban mutatta be a női munka mindennapi nehézségeit, kivetítőn szemléltetve az elmondottakat. Ezt követően Cseijési Mária, az Esélyek Háza megyei igazgatója tartott tájékoztatót az északi régióban dolgozó nők lehetőségeiről, kitekintést adva az ágazaton kívülre. A nők társadalmi szerepéről Szilágyi Gi
zella önkormányzati képviselő számolt be. Gyakorlati tapasztalatait a jelenlévők időnként nagy ovációval fogadták. 

összeállítást hallhattunk (természetesen női előa áshan) Se
res Ildikótól, a Miskolci Nemzeti Színház tagjától. Útravalóként a férfi földrajzát ismertettem a résztvevőkkel, bízva abban, hogy a napi események után otthon még mindentimegtalálj_a a párját. 

Március 11-én, Szerencsen az állomási Szakszervezeti Bizottság meghívásának eleget téve, egyik köszön tője lehettem a na
gyon vidám hangulatú helyi rendezvénynek. Március 19-én a Miskolci Területi Képviselethez tartozó alapszervezetek női tisztségviselőit hívtuk meg egy egésznapos 

Hercegh Mária a női tagozat munkáját, A munka törvénykönyve módos\tására beadott kezdeményezésüket, a MAV Rt.-nél kitűzött céljaikat és az elért eredményeket szenvedélyes előadásban kommentálta. Beszélt a munkahely és a család szerepéről, az esélyegyenlőségről a nők életében. Végezetül egy parádés vastapssal kísért operett 

Orülök, hogy férfi vagyok! Túl nagy vállalkozás ma n'6nek 
lenni. Szerencsésnek tartom azt a férfit, aki megérti és tiszteli a nőket, aki észreveszi maga körül a pótolhatatlan értékeket 
megtestesítő hölgyeket. A nő a férfi számára kapcsolatot je
lent a természettel, a férfivilág racionalizmusával szemben valami ösztönöset képvisel - a szívével lát. Egy férfi életének hát
terét mindig nők adják meg, szilárd alapok az ingatag világ
ban. Az anya életet adó, az első kapcsolat a világgal. A feleség 
a családteremtőt a szövetséges. A lány az apává lényegítő, ara
jongás tárgya. Orülök, mert az én életemben mindez meg
adatott. Az édesanyám, a feleségem, a lányom adják azokat a 
rövid pihenőket a mindennapok állandó harcaiban, amit bol
dogságnak hívunk. Hálás vagyok érte. 

A titkári tájékoztatót követően a helyi érdekvédelmi kérdéseket tárgyalta meg a testület. Ennek AWNT ARRÓL A MAGYAR V ASVTAS KORÁBBI SZÁ.\1ÁBAN BESZÁ.\1OLTUl\1{, A DEBRECEl\1 TERÜLETEN 2004. AUGUSZTUS 
30-ÁN MEGALAKULT A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ELSŐ ÁRUFUVAROZÁSI SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA. A:z 4J 

.-,-----------'--� során a tevé-
Arufuvarozas, 1, 

kenység-kihelyezés, a lét-
al 

szám csökkentés 
apszeivezet flka ���o�!�:: ���E�:iig:�,=ENEZ "'.:�: , ;. ,, .··� ..... ·p��:;:(f:.':;. 111\ 

HOGY AZ ALAPÍTÁSHOZ KÉPEST MEGDUPLÁZÓ- Itt -.- -�- . ·, •�� � 
DOTT A TAGLÉTSZÁ.\fl'K. \· J:JIO.. T 

,t. ' • 'IJ'.'1 " 
._. .r•,'� •· 

Az alapszervezet alulról jövő kezdeményezésre alakult, ami azért is kiemelten fontos, mert a Vasutasok Szakszervezete igazi erejét tagjai és alapszervezeti tisztségviselőinek ten!]iakarása adja. 
�---:. 

,�- � 

A Területi Arufuvarozási Szakszervezeti Bizottság 2005. március 29-én a Vasutasok Szakszervezete székházában tartotta soros ülését. A budapesti helyszín kiválasztásának több indoka is akadt. Egyrészt az SZB tagjai közül 
1 {�, .1,-� � 

•;� �-·' 

néhányan korábban még nem jártak a VSZ új otthonában, másrészt lehetőség nyílt arra, hogy az alapszervezet munkáját közvetlenül megismerhessék a VSZ vezetői. Az SZB ülését az alapszervezet titkárának tájékoztatója nyitotta meg. Pocsai Sándor a megalakulás óta végzett munkáról adott számot 1 és bemutatta a Szakszervezeti Bizottság tagjait. Mint elmondta, Alapszervezetük legfontosabb célja, hogy tagjaik érdekvédelmét minél ma-

4,. 

gasabb szinten lássák el. Ennek érdekében a debreceni területen huszonhét szolgálati helyen megtalálható tagjaik tájékoztatását szervezték meg először. 

azon belül a munkarendek megváltoztatása került napirendre. Ezután a VSZ Árufuvarozás Szakmai Képviseletén<:k április 6-i ülésén az Uzletág vezetőjének tájékoztatójára készült fel a testület. Természetesen az árufuvarozás jövője állt az érdeklődés középpontjában, amelyről ezidáig még nem kaptak kellő tájékoztatást. A valamennyi munkavállalót érintő kérdés bizonytalan légkört teremt, melyet az érintettek érdekében mielőbb fel kell oldani. 

Bodnár József TK. titkár h. 
A felvetett érdekvédelmi kérdésekre yaiga 

Gyuláné, a VSZ MAV Rt. érdekvédelmi alelnöke és Zlati Róbert, a VSZ Árufuvarozási Szakmai Képviseletének vezetője válaszolt. A szünetet követően az alapszervezet tisztségviselői a VSZ székházával ismerkedtek, majd 
Karácsony Szilárd alelnök adott tájékoztatót a VSZ legfontosabb szervezetpolitikai feladatairól. Többek közt a tagszervezésről, a tagkártya szolgáltatásairól, a képzésről, az információs tevékenységről és a központi rendezvényekről. A rendezvény végén a testület döntött az Arw)jelvény javaslatról, és arról, hogy miként rendezik meg az idei Vasutasnapot. 
Magyar Vasutas 9 
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HUT Hírleuél 2005. március 
Bodnár József 

HÜT saitóreferens 

A ffiÁU Rt. HÜT kihelyezett 
ülését tartotta Szombathelyen. 

2005. március 2-3-q-én 

Az első nap délután Kugler Flórián vezérigaz
gató-helyettes az Igazgató Tanács üléséről, Apa
vári ]ózsef Kompenzációs Főosztályvezető az új 
munkakör értékelésen alapuló bérrendszerről, 
dr. Bíró Tibor osztályvezető a munkaügyi kap
csolatokról, a kollektív szerződés üzletági 
függelékeiről adott tájékoztatást. A második nap 
a Szombathely állomás forgalmi iroda, váltóállí
tó őrhelyek, gépészeti telephely és a területi lo
gisztikai központ megtekintésével kezdődött. A 
szolgálatot teljesítő munkavállalók elmondták 
nehézségeiket a megjelent vezetőknek. Ezt 
követően a KÜT (egy korábbi döntésének 

gáló, raktárnok, belső ellenőr, vezető váltó
kezelő, vonalellenőr és csomóponti vezető is. A 
közvetlen találkozás mindkét fél számára hasz
nosnak bizonyult, ezért más területen is megva
lósítható. 

A harmadik napon értékeltük a kihelyezett 
ülés eredményességét. 

H1helyezett HÜT-ülés 
2005. március 11. 

A SZESZA üzemi tanácselnökök részvételével 
konzultatív ülést tartott a KÜT a nyugati pálya
udvar királyvárójában. A területi központok és a 
személyszállítás vezetői kölcsönösen tájékoztat
ták egymást a jövő lehetőségeiről. Bemutatták az 
új iker Bz motorvonatot, majd megtekintették 
az utazás 2005 kiállítást. 

A délutáni zárt ülésen elsőként a KÜT elnöke 
megfelelően) a mun
káltatóval közösen 
úgy határozott, hogy 

kiemelten kezeli a 
rendkívüli élethely
zetbe került munka
vállalókat. A tízgyer
mekes szombathelyi 
Kiss Károlynét, férjét 
és négy kisebb gyer

A nÉGVSZÁZEZER ronmT SZOCIÁLIS 
adott tájékoztatást a 
felügyelő bizottság 
üléséről. 

JUTTATÁSSAL OLVAn HÉZZEL A második napi
rend kapcsán az okta
tási tevékenység teljes 
anyagát kérték meg 
véleményezésre 

roGHATÓ SEGÍTSÉGET HÍUÁílTUnH 

BIZTOSÍTAm. mELV A GVERffiEHEH 

ílEUELHEOÉSÉT SZOLGÁLJA A harmadik napi
rend során a KÜT a 

mekét Kugler Flórián vezérigazgató helyettes 
köszöntötte a KÜT tagjai és a sajtó jelenlétében. 
A család Szombathelyen családi házban él, ahol 
a hét lány és három fiú közül a legkisebb 
Titanilla négy hónapos, míg a legidősebb lány, 
Boglárka 17 éves. A négyszázezer forint szociális 
juttatással olyan kézzel fogható segítséget kíván
tunk biztosítani, mely a gyermekek nevelkedé
sét szolgálja. 

Az ünnepélyes és hálás feladat után a terület
hez tartozó üzemi tanácsok képviselői, és üzemi 
megbízottak részvételével fórumot tartott a 
KÜT és a három meghívott vendég. A kérdések 
zöme a besorolásokkal kapcsolatban merült fel, 
melyre rögtön minden kérdező választ kapott, 
és volt lehetősége azt vitatni. Szinte valamennyi 
üzletág képviselője jelezte a területén felvetődő 
problémákat, így volt mozdonyvezető, jegyvizs-
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jóléti ingatlanok hasznosítása tárgyában határo
zatot hozott, miszerint a Legfelsőbb Bíróság 
Mfv.lI.10.292/2004/4. sz. végzése alapján a 
KÜT a jóléti ingatlanok sorába tartozónak tekin
ti a sport ingatlanokat is. 

1 

Soros HÜT ülés 2005. március 30. 

Elso1cént tijékoztató hangzott el a MÁV Rt. 
2004. évi foglalkoztatási céljainak megvalósulá
sáról és a 2005. évi foglalk.oztatáspolitikájáról dr. 
Menyhártné Zsíros Mária előadásában. A mun
káltatói jogkör gyakorlójától elvárható az Mt. is
merete, a kollektív megállapodások alkalmazá
sa. A létszámleépítést tréningen felkészített 
vezetők hajtják végre. A MÁV Rt. hálózati átala
kítása nem rázta meg a munkaügyi központo-

kat, mivel a leépítés megosz
lott a régiók között. Várhatóan 
az év végére befejeződik a le
építés, ami megnyugvást hoz
hat a munkavállalóknak. 

Másodikként javaslat hang
zott el a Társasági Szolgálta
táshoz tartozó szervezetek új 
MSZSZ tervezetére, szervezet
racionalizálási elképzelések
re. Előadó: Lékai Gusztáv 

főigazgató. Az ingatlankezelé
si tevékenység átkerült a társa
sági szolgáltatáshoz. Az infor
matika sem váltotta be a hoz
záfűzött reményeket, ezért 
változtattunk - tájékoztatott a 
főigazgató. A Beszerzés Exp

ressz projektről Bihari Lajos 
projektvezető számolt be. El
mondta, hogy a raktárak raci
onalizálása nem okoz nehéz
séget az üzletágaknak. Első
sorban a helykihasználás, költ
ségcsökkentés és munkaerő 
leépítés szerepel a projekt
ben. Mindez úgy, hogy GIR 
végpontok minden raktárban 
legyenek. A szakterület üzemi 
tanács képviselői kérdeztek és 
javaslatokat tettek a gyakorlati 
tapasztalatok alapján. Elhang
zott az is, hogy felülvizsgálják 
a biztonsági készleteket. 

Előterjesztés az oktatási tevé
kenység racionalizálására. Elő
adó: Zsoldos Mariann főosztá
lyvezető. - Ez nem a MÁV Rt. 
munkavállalóinak továbbkép

zéséről szól, ez elsősorban fog
lalkoztatási kérdés - kezdte a 
szóbeli kiegészítését a főosztá
lyvezető. Vasúti szakképző 
centrum létrehozását tervezik. 
A regionális létesítményeket 
pályázat útján oktatási célra 
hirdetik meg. 

A különféléken belül a pá
lyavasúti üzletág szociális se
gély keretének felosztásában 
döntött az üzletág munkabi
zottsága a munkáltatóval. A 
Gépészeti Üzletág Főigazgató
ja, Zsákai László György bemu
tatkozó látogatást tett a testü
letnél. A MÁV Rt. FB választási 
szabályzatot módosította, két 
főt delegált a testület a nyugdí
jas segélyek felosztását végző 
bizottságba. Francia családos 
csereüdülés felhívásának ki
adásáról döntött a KÜT. 

Bodnár József 
HÜT Sajtóreferens 



A
Vasutas Egészség
pénztár a szolgál
tatások korszelÚ

sítését tervezi, amely 
gyorsan, könnyen átlát
hatóan biztosítja tagjai 
kiszolgálását. Hosszas 
előkészítés és piacfelmé
rés után döntött az 
Egészségkártya beveze
téséről. 

Válaszd az EGÉSZSÉGET 
,, ,, ,, ,, ,, 

unLnszo nz EGES2SEGHARTIJnT, 

tárral a kártya elfogadására 
szerződött szolgáltatóknál 
lehet majd használni, banki 
automatákból készpénz fel
vételére nem alkalmas. 

jánál nincs terminál, nem 
kell várni a fedezetigazolás 
kiállítására és megküldésé
re: az igénybe vett szolgálta
tás ellenértékének telefo
nos zárolása a Kártyaköz
pon tnál munkanapokon 8-
20 óra között lehetséges és 
csak 1-2 percet vesz igény
be! 

A rendszer kialakítása 
már elindult, várhatóan 
2005. nyarától lesz elér-

A kártya használata a kár
tyaelfogadó terminállal ren
delkező szolgáltatóknál 
(sportboltok, optikai bol-

1234 3333 2222 1111 

Újdonság, hogy ezentúl 
az egyéni egészségszámlán 
rendelkezésre álló fedezet 
erejéig az egészségkártya 
használatával készpénzfize
tés nélkül lehet vásárolni a 
pénztárral szerződésben ál
ló gyógyszertárakban is. 

Természetesen megma
rad lehetőségként a most 
használatos készpénzes fize
tés is. 

hető pénztártagjaink 
számára a kártyás fizetési 
lehetőség. 

Egészségkártyáról lé
vén szó, a kártyát a Pénz-

tok, gyógyászati segédesz
köz boltok, gyógyszertárak) 
ugyanolyan egyszerű és 
gyors, mintha bankkártyá
val fizetne. Ha a szolgáltató-

A kártyarendszer beindu
lása után az egészségkár
tyánkat elfogadó szolgálta
tók címét honlapunkon 
közzétesszük. 

A kártya 5 évig érvényes, 
használatáért tagjainknak 

Hasznos információk 
nem csah nyugdíJasohnah 

íg fiatal az ember, nem gondol az öreg

korra. Nem foglalkozik azzal, mi történik, 

ha nyugdíjba vonul. Lesz-e egyáltalán nyugdíja? 
Mit kell tennie, hová kell fordulnia ügyének inté

zéséhez? 

Ezekre a kérdésekre álljon itt néhány általános 

információ. 

■ Minden nyugdfüal kapcsolatos ellátást -
de egyéb juttatásokat is - kérni kell, a kérelem 
tárgya szerinti esetleges nyomtatványokon. 

■ A munkavállalók nyugdijkorhatáruk betöl
tése előtt egy éwel kérhetik szolgálati idejük 
összeszámítását (vasutas nyugdijas jelöltek a 
MÁV Rt. Nyugdij Igazgatóságától). 
■ Munkahely változás esetén nem árt hivata

los igazolást kérni munkáltatónktól, mettől
meddig dolgoztunk ott (pontos dátummal!). 
Ezt jól őrizzük meg nyugdijazásunkig, mert 
nem biztos, hogy nyugdijazásunkkor találunk 
erre az időre igazolást. 

■ Ugyancsak rakjuk félre a kereseteinkről 
kapott hivatalos jegyzéket, igazolást, nyugdija
zás alkalmával ezeknek is hasznát vehetjük. 

■ Fontos! Az eddigi nyugdíjrendszerek tör
vényei szerint annak, aki azzal a kedvezmény
nyel él, hogy a nyugdíjkorhatár betöltése előtt 
elmegy nyugdijba (pl.: rokkantsági nyugdij), a 
korhatár betöltésekor újabb nyugdij nem álla
pítható meg. 
■ Vasutas nyugdijasok belföldi és külföldi 

vasúti menetjegyüket a MÁV Rt. Nyugdij Igaz
gatóságánál kérhetik. Cím: 1062 Budapest, 
Andrássy út 66. 

■ A MÁV üdülők igénybevételének fel
tételeiről a vasutas nyugdijasok a VSZ Országos 
Nyugdijas Szervezetétől (1062. Budapest, 
Podmaniczky u. 28. Telefon: 331-5545) kap
hatnak felvilágosítást. 

Remélem, e ,néhány információval segíthet
tem vasutas kollégáimnak. 

Dr. Huszti Rezsőné 

semmilyen díjat nem kell fizetni
ük! 

2005-ben az egészségkártyát 
külön dijfizetés nélkül kapja 
meg minden pénztártagunk, aki: 
■ a levelünkhöz mellékelt 

nyomtatványt kitöltve, aláírva 
visszajuttatja a pénztárba és 

■ 2005-ben legalább egyhavi 
tagdíjat befizetett vagy befizet, 
akár egyéni befizetésként, akár 
munkáltatói átutalásként, akár a 
VBig keret terhére. 

Érdemes a kártyaigénylő 
nyomtatványt gyorsan, lehetőség 
szerint postafordultával vissza
küldeni, hogy Te is az elsők kö
zött legyél, akik használják az 
egészség kártyát. 

A kártyaigénylő nyomtatványt 
tagjainknak postán megküldtük, 
de letölthető honlapunkról, az 
ŰRLAPOK menüpontban és 
kérhető a pénztár ügyfélszolgá
latán is. 

Aki 2005-ben még nem fize
tett tagdijat, de szeretné kész
pénzkímélő módon felhasználni 
egészségpénztári megtakarítá
sát, annak érdemes befizetnie az 
Egészségpénztárba, hiszen a be
fizetés 30%-a (maximum 
100000 illetve 2020. január 1. 
előtt nyugdijbavonulók eseté
ben ·130000 Ft) visszaigényel
hető a személyi jövedelemadó
ból. 

Az elkészült kártyákat postán -
várhatóan június második felé
ben - juttatjuk el tagjaink részé
re, ezért kérjük, hogy a tagjaink 
részére kiküldött adatlapot pon
tosan töltsék ki. 

A kártyarendszer bevezetése 
után a Pénztár fedezetigazolást 
már nem ad ki, azonban kártyát 
nem igénylő tagjainknak is biz
tosítjuk a telefonos engedélyez
tetés lehetőségét. 

Felhívjuk szíves figyelmét, 
hogy 2006.január l-től az egész
ségkártyát csak az egyszeri kár
tyadij megfizetése ellenében 
tudjuk tagjaink részére megkül
deni. 

Uasutas Egészségpénztár 
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A XX. században és előtte, 
ameddig történelmi tudattal vissza 
tudunk nézni, mindig uralkodott a 
társadalomban egy vezérlő eszme, 
eszmerendszer, ideológia, vallás. 
Sót, az egzotikus tájakon ma is ősi 
körülmények között élő törzseket 
felkereső etnográfusok arról szá
moltak be, hogy a közös uralkodó 
eszmerendszer már az írásos forrás 
előtti időkben működött. Ilyen 
hosszú múlttal a vezető eszmét az 
emberiség legsajátosabb tulajdon
ságai közzé is sorolhatnánk. De 
nem most, a harmadik évezred haj
nalán, amikor sokak szerint eltűnni 
látszik. 

De mi is történt, történik valójá
ban? Az uralkodó eszmék sohasem 
szelídek ellenzőikkel szemben. A 
régi, ,jól bevált"rabszolgatartás leg
híresebb áldozatai Spartacus és tár
sai voltak. Az inkvizítorok minden
kit máglyára küldtek, aki az elfoga
dott hitelveket vitatta, vagy csak ez
zel vádolták. A rossz eszmék aka
dálytalanul diadalmaskodtak, a ne
mesnek indulók hatalomra kerülve 
épp lényegüket tagadták meg és 
éppoly gátlástalanul pusztítottak, 
mint a hatalom megszerzését és 
mindenáron megtartását hirdető 
társaik. Az igazi tömeggyilkos totali
tarizmusok kialakulását mégiscsak a 
XX. század technikai fejlődése tette 
lehetővé. A globalizáció valójában 
már a világgazdaság kialakulásával, 
a világháborúk kitörésével meg
kezdődött, de a nagyon rövid idő 
alatt két véres háborúba is torkolló 
gazdasági verseny mögött, illetve 
annak burkaként még mindegyik 
fél ideológiákra hivatkozott. A jó 
öreg nacionalizmust és a friss, éhes 
sovinizmust - a lehető legfurcsább 
zavaros „elvi" álláspontokat szülve -
át meg átszőtte a kor két vezető 
nagy ideológiája: a fasizmus és a 
kommunizmus. Az előbbi, bár ma
gát szívesen nevezte nemzeti szocia
lizmusnak is, nemigen bajlódott ne
mes eszmék hirdetésével. Az ural-

Magyar 

kodó faj felsőbbrendűsége, az erő, 
a hatalom, a vezér istenítése, az el
lenség leigázása, a zsidók kiirtása 
kezdettől vállalt céljai voltak. Az el
züllött kommunista kísérlet viszont 
a vallás, a filozófia, a társadalomtu
domány valamennyi pozitív gondo
latát, elvét és eredményét belerán
gatta a Sztálini diktatúra véres mo
csarába. És jó néhány nemcsak ér
telmiségi, de értelmes embert is 
meg tudott téveszteni rövidebb
hosszabb időre. 

Közéjük tartozott egyik legna
gyobb költőnk József Attila, akinek 

� 

szme 

utána való vágyako
zását sem adja fel. 

A XX. század vé
gére a nagy eszmék 
úgy lejáratódtak, 
hogy az értelmiség 
nagy része elvakul
tan ünnepelte a 
posztmodern rela
tivizmusát, hogy 
minden igaz, és 
semmi sem igaz egy
szerre, s ezzel bekö
szöntött az „igazi" 
szabadság. József 

Attila az 
eszmék nélküli világunk törvényeit és 

� •• 

konfliktusait is előre látta. Amikor jöttek 
hozzá kikapcsolni a villanyt, kezében a ce
ruzahegyezésre használt késsel felmérte a 
lehetőségeit: ,,Fegyvert ragadni gyenge
ség:/megöl az ellenség és meg_yer/s elszáll 
rólam a kedvesség./JOGALLAMBAN 
PÉNZ A FEGYVER." Ez a jogállamisággal 
felfegyverzett PÉNZ pedig nem tétlenke
dik, nemcsak a nyugdijasok villanyát kap
csolja ki, de az olaj- és fegyverlobby által 
irányított világot az elhibázott, széndioxid 
kibocsátásra épülő energiapolitikával bele
kormányozza egy elkerülhetetlen környe
zeti katasztrófába. S nem vigasz, pláne nem 

ne ___ .... 
az idén, április 14-én, a róla elneve
zett Költészet Napján ünnepeljük 
születésének századik évfordulóját. 
Mi még úgy tanultuk az iskolában, 
hogy proletár költő volt. Volt az is, 
sorsában, szegénységében mindvé
gig proletár. Meg Istenes költő is 
volt, kommunista is, szocialista is, 
egzisztencialista is, pszichologizáló 
is. Mert elsősorban költő volt, és 
művészként végigjárta a XX. száza
di eszmék, ideológiák csődjének 
poklát, prófétaként, hisz a végkifej
let legszörnyűbb időszakait már 
nem is érte meg. A nagy eszmevesz
tés drámájáról többek között Esz
mélet című versében vall: ,,Sovány 
vagyok, csak kenyeret/eszem néha, 
e léha, locska/lelkek közt ingyen 
keresek/bizonyosabbat, mint a 
kocka./Nem dörgölődzik sült la
pocka/számhoz s szívemhez kisgye
rek -/ügyeskedhet, nem fog a macs
ka/ egyszerre kint s bent egeret ... 
Ím itt a szenvedés belül,/ám ott kí
vül a magyarázat./Sebed a világ -
ég, hevül/s te lelkedet érzed a 
lázat./Rab vagy, amíg a szíved lázad 
-/úgy szabadulsz, ha kénye
dül/nem raksz magadnak olyan 
házat,/melybe háziúr települ. .. Én 
felnéztem az est alól/az egek 
fogaskerekére-/csilló véletlen szá
laiból/törvényt szőtt a múlt szövő
széke/ és megint fölnéztem az ég
re/álmaim gőze alól/s láttam, a 
törvény szövedéke/mindig fölfeslik 
valahol." A felfeslő törvény, az egész 
versből és a címéből is nyilvánvaló
an az az uralkodó eszme, amiben a 
költő már nem hisz naívan, de az 

a szabadság diadala, hogy ma már semmi elvi kü
lönbség vagy ellentét nincs Bush és Putyin elnök kö
zött. Mindkettő agyonmanipulált, áldemokratikus 
módszerekkel megválasztott egyeduralkodó, aki 
csak a mögötte álló tőkének engedelmeskedik. Irak
ban és Csecsenföldön egyaránt az olajért folyik a há
ború a „terroristák" ellen. Fogyjon a fegyver, füstöl
jön az olaj! Éljen és virágozzék a globális világkapita
lizmus! 

S mert a népet leváltani nem lehet, hát lehetőleg 
teljesen el kell butítani. Erre való a média. Nem va
gyok katolikus, de Istenkereső protestánsként is mé
lyen megrendített, hogy szegény, jobb sorsra érde
mes Pápának még a halálából is miként csináltak íz
léstelen média-show-t. 

Eszemben sincs visszakívánni az uralkodó „esz
méket" és diktátoraikat. De tűnjenek bármennyire is 
nagy szavaknak, hajnali kettőkor itt a számítógépet 
pötyögtetve azt gondolom, hogy az emberiség sorsa, 
most valóban a kicsi és nagyobb önkéntes civil kö
zösségek kezében van. Igenis ide, akár a sörözős, 
virslizős, lufis szakszervezeti összejövetelekre lehet, 
ma divatos szóval kiszervezni azokat az emberi érté
keket, a szót értést, a szolidaritást, a kedélyt, melyek 
nélkül emberi, emberséges jövő nem lesz. S tudom, 
hogy a vékony boríték mellé sovány vigasz a jogos 
öntudat, hogy a vasutasok ma Magyarország legna
gyobb környezetkímélő szállítási rendszerét működ
tetik gyakran egyre nehezebb körülmények között, s 
ezzel az egész nemzetnek forintban nem mérhető 
hasznot hoznak. Mező Ferenc 

Köszönetnyilvánítás 
Hálás szíwel mondunk köszönetet a Vasutasok Szak
szervezetének, a Vasutasok Szakszervezete Országos 
Nyugdíjas Szervezetének, barátoknak, tisztelőknek, kol
légáknak és ismerősöknek, akik szeretett férjem, édes
apánk Feleky Pál búcsúztatásán megjelentek és 
fájdalmunkban velünk osztoztak. 

Feleky Pélné 
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HÁZ ÉS A MÁV RT. 

PÉCSI TERÜLETI 

KÉPVISELETE OR

SZÁGOS NOVELLA· 

ÍRÓ PÁLYÁZATOT 

HIRDET VASÚTI 

(BÁIOOLYEN VASÚT

TAL ÖSSZEFÜGGŐ) 

Pályázati feltételek: 

■ a pályázaton részt vehet min
den 18 éven felüli magyar állam
polgár 

■ a pályázat jeligés, ezért kér
jük, hogy a pályázó nevét és címét 
egy külön, zárt, a jeligével ellátott 
borítékban mellékelje a pályáza
tához. 
■ Egy személy legfeljebb két 

jeligés pályázatot nyújthat be 
más-más jeligével. 
■ Egy jeligéhez egy novella 

(maximum 6 gépelt oldal - 13-as 
betűnagysággal) tartozhat. 
■ Csak számítógépes szöveg

szerkesztővel készült pályázatok
kal lehet jelentkezni. 

PÁLYÁZATI 
A pécsi Vasutas Múvelődési 

Ház és a MÁV Rt. Pécsi Területi 
Igazgatósága országos rajzpályá
zatot hirdet három korcsoport
ban: 4-6 éves, 7-9 éves, 10-1 2 
éves gyermekek számára. 

A pályázat témája: ÉLMÉNYE
IM VASÚTON 

A pályamunkák tetszőleges 
technikával készülhetnek A/ 4-es 
vagy A/3-as méretben (színes 
ceruza, zsírkréta, vízfesték, tem
pera, pasztell, linó, stb.] A képe
ket paszpartuzva kérjük bekülde
ni. 

Beérkezési határidő: 2005. jú
nius 10. 

A beérkezett múveket társa
dalmi zsúri bírálja el. 

Díjazás: kategóriánként 1. he
lyezett 8000 Ft értékú tárgyjuta
lom, II. helyezett 5000 Ft értékú 
tárgyjutalom, Ill. helyezett 3000 
Ft értékú tárgyjutalom, egy, vagy 
két különdíj 1 500 Ft értékben. 

Minden pályázó maximum két 
pályamunkával vehet részt a ver
senyen. A legszebb rajzokból kiál
lítást rendezünk a vasutasnap 
tiszteletére 2005. július 7-től Pé
csett, a Vasutas Múvelődési Ház
ban. A kiállítás megnyitója egy
ben a pályázat eredményhirdeté
se is lesz. 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE AJÁNLÁSÁVAL, AZ. 

■ Nem tudjuk elfogadni azo
kat a pályázatokat, amelyek nem 
felelnek meg a kiírásnak. 

A pályamunkákat társadalmi 
zsűri bírálja el. A legjobbnak ítélt 
pályázatok alkotói pénz-, illetve 
tárgr.jutalomban részesülnek. 

A pályázatok beküldési határ
idaje: 2005.június 13. 

Ertékelés határideje: 2005. jú
nius 30. 

Eredményhirdetés és díjátadás 
a területi Vasutasnapi ünnepsé
gen 2005. július 7-én 11.00 óra
kor Pécsett, a Diacell Étterem
ben. 

A pályázatokat a Vasutas 
Művelődési Ház címére kell eljut
tatni: 7621 Pécs, dr. Váradi Antal 
u. 7 /2. Telefon: 72/310-037. 

A pályázatok elbírálásának ha
tárideje: 2005. június 24. 

Minden alkotás hátoldalán kér
jük feltüntetni a következőket: Az 
alkotás címe, az alkotó neve, élet
kora és lakáscíme, telefonszáma, 
illetőleg elérhetősége június vé
gén, július elején. 

Amennyiben a pályázó lakás
címe (esetlegesen telefonszá
ma) nem szerepel az alkotáson, 
úgy a pályázatból kizárásra ke
rül. 

A pályázatokat a következő 
címre várjuk: Vasutas Múvelő
dési Ház 7621 Pécs, dr. Váradi 
Antal u. 7 /2. 

07. 22-24. (25). Strapatúra 
4600 Ft-tól. 

Explorer Vasutas Világjáró Klub 
Velence-Róma 07. 15-17. 

(18). Strapatúra fürdéssel és vá
rosnézéssel, 4600 Ft-tól. 

Erdély Nyáron 07. 25-31. Ki
rándulás Homoródfürdő kör
nyékére, félpanzióval, Petőfi 
emléknap, 22000 Ft-tól. 

(EGYESÜLET) IDEI PROGRAMTERVE 

Velence-Nápoly-Capri-Sorre 
nto-Pompei 05. 06-11. Kirándu
lás 2 éjszaka szállással, 3*szál
lodában reggelivel 23000 Ft-tól. 

Erdély 05. 27-06. 01. Kirán
dulás a Sóvidékre félpanzióval, 
busszal, idegenvezetővel, ren
geteg pr!)grammal, 16000 Ft
tól. 

Szicíliai Nyaralás 06. 17-28. 
Nyaralás Pattiban a tengerpar
ton, 2-4 személyes bungalók
ban, 31000 Ft-tól. 

Hajdúszoboszló 06. 18 -25. 5 
percre a strandtól, 2-4 ágyas 
apartmanokban már 5000 
Ft/hét/fő-tői. (Üdülési csekkel 
valamint MNÜA Pályázattal a 
részvételi dij mérsékelhető!) 

Horvát Tengerpart (Brac) 
07. 08-17. & 08. 19-28. Nyaralás 
2-8 személyes magán-apartma
nokban, már 25100 Ft-tól. 

Auschwitz 07. 08-10. Emléke 
túra a gettókba, 4600 Ft. 

Prága és Krakkó (Wieliczka) 

A fenti programokat VSz ta
gok és családtagjaik tagsági iga
zolvánnyal vehetik igénybe. 

Rendelje meg Úton c. köny
vünket: Bankkártya/ telefon 
használatának letiltása külföld
ön, FIP kedvezményrendszer 
(szabadjegyek, FIP szabályzat 
kivonat), biztosítás. Ha bajba 
kerülsz külföldön ( eljárás, kül
képviseletek listája), Schengeni 
határok, vám szabályok, gyakor
lati tanácsok, hasznos vasúti in-

Sátortábor 
n BUHHBEn 

A Vasutasok Vörösmarty Műve
lődési Háza tizenhatodik alkalom
mal hirdeti meg a nyári sátortábo
rozást, amely a Bükki Nemzeti Park 
területén, Szentléleken lesz. 

I. turnus: július 25-től július 31-ig, 
12-16 évesek részére. 

II. turnus: augusztus l-től augusz
tus 7-ig, 10-14 évesek részére. 

A 2-4 személyes sátrakat a 
művelődési ház biztosítja, a gyer
mekeknek csak hálózsákot és a 
szükséges egyéni felszereléseket 
kell vinniük. A színes, változatos 
programokban megismerkedhet
nek a hegység növény- és állatvilá
gával, emlékhelyeivel, kiránduláso
kat tesznek a barlangokba. Bőséges 
étkezésről külön szakács gondosko-

dik, aki bográcsban készíti el a fi
nomságokat. A vidék háborítatlan 
szépsége, remek túrázási és sporto
lási lehetőséget nyújt. Naponta 10-
15 km-es túrákat lehet tenni, a 
programban szerepel Lillafüred és 
környékének megismerése is. 

A táborozással kapcsolatos 
bővebb felvilágosítást a 46/508-909 
és 508-910, ill. 04/15-54-es telefon
számokon kérhetnek az érdek
lődők. 
E-mail: vasutas.mh@freemail.hu 

formációk (Vasúti szervezetek, 
cégek stb.) A könyv kiadását a 
Vasutasok Szakszervezete is tá
mogatta. 

További részletek: 

■ http:/ /www.ewk.hu 
honlapunkon 

■ info@ewk.hu e-mail címen 

■ a 06+ 27-51 vasúti telefonon, 
szerdán és csütörtökön 
15-16 h-ig. 

■ a 06 76 / 430-582 matáv 
számon, hétköznap 16.00 h 
után illetve hétvégén. 

■ a 06 30/9634-325 mobil 
számon, napközben. 

Magyar 



szoba, apartman, stúdió 
3 fős 6fós 4fős 

Jún. 7-17-ig 210 380 250 
Jún. 17-27-ig 230 400 270 
Jún. 27-júl 7-ig 260 450 300 

Júl. 7-17-ig 260 450 300 

Júl. 17-27-ig 260 450 300 

Aug. 19-2�ig 260 450 300 
Aug. 29-szept. 8-ig 200 350 250 
Szept. 8--18-ig 190 330 220 

A szállás Euro-ban fizetendő! 
A szállás költsége az adott lakrészre értendő, me

lyet csak ennek megfelelő létszámmal lehet igénybe 
venni (pótágyra nincs lehetőség). A szállás költsé
gét a tulajdonosnál kell fizetni. A csoportok indulá
sát a fenti időpontoknál két nappal korábban az 
Transbalkán-Expresszel tervezzük. Az utazás FIP 
szabadjeggyel, csoportosan történik. Jegyeket a 
résztvevők egyénileg szerzik be a szolgálati főnök
ség útján. 

Fakultatív kirándulási lehetőségek: Meteora ko
lostorok (20 Eu), görög est (15 Eu), Athén (35 
Eu), környező szigetek (Skiátos, 33 Eu) (Az árak 
tájékoztató jellegűek.) Olymposz (20 Eu). 

Helybiztosítás: (kuset ára oda-vissza) szakszer
vezetünk tagjának 7.000 Ft/fő, aki nem tag: 
8.000 Ft/fő, (jelentkezéskor elsődlegesen szak
szervezeti tagjainkat vesszük figyelem be) . 

A két júliusban induló csoportnál a jelent-
kezési dij: 9.000 Ft/fő 

A helybiztosítás az indulásig, a MA V uta
sítás miatt módosulhat/ 

Jelentkezni lehet az alapszervezet tit
káránál és a VSZ Területi Képviseletén, 

Szeged, Indóház tér 11. Telefon: 
62/ 426-698, vasúti: 06/15-23, 15-

24. 
Vasutasok Szakszervezete 
Budapest, Ürömi u. 8. Te

lefon: 06/1/326-1594, 
01/21-52. 

Országok és városok 

I. Csiksomlyói Búcsú 

Ideje: 2005. május 11 - május 15-ig. Részvé
teli dij: VSZ tagjainak és hozzátartozóinak: 20 
Eu + 18.500 Ft, további vasutas jelentke
zőknek: 20 Eu + 19.500 Ft. 

Jelentkezés: 2005. április 20-ig. 

II. Koppenhága 

Ideje: 2005. június 9 - június 13-ig. Részvé
teli dij: VSZ tagjainak és hozzátartozóinak 60 
Eu + 18.500 Ft, további vasutas jelentke
zőknek: 60 Eu + 19.500 Ft. 

Jelentkezés: 2005. május 20-ig. 

m. H01vátország 

Ideje: 2005. július 9- július 17 -ig. Részvéte
li dij: VSZ tagjainak és hozzátartozóinak 120 
Eu + 12.500 Ft, további vasutas jelentke
zőknek: 120 Eu+ 13.500 Ft. 

Jelentkezés: 2005. június 20-ig. 

IV. Erdélyi kalandozás 

Ideje: 2005. augusztus 6 - augusztus 13-ig. 
Részvételi dij: VSZ tagjainak és hozzátartozói
nak 30 Eu + 25.500 Ft, további vasutas 
jelentkezőknek: 30 Eu + 26.500 Ft. 

Jelentkezés: 2005. július 20-ig. 

V. H01vátország 

Ideje: 2005. augusztus 22 - augusztus 28. 
Ára: VSZ tagjainak és hozzátartozóinak 90 

Eu + 10.500 Ft, további vasutas jelentke
zőknek: 90 Eu + 11.500 Ft. 

Jelentkezés: 2005. augusztus 5-ig. 

VI. Szlovénia 

Ideje: 2005. szeptember 9 - szeptember 12-
ig. Részvételi díj: VSZ tagjainak és hozzátarto
zóinak 50 Eu + 8.500 Ft, további vasutas 
jelentkezőknek: 50 Eu + 9.500 Ft. 

Jelentkezés: 2005. augusztus 20-ig. 

VII. Róma 

Ideje: 2005. október 10 - október 14-ig. 
Részvételi dij: VSZ tagjainak és hozzátartozói
nak 60 Eu + 15.500 Ft, további vasutas jelent
kezőknek: 60 Eu + 16.500 Ft. 

Jelentkezés: 2005. szeptember 20-ig. 
Jelentkezés: Vasutasok Szakszervezete Sze

gedi Területi Képviseletén. Mári Gábor: 
06/15-23, 15-24, Pintér István: 06/52-20, 52-
35, 06/70/638-5800 



bárhonnan nézed tökéletes 

arra fordítod, amire csak akarod 
., 

500 OOO Ft 

napi 463 Ft-ért, 

1 munkanapon belül, 

0 Ft egyéb költséggel! 

A HSBC ID Csoport tagja 

Az üveggolyó színes, de letisztult. Egyszerű, mégis tökéletes. 

Bárhonnan nézheted, bárhogy forgathatod, mindig a jó 

oldalát látod. 

Ilyen a marbles
™ személyi kölcsön is, mert kedvező 

feltételekkel, egyszerűen és gyorsan hozzájuthatsz. Nincs 

fölösleges várakozás, nincsenek rejtett költségek, csak 

segítőkész ügyintézés. 

És a lényeg I Most 500 OOO Ft személyi kölcsönhöz csupán 

havi 14 072 Ft törlesztőrészlettel juthatsz hozzá, ami így 

napi 463 forintodba kerül. Ugye, szerinted is megér ennyit 

a lakásfelújítás vagy egy nagy utazás? 

marbles
™ 

személyi kölcsön 150 OOO forinttól 4 millió forintig 

Hitelösszeg Futamidő Havi törlesztőrészlet Egyéb költség THM 

500 OOO Ft 60 hónap 14 072 Ft (napi 463 Ft) 0 Ft 25.49% 

1 OOO OOO Ft 60 hónap 26 716 Ft (napi 878 Ft) 0 Ft 22.42% 

1 500 OOO Ft 60 hónap 38 877 Ft (napi 1278 Ft) 0 Ft 20.70% 

Hívj minket még ma! 

marbles
™ 

személyi kölcsön 
a VSZ tagjai számára 

(06 40) 41-41-41 
www.marbles.hu 

Jó tudni: A marbles1
" személyi kölcsönt a Beneficial Rt. nyújtja, amely a HSBC Csoport tagja. A HSBC a világ egyik vezető pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó csoportja, és immár a világ 

76 országában szolgálja ki ügyfeleit. A fenti példát 60 hónapos futamidőre számítottuk. A napi összeg számítási módja: (havi törlesztőrészlet x 12 / 365). A jelen tájékoztató nem minősül 
nyilvános ajánlattételnek a Beneficial Rt. részéről. A kölcsön minden esetben a Beneficial Rt. által elvégzett hitelbírálat függvénye. A hitelbírálat eredményét a Beneficial Rt. nem köteles 
megindokolni. Teljeshiteldíj-mutató: 20,70%-30,60%. A további kondíciókról és a THM pontos értékéről kérjük, érdeklődj a fenti telefonszámon. 

Magyar Vasutas 1 5 



A Magyar Vasutas legutóbbi igényelni. Ennek ára előfize-
számában közreadtuk a Voda- tésenként 375 Forint. 
fone és a Vasutasok Szakszerve- Jl3.vaslat érkezett hozzánk ar-
zete között 2004-ben létrejött ;ra is, hogy a négy, esetleg ötfős 

együttműködés legújabb eredm�;} családok is szeretné' ·gény: 
nyél, amelynek köszönhetq��C:,% .··. bevenni ezt a lehetőség 
újabb jelentős percdij-c_sQkken;· ·•· ., emeltessük fel ötre az egy)Bl 
tési hajtott végre a telefontár��-Y kártyához vásárolható előf 
ság. Az új lehetőségek .. a.z9�pán . . .téseK .. számát. A kérést szinté� t 
új kérdéseket is f�,IXetetteki;kl.rfli'IIJvábbJ!ottuk a Vodafone felé} 

!1���::��- 2iar
ilíünk 

• ::��:
s

:
e

:���;i��:ü� ��;:ti 
Az új percdíjak jelenleg aV" getésekre vonatkozó új lehetősé! 

2005. március 11-e után me .. 
gkö- < régi előfizetőkre való kiterjes

·
z• 

tölt új előfizetésekre érvényesek. téséről is. 
megkeresést kaptunk �nnak Fontos, hogy ha valaki 

érdekében, hogy a. korábban r. szerződéskötéskor a külön,fi, 
megkötött szerződése�.�§eté,njs tendő szolgáltatásq _�r:.a. 
az olcsóbb percdíjak legyeneK ér szerződött, később a Vodat 
vényesek. Ez ügyben megkef�j; ügyfélszolgála!l}telefonszár 
tük a Vodafone-t és tárgyalások�t MrlJe!J!lódQfil�§tl 
kezdeményeztünk a hűséges elő� Az előfizetéseket tovább_r� 
fizetők megtartása és megbecsü- a kijelölt üzletkQ!ő)<nélJehefoieg-
lése érdekében. Eredményről kötni. A VSZ tagok részére fenn-
még nem tudunk beszámolni, de tartott előfizetés neve: 1 
keressük a megoldást. VSZ-2" dijcsomag Egyelőre egy tagkárty�val to- " j :a 
vábbra is legfeljebb három elő- A készülék vásárlásakórJaz 
fizetés - és természete.sen ké- ügyfél vagy��i, anyagi helyz!-

\ szülék -vásárolható. A csoporton .é. létől függően} kauciót. Kérhet}a 
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g
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· tozó új előfizetések k-��i: lehet fA:zámítj�;/��� 
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!:SIGNAL BIZTOSÍTÓ w) A VSZ-Tagkártya új szolgáltatása 

Signal Szakszervezeti 
A Vasutasok Szak
szeivezete akúv és 
nyugdijas tagjai 
egyaránt minden 
eddiginél ked
vezőbb feltételek
kel köthetnek biz
tosítást ingatlanja
ikra. A Signal Biz
tosító Rt. a szak
szeivezetekkel való 
együttműködése 
keretében 2005. 
május l-től indítja 
(tj szolgáltatását ki
fejezetten szakszer
vezeti tagok részé
re. A Szakszeivezeti 
Otthon-biztosítási 
csomagot igénybe
vevők az alábbi en
gedményekben ré
szesülnek. 

1. Szakszervezeti ta
gok engedménye: 20% 
engedmény a szenódés 
teljes dijábóll 

Amennyiben az en
gedményre jogosult 
szakszervezeti tag nem 
tulajdonosa a biztosított 
vagyontárgyaknak, ak
kor a biztosítás szerződő
je a szakszervezeti tag, a 
biztosított pedig a tulaj
donos lesz. 

2. Területi enged
mény: ha a biztosított la
kás/ház az itt meghatá
rozott településeken ta
lálható 

- Debrecen, Miskolc, 
Pécs, Szeged, Győr ese
tén 10% engedmény, 

- többi település ese
tén 20% engedmény a 
szerződés teljes dijából! 

- Budapest, Budaka
lász, Budakeszi, Buda
örs, Érd, Gyál, Leányfa
lu, Nagykovácsi, Pilisvö-

rösvár, Pom�, Solymár, 
Szentendre, Ullő, Vecsés 
települések közigazgatá
si határain belül nem ad
ható engedmény. 

- Lakatlan (pld. nya
ralók), illetve be nem fe
jezett épület esetén, a 
engedmények fele adha
tó csak meg. 

- Lakatlan épületek 
abban az esetben bizto
síthatóak, ha a szerződő 
társaságunknál biztosítja 
az állandóan lakott ott
honát is! (Állandóan la
kott az az ingatlan, 
amely legalább évente 
270 napon keresztül 
életvitelszerűen lakott.) 

3. Árvízveszélynem ki
zárásának engedménye: 
5% engedmény a szer
zógés teljes dijábóll 

Arvíz által okozott 
károk biztosítása a Tisza 
partján, a Tisza és a Ke
leti-főcsatorna, illetve a 

-biztosítás 
Hármas-Körös és a Be
rettyó közötti sávban 
nem lehetséges. A kizárt 
települések pontos irá
nyítószám szerinti listája 
a Signal Biztosítónál , il
letve a Vasutasok Szak
szervezeténél megte
kinthető. 

4. Társasház biztosítás 
engedménye: 10% en
gedmény a szenódés tel
jes dijábóll 

Az engedmény akkor 
adható meg, ha a bizto
sított lakás társasházi il
letve lakószövetkezeti 
öröklakás és a lakást ma
gába foglaló társas
ház/ lakássz öve tke z e t 
rendelkezik élő tömb
ház biztosítással. Kérjük 
ezen esetben az ajánlat 
szélén feltüntetni a társ
biztosító nevét, és a 
tömbház biztosítás köt
vényszámát. 

Kérjük azonban Önö
ket, hogy az engedmé
nyek számításánál ve
gyék figyelembe, hogy a 
legkisebb negyedéves dij 
e termék esetén 2 500 
Ft. Az Ön negyedéves dí
ja ennél kevesebb abban 
az esetben sem lehet, ha 
az Önnek adható en
gedmények összértéke 
alacsonyabb dijat tenne 
lehetővé. 

A Szakszervezeti Ott
hon-biztosításról a Vas
utasok Szakszervezete 
tagjait az Alapszerveze
tek közreműködésével a 
közeljövőben szóróla
pon tájékoztatjuk. 

SZAKS�VEZETI 
TAGSÁG=JOG 

A BIZI'ONSÁGHOZI 



A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
Máius 1. 

(Képestudósltásunk 
a 3. oldalon) 

9700 Szombathely, Szövő u. 85.; Telefon: 94/521-800; 
Fax: 94/313-315; e-mail: info@mvj.hu;http://www.mvj.hu 

ISO 9001 :2000 t 
DIN-EN 729-2 11 ■ U MVJ a MAV Rt.-vel együtt, 
DIN 6700-2 FRIEDRICHSHAFEN 

egy magas színvonalú vasúti 
ÖNORM M 7812 Service Dealer szolgáltatás megvalósításáért! 



A MÁV RT. 2004-BEN 
PROFILTISZTÍTÁS KAP
CSÁN HOZOTT DÖNTÉSE 
ALAPJÁN AZOKNAK A LÉ
TESÍTMÉNYEKNEK, ME
LYEK NEM KÖZVETLE
NÜL A VASÚTI TEVÉ
KENYSÉGHEZ KAPCSO
LÓDNAK, ÖNÁLLÓAN 
KELL ELLÁTNIUK FEL
ADATAIKAT. 

Pihenés, f lt"lt"d, , k e o o es, 

A döntéshozók fő célja nyilván
valóan az volt, hogy a különböző te
vékenységek hatékonyabban és 
szakszerűbben szolgálják mind a Tár
saság, mind a dolgozók érdekeit. 

Ennek szellemében hozták létré 
a MÁV Hotels Rt-1, amelynek a MÁV 
Rt. lett a fő tulajdonosa. 

Az új részvénytársaság fő felada
tául tűzték ki a MÁV Rt. tulajdonában 
lévő üdülők, vendégházak, munkás
szállók és hasonló jellegű létesítmé
nyek üzemeltetését. 

A vezérigazgatói feladatokkal 
egy a szállodaiparban nagy tapaszta
lattal rendelkező szakembert bíztak 
meg, aki első lépésként az üdülők 

szara ozas 

részleges felújítását, átépítését kezd
te el megvalósítani. 

A MÁV Hotels a szépen felújított 
üdülőiben elsősorban továbbra is a 
MÁV dolgozók, és hozzátartozóik 
gondtalan pihenését szeretné biztosí
tani. A fennmaradó üres helyeket a 
szabadpiacon értékesítik, így tevé
kenységük hatékonyabbá válik. 

Ezek az üdülők, amelyek napja
inkra már szállodákká nőtték ki magu
kat, igen jó adottságúak, és legtöbb
jük közvetlenül a vízparton található. 
BALATONBOGLÁR az egyik leg
kedveltebb úticélja volt éveken ke
resztül a vasutas dolgozóknak. 

A pezsgő élet a város központjá
ban, a közeli teniszpályák a sportolni 
vágyók és a nyüzsgést szerető ven
dégek teljes kikapcsolódását szolgál
ják, s mivel a szálloda egész évben 
üzemel, elő-, és utószezonban is vár
ják a nyugdíjasok és kisgyermekes 
családok jelentkezését! 

BALATONKENESÉN a hatalmas 
parkban „elveszik" a vendég! 

Az „/f.' épületben a felnőttek pi
hennek, míg az üdülő másik részén a 
szervezett gyermeküdülést bonyolít-

A MÁV Hotels Rt. továbbra Is kedvező árakkal várja a vasutas 
dolgozókat �s közvetlen családtagjaikat vízparti üdülőlbe! 

Teljes ellátást nyújtó OdOlőlnk: Önellátós OdOlőlnk: 

Balatonszemes 
Dobogókő 
Balatonszéplak ( faházak) 

Balatonbolliár (1. o.) 
Balatonkenese (1. o.) 
Gárdony (1. o.) 
Vonyarcvashegy (1. o.) 
Balatonfenyves (1. o.) 
Mezőkövesd• Zsóry (1-11. o.) 
Gamásza (1. o.) 
Balatonszéplak (II. o.) tii 

A MÁV Rt. dolgozóira és kllzvetlen családtag}alkra 
vonatkozó kedvezményes áraink*: 

MÁV HOTEL S RT. 

1142 Budapest 
Teleki Blanka u. 15-17. 
Telefon/fax: 1/222-2240, 
Üzemi: 01-39-24 

Felnőtt Gyermek 

1. o. (telles ellátással) 4600 2500 

11. o. (telles ellátással) 3500 2000 

Önellát65 OdOlők 2500 1500 

* Az áraink tartalmazzák az áfa összegét, az 
Idegenforgalmi adó azonban a helyszínen 
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ják a régi hagyományoknak megfe
lelően, mindenki megelégedésére! 

A MÁV Hotels Rt. terveiben a gyer
meküdültetés hosszútávon kiemelt fon
tosságú, hiszen napjainkban hiánypótló 
ez az üdültetési forma, mert számos 
üdülő vagy utazási iroda szűnt meg, 
melyek fő profilja volt a gyermekek üdül
tetése. 

Balatonkenesén mindig első helyen 
szerepelt a gyermektáborozás, nagyon 
sok MÁV-os gyerek a kenesei táborban 
nőtt fel, és sok szép emlékkel tért haza. 

A jövőben a normál táborozáson túl 
szaktáborok szervezését is tervezik, 
ahonnan a gyermekek a kellemes ki
kapcsolódás mellett hasznos ismeretek
kel gyarapodva térhetnek haza. 

VONYARCVASHEGY a csodálatos té
likertjével egy olasz szálloda hangulatát 
kelti! 

A felújított fürdőszobák, a hangula
tos szobák egyaránt a vendégek ké
nyelmét szolgálják. 

Hévíz közelsége a gyógyvizek ked
velőinek kínál regenerálódást. 

Számos kirándulási lehetőség kö
zül választhatnak a vendégek, hiszen 
Keszthely, T ihany, Balatonfüred, Veszp
rém egyaránt bebarangolható! 

Akik a csendet, családias hangula
tot kedvelik, azoknak Balatonfenyves!, 

Balatonszéplakot, Balatonszemes! és 
Gamászát ajánljuk! 

GÁRDONY a Velencei tó egyik legdina
mikusabban fejlődő üdülővárosa. 

A felújított és újonnan bebútorozott 
szálloda egész évben várja vendégeit. 

Elő- és utószezonban ismét szere
tettel várják a gyógyulni vágyó nyugdí
jas vendégeket, hiszen átadták az Agár
di Termálfürdőt. A felújított rendezvény
terem kiválóan alkalmas továbbképzé
sek tartására és egyéb összejövetelek
re. 

Mivel az üdülőszállók jelentős ré
sze téliesített, a jövőben igen nagy gon
dot fordítanak az elő- és utószezon ha
tékonyabb kihasználására. Ezt elsősor
ban az árpolitikával, akciókkal, de haté
konyabb marketing tevékenységgel is 
segíteni fogják. 

Rendezvények, termékbemutatók 
növelésével is a jobb kihasználtság lesz 
a cél. 

Bízva abban, hogy a MÁV-osok is
mét felfedezik, az új vendégek, pedig 
megismerik a megújult szállodákat, 
üdülőket, szeretettel várnak mindenkit a 
MÁV Hotels valamennyi egységében! 

A rugalmasabb ügyintézés érdeké
ben a MÁV Hotels munkatársai várják 
az érdeklődőket személyesen, telefo
non, e-mailen. (x) 

INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS: 

1142 Budapest, Teleki Blanka u. 15-17. 
Tel: 061-222-22-40; 061-273-00-90; Fax: 061-221-14-82; 

MÁV: 3924; 3109 Email: ertekesites@mavhotels.hu 
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Április 29-én délután ket
tőkor koszorúztuk meg a 
Városliget sarkán talál
ható emlékkövet. Az em
lékkőre elhelyezett virá
gokkal az elődök mellett 
azok előtt is tiszteleg
tünk, akik az elmúlt év
ben szakszervezeti moz
galomért áldozták az éle
tüket. 

Május elsején az Andrássy és Bajza utca sarkán gyüle
keztünk, majd lufikkal, zászlókkal vonultunk a Városliget
be. Mondhatnánk, hogy elég sokan voltunk, de semmi
képpen sem elegen. Egy kétmilliós városban, ahol annyi 
gondja van a munkából élőknek, jó lenne, ha legalább 
ezen a napon megmutatnánk, hogy együvé tartozunk. Ez 
a nap erről is szól. 

Minden évben április 28-án koszorúzzák meg a közúti balesetben elhunytak szobrát, 
megemlékezve a munkabelesetekben életüket veszítőkről. Pataky Péter, az MSZOSZ al
elnöke itt jelentette be, hogy gyüjtést indítottak azzal a céllal, hogy méltó emlékművet ál
lítsanak a munkabalesetek áldozatainak. 

Az MSZOSZ díjat ápri
lis 29-én adták át. Idén 
Kiss Tibor kollégánk -
aki a VSZ Debreceni 
Területi Képviseleté
nek vezetői tiszt
ségéből vonult nyug
díjba - vehette át az 
MSZOSZ Érdemérmet 
több évtizedes tiszt
ségviselői munkája el
ismeréséül. A képen 
Varga Gyuláné és Kis 

Tamás, a VSZ érdek
védelmi alelnökei ve
szik közre a kitüntetet
tet, akinek Gratulálunk 
az elismerésért. 

Kint a ligetben, a VSZ-udvarban egyértelműen so
kan és sokféleképpen múlatták az időt. A gyermek

foglalkoztató idén Is nagyon népszerű volt, a vasúti 
terepasztalnak Is sok csodálója akadt. Volt, aki 
megjegyezte: Lehet, hogy itt látható az utolsó 
működőképes magyar vasút? 

A VSZ-udvar tőszomszédsá
gában felállított MSZOSZ fó• 
rumsátrában politikusok igye

keztek válaszolni a kérdésekre. 
Bár a vasutasok idén is kihasz

nálták a lehetőséget, sajnos a hazai 
vasút ügye ezen a napon sem oldó
dott meg. A VSZ meghívását több 
vasúti vezető is elfogadta. Többek 
közt Gaál Gyula, a MÁV Rt. elnöke a 
családjával látogatott el hozzánk. 



Ausztria: 1994-95 között 
az ÖBB vezérigazgatósága 
szervezeti egységei átalakul
tak piac- és szolgáltatás irá
nyultságú egységekké, köz
ponti irányítási szervezetté. 

Csökkent a hierarchia 
szintjeinek száma, az irányí
tási jogkört átadták a végre
hajtó egységeknek. 

Céljuk lett az ügyfélközpontú igények jobb kielégítése. 
1995-96-ban új elszámolási és tervezési rendszert vezettek 
be, a korábbi háromszintű vezetésrendszer kétszintűvé 
alakult. 1996 után az 
átalakítás egyik érzé
keny pontjához érkez
tek. Az. alkalmazottak 
régi pozíciójukból való 
elmozdítása egy új vál
lalati kultúra teljeskörű 
megváltoztatásával járt. 
Az.ért, hogy megtanul
janak a megváltozott 
környezetben élni és 
dolgozni, vezetői kép
zéseket, speciális tanfo
lyamokat és csapat
munkát, elősegítő tré
ningeket tartottak. Az. 
alkalmazotti költségek 
szemszögéből nézve a 
társaság megkezdte a 
szolgálati névsor, a kar
riertervezési, valamint 
az átfogó fizetési és jut
tatási rendszerek összeállítását. 

Franciaország: 1995 végén az SNCF egy deficites és 
súlyosan eladósodott nemzeti közszolgálati vállalat volt. A 
kormány nemzeti vitát kezdeményezett a vasúti szállítás 
jövőjéről. A „Martinand" jelentés megállapította, hogy az 
állam és az SNCF közötti felelősséget tisztázni kell, főleg 
az infrastruktúra vonatkozásában. Az. SNCF-et mentesíteni 
kellett az adóssága jelentős részétől, hogy talpra tudjon 
állni. Az. SNCF egyetlen vállalat maradt, megtartva sze
mélyzete felett az igazgatást mindenféle szervezeti változ
tatás nélkül. Feladata: a szállítás és az infrastruktúra keze
lése, a forgalomirányítás biztosítása, a műszaki és biztonsá
gi berendezések fenntartása. 

A francia vasúti reform figyelembe vette a nemzeti vas
út sajátosságait. 1998 végén az utasok 68 százaléka elége
dett volt. A vállalat rugalmasabbá vált, és a vasutasok is op
timistábbak lettek a jövőjüket illetően. 

GONDOIATOK 

Nagy - Britannia: Talán a leg
előrehaladottabb ország a liberalizá
lás területén. Az. elkülönítés össze
kapcsolódott a vasút privatizálásával. 
Az. elmúlt években mégis nehéz 
helyzetbe kerültek a britek. A bajok 
gyökereit az egységes irányítás hiá
nyában látják. A privatizáció során 
tévedés volt, hogy a szétszabdalt ága
zat új tulajdonosai túlságosan alábe
csülték a vasúti termelés összetettsé
gét és függésüket a jól meghatároz
ható professzionális csapattól. Túl 

sok fiatal és középkorú vezetőtől vál
tak meg, akik megfelelő tudással és 
ismeretekkel rendelkeztek ahhoz, 
hogy működtessék és fenntartsák a 
rendszert és a folyamatokat. A brit 
tapasztalat alapján úgy tűnik, hogy 
egyetlen magánvállalat sem képes 
beruházni a vasúti pályába állami tá
mogatás nélkül. 

Svájc: A szövetségi kormány 
meghatározta azokat a felsőbb célo
kat, amelyeket be kell integrálni a 
vasútreformba. 

- a mobilitás szociális vívmányait 
minden népességcsoport minden 
régióban kapja meg. 

- a közlekedés a lehető legna-

gyobb mértékben legyen környe
zetkímélő, energia és területtakaré
kos, valamint hatékony. 

A kormány új igazgató tanácsot 
nevezett ki, nem voltak sem párt-, 
sem régiópolitikai megfontolások. A 
kiválasztás kritériumai főleg a kö
vetkezők voltak. 

Megalapozott közlekedési piaci is
meretek, a nagyvállalati stratégiai ve
zetési kompetenciák, a közszolgálta
tási problémákhoz való viszonyulás, 
közlekedéspolitikai ismeretek, a szál
lítási és logisztikai piaci nemzetközi 
tapasztalatok, valamint a szociális 
kompetencia. 

* 

Az. európai példákon keresztül is 
jól kitűnik, hogy a MÁV jelenlegi 
helyzete mennyire hasonlít a fejlet
tebb országok problémáihoz. 

A vasutas munkavállalók és a Vas
utasok Szakszervezete következete
sen igyekszik felhívni a figyelmet ar
ra, hogy a vasút ügye a nemzet ügye. 
A kormány a felelősségét nem tagad
hatja le. 

El kell dönteni, hogy helyes-e az 
irány, amerre jelenleg a vállalat veze
tése tart. Példákon keresztül is azt 
látjuk, hogy nem helyes. Akkor 
irányt kell váltani. A kiragadott or
szágok példájából igen sok meg
szívlelendő jelenséget soroltam fel. 
Itt az ideje, hogy mind a politikusok, 
mind a szakma képviselői elszánják 
magukat az irányváltásra. Tegyék ezt 
addig, amíg tehetik, amíg nem lesz 
késő! 

meleg János 

zésre állás a munkavállaló mun
kaidején kívül. 

az ügyeletről (I) 
Mi az ügyelet? Állami segítség

gel megvalósított rablás, az élet 
megfelelő ellenérték nélküli el
lopása. A munkáltató és a mun
kavállaló - elvileg szabad - alku
ján kívüli olyan kényszerhelyzet, 
amikor a munkáltató egyoldalú 
hatalmat gyakorolhat, amikor a 
dolgozó az esetek nagy többségé
ben - még ügyelet alatti munka
végzés esetén is - lényegesen ki
sebb jövedelemhez jut, mintha 
ezt az időt „rendes munkavégzés
sel" töltené el. 

na. Pedig ő valójában szinte 
ugyanakkora áldozatot hoz, mint 
,,rendes munkavégzés" esetén. 
Távol van az otthonától, családjá
tól, barátaitól, az ügyeletek korlá
tozzák munkahelyen kívüli jöve
delemszerzési lehetőségeit- ami
re sajnos a vasutasok jó része rá
szorul -, az ügyelet alatti idő 
hasznos eltöltésének lehetősége 
a munkahelyen igen korlátozott. 
Sőt, kétséges az is, hogy a mun
káltató telephelyén valóban meg
felelőek-e a pihenés feltételei. A

mikor azt kérdezik 
valakitől, hogy mi a leg
fontosabb az életben, az 

emberek többnyire a következő 
értékek szerint válaszolnak: bol
dogság, egészség, szeretet, csa
lád, jólét, megbecsültség, stb. 
Holott az életben legfontosabb 
maga az élet, az idő folyása, ami 
lehetőséget ad arra, hogy az 
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előbbiek megvalósulhassanak, 
csak erre nem is gondolunk, 
mert ez olyan természetesnek tű
nik. 

Aki beleegyezésünk nélkül az 
időnket veszi igénybe, az tulaj
donképpen az életünk egy da
rabkájától foszt meg bennünket, 
egyszóval rabló. 

Mi az ügyelet? Az. ügyelet a 
munkáltató által meghatározott 
helyen és ideig történő rendelke-

Látszólag nincs semmi „igaz
ságralanság": Az. ügyeletben álta
lában csak munkahelyi jelenlét 
van munkavégzés nélkül, tehát a 
munkavállaló „nem érdemli 
meg': hogy olyan mértékű jöve
delemhez jusson, mintha dolgoz-

Vajon jól van ez így, avagy az 
ügyeletre vonatkozóan is a mun
káltató és munkavállaló szabad 
alkujának kellene érvényesülnie? 
Talán megérdemel a kérdés egy 
alkotmánybírósági döntést. Meg
próbáljuk. 

(Folytatjuk) 
dr. Borda Tibor 



Tönuénv 

A 
közelmúltban két jelentős, a 
munkavállalók nagyobb csoport
ját érintő érdekvédelmi konflik

tushelyzet adódott a MÁV Rt.-nél. A társa
ság a különböző munkakörökben ,,minősé
gi cseréket" kezdett végrehajtani. Ennek 
során derült ki, hogy a munkavállalókat 
több esetben nem tájékoztatták a velük 
szemben támasztott új végzettségi és egyéb 
követelményekről, és nem kapták meg a le
hetőséget a hiányok pótlására. 

A munkáltató - jelenleg is betöltött 
munkakörökre - pályázatokat írt ki, illetve 
felmondásokkal élt. A másik konfliktus ab
ból eredt, hogy a vasúttársaság - sokakat 
érintően - munkaszerződés módosításo
kat kívánt elérni. Többször anélkül tett er
re ajánlatot, hogy az új munkakörre vonat
kozó általános, vagy egyéni munkaköri le
írást az alkalmazottai rendelkezésére bo
csátotta volna. Így az új munkakör tartal
mát és ellátásának feltételeit nem mutat
ták be megfelelően, döntésükkor az érin
tettek bizonytalanságban voltak, nem tud
ták, mit fogadnak, vagy utasítanak el. Elő
fordult az is, hogy nem biztosítottak a 
döntés meghozatalához elegendő meg
fontolási időt sem. 

A Vasutasok Szakszervezete kifogásolás 
útján kísérelte meg a problémák rendezé-

, 
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UTAN 
sét. A munkáltató szerint a ki
fogásolás joga nem áll fenn, 
mivel az érintetteknek egyéni 
jogvitára van lehetőségük. Vi
szont nem lehetne megfelelő
en az érdekvédelmet biztosíta
ni, és nem felelne meg a mun
kajogi szabályozás szellemé
nek, ha a munkavállalók na
gyobb csoportját azonosan 
érintő valamely jogellenes je
lenség ellen - az érin tett cso
port egészének védelme érde
kében - a szakszervezet szá
mára nem volna biztosított ez 
a lehetőség. A Munka tör
vénykönyve vonatkozó ren
delkezése eredetileg azon ki
indulásból született, hogy a 
saját egyéni ügyében biztosít
sák a munkavállaló cselekvési 
szabadságát, és nem a szak
szervezeti jogokat szándékoz-

I 

IREK 
GIB látogatás 
Nyíregyházán 

A Vasutasok Szakszervezete Gé
pész Intéző Bizottsága (GIB) április 
22-én Dombrádon, Nyíregyháza Gé
pészeti Főnökség Alapszervezete hét
végi pihenóházában tartotta soros 
ülését. A testület tagjai megtekintet
ték a nyíregyházi gépészeti fenntartá
si műhelyt. Közösen meggyőződhet
tek arról, amit a Gépészeti Érdek
egyeztető Tanács ülésein képviseltek, 
miszerint nem helyes elvinni tevé
kenységeket egy jól felszerelt mű
helyből csak azért, hogy csökkentsék 
a létszámot. 

során keményen kiállt tagjai érdeké
ben. Ennek során számos intézkedés
tervezetet sikerült megváltoztatni. A 
februárban lezajlott tárgyalások ered
ményeként megkötött megállapodás 
azokról a lépésekről szól, amelyeket 
egy esetleges létszámleépítésnél kell 
alkalmazni. 

A tisztségviselők érdeklődtek az át
szervezésben érintett munkavállalók 
hangulatáról és személyes beszélgeté
seken tájékoztatták őket az üzletág 
megbízott vezetőjével 2005. március 
1-:ién kötött megállapodásról. 

A VSZ tagokért 

Mint arról korábban beszámol
tunk a VSZ Gépészeti Intéző Bizottsá
ga az átszervezések véleményezése 

A kialkudott megállapodás sokat je
lent szakszervezeti tagjaink és tiszt
ségviselőink számára, mivel az külön 
figyelmet, és személyenkénti egyezte
tést igényel a Vasutasok Szakszerveze
tével. 

Megállapodásunk külön kitér a 45. 
életévüket betöltött nők és az 50. 
évüket betöltött férfiakra, azokra, 
akik legalább 20 éves MÁV munkavi
szonynyal rendelkeznek, azokra az 
egyedülállókra, akik saját háztartá
sukban kiskorú ellátásáról gondos
kodnak, és azon munkavállalókra, 
akik háztartásukban három, vagy an
nál több kiskorú ellátásáról gondos
kodnak. 

Bízunk abban, hogy a munkáltató 

AVAGY MEDDIG TERJED A SZAKSZERVEZET 
KIFOGÁSOLÁSI JOGA? 

ták csökkenteni. Viszont az 
tény, hogy a törvény szövege 
szerint a kifogás olyan ügyben 
kizárt, amikor jogvita indítha
tó. Az ügyek bíróság előtt van
nak, de bármi is lesz ezek 
eredménye, fellépésünk ered
ményeket hozott: 

A MÁV Rt. a munkáltatói 
jogkör gyakorlói számára 
szakmai útmutatót adott ki 
arra vonatkozóan, hogy mi
ként kell ezekben az ügyek
ben jogszerűen eljárni. 

Az egyes üzletágaknál azo
kat az eseteket, amelyekben 
szakszervezetünk szerint jog
sértés gyanúja felmerült, meg 
fogják vizsgálni. 

Az egyeztetésen szóba ke
rült még a „bér-visszavételek" 
ügye is. A munkáltató hajlan
dó tárgyalni arról, hogy az ó 

érdekei miatt felmerült mun
kakör váltáskor - bizonyos 
feltételek teljesülése esetén -
a besorolási rendszerben ala
csonyabb szintre kerülők sze
mélyi alapbére változatlanul 
maradjon, vagy csak kisebb 
mértékben csökkenjen. Fel
tehetően rendezhető lesz az 
is, hogy amikor a munkaköri 
feladatok csak részben módo
sulnak, de a korábbi tevé
kenység meghatározó mér
tékben megmarad, az ne le
gyen ok a személyi alapbér 
csökkentésére. Szakszerveze
tünk a megállapodás terveze
tét elkészítette, reméljük, 
hogy a tárgyalások a legköze
lebbi VÉT ülésen megkez
dődnek. 

dr. Borda Tibor 

érdekuédelm1 szakértő 

is a megállapodásnak megfelelően jár el az esetleges leépíté
seknél. 

Előrelépésnek tekintjük, hogy az eredeti tervezetben bezá
rásra ítélt telephelyek közül - a VSZ szakmai érveinek hatá
sára - több megmarad 2005-ben. 

További egyeztetéseket folytatunk több telephellyel kapcso
latban az üzletág vezetésével, mivel úgy tűnik, készültek már 
gazdasági számítások a kontrolling osztály részéról is. 

IV. Szabó Sándor Labdarúgó Torna 

A Tiszaparti GIB ülés továb.bi részében kötetlen beszélge
tést folytattunk a nyíregyházi szakszervezetis kollégákkal, 
akiknek köszönjük vendégszeretetüket és munkájukat. 

Az értekezleten és az esti programba bekapcsolódott Kará
csony Szilárd, a VSZ szervezetpolitikai alelnöke, Baranyai Im
re, a VSZ Debreceni Területi Képviseletének vezetője is, vala
mint Pszota Árpád és Szabadi László kollégák, akik nyugdijas
ként is igen aktívan vesznek részt a VSZ munkájában. 

A korai ébresztő után, 
átutaztunk Debrecenbe, 
ahol Szabó Sándor volt 
titkárunk sírjánál mon
dott emlékverset a GIB 
Titkára, majd ezt köve
tően elhelyeztük a meg
emlékezés virágait. 

A sportpályán a VSZ 
alelnöke nyitotta meg a 
IV. Szabó Sándor Labda
rúgó Tornát, amelyet a 
debreceni alapszervezet és a GIB közösen szervezett. A ren
dezvény színvonalát emelte, hogy elfogadta meghívásunkat a 
Gépészeti Üzletág labdarúgó csapata. 

(A GIB és az üzletág közötti mérkőzés eredményéről a 
későbbi jó együttműködés érdekében nem tudósítunk.) M 
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Az EURÓPAI SZAKSZERVE
ZETEK FőISKOIÁJA 
(ETUCO) AZ EURÓPAI 
SZAKSZERVEZETEK Szö

VETSEGENEK (ETIJC) OKTATÁSI INTÉZMÉNYE, 
AMELY A SZÖVETSÉGHEZ TARTOZÓ ORSZÁGOS ÉS 
SZAKMAI KONFÖDERÁCIÓK SZERVEZETEINEK KÉP
ZÉSI TEVÉKENWÉGÉHEZ NYÚJT SEGITSÉGET. 

Az. ETU CO egyik fő tevékenysége a szakszervezeti 
tisztségviselők nyelvi képzésének szervezése és támoga
tása. Ennek jegyében találkoznak rendszeresen az 
egyes tagországok szakszervezeteinek nyelvi képzésével 
foglalkozó szakértők és tisztségviselők. Legutóbb tizen
két ország képviseletében tizenhat oktató és szervező 

NYELVEKET TUDNI KELL! 
gyűlt össze Gdanskban. Magyarországot Papp Zoltán, a 
Vasutasok Szakszervezete Szombathelyi Területi Képvi
seletének vezetője, a VSZ Képzési és Oktatási Bizottsá
gának vezetője képviselte. 

A tanácskozás résztvevői a háromnapos program so
rán vitaindítót hallgattak meg a tanfolyamok szervezé
sének legfontosabb kérdéseiről. Elizabeth Porter, a 
Nothumbriai Egyetem munkatársa szólt a tan
folyamvezetők szerepéről, a hallgatók személyiségének 
fontosságáról, a tanulási, az ellenőrzési és az értékelési 
módszerekről. 

Peter Donaghy az általa alkalmazott módszereket is
mertette, amelyek segítségével feltárhatóak és tudato
san a tanulás szolgálatába állíthatók a kulturális kü
lönbségek. 

KSz. 

TAPASZTALATSZERZŐ KÖRÚTON 
A DÁN SZAKSZERVEZETI Szö

VETSÉG ISKOIÁJÁNAK TIZEN
NYOLC HALLGATÓJA IÁTOGA
TOTT EL MAGYARORSZÁGRA. A 

KÉTÉVES KÉPZÉS SORÁN A HAIL
GATÓK OLYAN ISMERETEKRE 
TESZNEK SZERT, AMELYEK EGYEN
RANGÚVÁ TESZIK ŐKET A VÁUA
IATI MENEDZSMENTTEL. 

A speciálisan erre 
fenntartott szakszer
vezeti képzési köz
pont tanfolyamai
nak szerves része a 
más országokban 
működő szakszerve
zeti mozgalom meg
ismerése. 

Ennek keretében 
a hallgatók egy he
tet töltöttek Magyar
országon április vé
gén, május elején. A sűrű program 
keretében ellátogattak a Magyar 
Szakszervezetek Országos Szövetsé
géhez, a Vasas Szakszervezeti Szövet
séghez és első alkalommal eljöttek a 
Vasutasok Szakszervezetéhez is. 

A VSZ Székházában tett látogatás 
során Karácsony Szilárd szervezetpo
litikai alelnök tájékoztatta a dán kol
légákat a Vasutasok Szakszervezete 

történelméről, szervezeti felépíté
séről és működéséről. Kérdésekre 
válaszolva a Magyar Államvasutak 
Részvénytársaságnál és gazdasági tár
saságaiban, intézményeiben a tagja
inkat érintő legfontosabb kihívások
ról és megoldásukra tett erőfeszíté
seinkről adott tájékoztatást. 

A tanfolyam résztvevői ezután 
megismerkedhettek a VSZ székházá
val és az ott folyó munkával. Vendé
geink elismeréssel nyilatkoztak a lá
tottakról és hallottakról. 

Ezúton mondunk köszönetet 
Sárosi Péternek, az MSZOSZ Bács
Kiskun Megyei Képviselete veze
tőjének, hogy lehetőséget adott a 
dán delegációval való kapcsolatfelvé
telre, melynek reményeink szerint 
lesz folytatása más együttműködés 
keretében is. 

k. 

MÁV Vasjármíí Kft. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85. 

Telefon: 94/521-800; Fax: 94/313-315 

n■tu 
FRIEDRICHSHAFEN 

Service Dealer 

e-mail: info@mvj.hu 
http://www.mvj.hu aEHrl 

INDUSTRY 

SERVICE 

----- ISO 9001 :2000 DIN-EN 729-2 DIN 6700-2 ÖNORM M 7812 

Tevékenységeink: 

Járműjavító 
és Gyá ó 
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dízelmozdonyok (M43; M47), 

motorvonatok (Bz-mot, InterPici, Ikerkocsi), személykocsik, 

teherkocsik javítása, korszerűsítése, átépítése; 
speciális vasúti jármű gyártás, javítás; 

jármű fő- és részegységek gyártása (Railpack); 

MTU (motor), BEHR (hűtő), VOITH (hajtómű) 

szakszervíz tevékenység. 

rszerú vasúti jármúparkért! 
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Sportnap Encsen 

Az ELMÚLT ÉVEK TAPASZTAIATAI IGAZOLTÁK, HOGY MUNKAVÁUALÓIN
KAT HÉ1VÉGÉN, SZABADIDŐBEN IS LEHET MOZGÓSÍTANI. AMIKOR 2004-

BEN VÉGE LE'IT A RENDEZVÉNYNEK, ÚGY BÚCSÚZTAK A RÉSZ'IVEVŐ CSAIÁD
TAGOK, HOGY ,JÖVŐRE ÚJRA UGYANITT". Ez VOLT AZ EGYIK MOTIVÁLÓ 
TÉNIBZŐJE A JUBILEUMI, ÖTÖDIK SPOR1NAP MEGRENDEZÉ.5ÉNEK. AKKOR, 
AMIKOR A MUNKAHELYI ÉS OTTHONI ELFOGLALTSÁGOK TELJESEN LEKÖTIK 
A ,,HÉTKÖZNAPI EMBER" NAPJAIT, JÓL ESIK EGY KORA TAVASZI HÉ1VÉGÉN A 
CSAI.ÁDI KIKAPCSOLÓDÁS. A MUNKÁLTATÓ ÉS A SZAKSZERVEZET KÖZÖS ÉR
DEKE, HOGYIDŐNKÉNf- IAZÍIVA A SZORÍTÁSON - VEZETŐK ÉS BEOSZTOT
TAK IDFÁLIS KÖRÚLMÉNYEK KÖZÖTT EGYÜTT ÖRÜLHE&5ENEK. A JELENLE
GI SZERVEZETI ÁTAIAKÍTÁSOK BIZONYfAIANSÁGA PSZICHÉS LETERHELTSÉ
GET OKOZ, MELYEKTŐL FIZIKÁLlSAN IS MEG KEil.. SZABADULNUNK. 

Ezt most egy családi kötélhúzással kezdtük, 
belső erőink felszabadulásától még a kötél is el
szakadt. A tűzijáték a jubileumi tortán ,,nagyot 
szólt," utána vastapssal indult a teremfoci és az 
úszás, majd az ügyességi játékok és az asztalite
nisz következett. A hat teremfocira nevezett csa-

5. CSALÁDI SPORTNAP 

pat Vámosgyörk, Felsőzsolca, Ka
zincbarcika, Gömöri valamint 
Miskolc Távközlési Vezető Állo
más, és a TB. központ munkavál
lalóiból verbuválódott össze. A 
kísérő családtagok buzdítása kö-

zepette, nagyon jó hangulatú mérkőzéseket vívott 
a hat csapat, s végül megismétlődött a tavalyi 
döntő, de ezúttal a Távközlési Vezető Állomás csa
pata emelhette magasba a díszes kupát. Színesítet
te a napot a vezetők-szakszervezet összecsapás, 
mely most a vezetők győzelmét hozta. A csapatok 
szavazatai alapján dijaztuk ismét a legjobb kapust, 
mezőnr.játékost, a gólkirályt és a legjobb szurko
lót. A mérkőzések között a gyerekeknek ügyessé
gi játékokkal, az asszonyoknak, lányoknak pedig 
hetes rúgásokkal biztosítottunk szórakozást a pá
lyán is. Minden résztvevőt dijaztunk, volt, akinek 
továbbra is a fakanalat ajánlottuk. Kihasználtuk a 
sportlétesítmény másik nagy csarnokát, az uszo
dát is. A felnőttek az úszómedencében, a gyere
kek a melegvizes pancsolóban élvezték a fedett 
uszoda kellemes vizét. Az idén is nagy sikere volt 
a szaunának. A késő délutáni dijkiosztás után a 
közeli KUREK PANZIÓ-ban a finom gulyás és tú
rós táska elfogyasztása után megbeszéltük a nap 
eseményeit. Itt az automata tekepályával is megis
merkedhettek vállalkozó szellemű társaink. 

Köszönet a CORVUS Kft. anyagi támogatásá
ért, ők vásárolták meg a döntő mérkőzés kezdő
rúgását, köszönet a helyi vezetőknek, a szervezés
ben, rendezésben segítséget nyújtó kollégáknak, 
családtagoknak. Ismét bebizonyosodott, hogy a 
feltételek biztosítása esetén a vezetők és a helyi 
szakszervezet képes összefogni, így jobb munka
helyi légkörben, jobb közérzettel végezzük min
dennapi munkánkat. A búcsú most így hangzott: 
reméljük, jövőre lesz hatodik. 

A teremfoci végeredménye: 

1 ■ Távközlési Vezető Állomás 
A terem gólkirálya: Kolencsik Ákos, 
Távk.Vez. Allomás 

2. Felsőzsolca 
A legjobb kapus: Kléri Bálint, Gömöri 

3. TB. Központ 
A legjobb mezőnr.játékos: Orosz Ti
bor, Felsőzsolca 

4. Gömöri 
A legjobb szurkoló: Szabó Alexandra, 
Kazincbarcika 

5. Kazincbarcika 
6. V ámosgyörk 

Bodnár József -US2 alapszeruezeb titkár -TB. ffi1skolc 
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- Szervusz Karcsi - köszöntik 
a munkahelyére mindig ponto
san érkező Déri Károly diesel la
katost. Hogyan sikerült a hétvégi 
edzésed? 

focicsapatának válogatott játéko
sa, mindig büszkélkedett a kis
srác sportszeretetével. Ő ugyan 
nem a labda szerelmesévé lett, 
hanem a hosszútávfutás bűvölte 
el. 

je. Pályafutása során többször ért 
el dobogós eredményeket kü
lönböző versenyeken. 

1991-BEN JUAN ANTONIO 

SAMARANCH, A NEMZETKÖZI 

ÜLIMPIAI BIZOTTSÁG AKKORI 

ELNÖKE ÉLETMŰ DÍJJAL 

TÜNTETTE KI 

- Szervusztok - köszön a kol
légáknak Károly - eléggé megfá
radtan, mert egy pár kilométert 
még rátettem az edzéstervre. 

Az ilyen reggeli beszélgetés 
Déri sporttárs közvetlen környe
zetére jellemző, mivel eredmé
nyeivel kivívta munkatársai nagy
rabecsülését. 

1961-ben apja !).yomdokát kö
vetve ő is a MAV EszakiJárműja
vító dolgozója lett, ahol mai na
pig is dolgozik. Nem vándorma
dár típus, ő csak a távfutásban 
szereti a változatosságot. A szak
ma mellett 1978-ban az eszpe
rantó nyelvet is megtanulta. 

Mindezt a komoly odafigye
lést igénylő munkája mellett mű
veli, melynek során többször is 
elnyerte ,,A Szakma Ifjú Meste
re" kiváló címet, amelyet csak a 
legjobban felkészült szakmun
kásoknak adományoztak. 

Egy sportoló életében azon
ban a legnagyobb kitüntetés a 
sportban elért eredmény. Karcsi 
barátunk e téren is elérte azt, 
amely keveseknek adatik meg. 

Büszkék vagyunk Déri Károly 
sporttársra, munkatársunkra, 
mert a kimagasló elismerés mel
lett is megmaradt jó barátnak, 
szerény, szorgalmas munkatárs
nak, aki minden körülmények 
között igyekszik segíteni. 

Pályafutásával és emberi ma
gatartásával példát mutat a mai 
fiataloknak. 

De kj is ,Déri Károly? 
A MAV Eszaki Járműjavítóban 

közismert „Karcsi" életútja szinte 
összeforrt kedvelt munkahelyé
vel. Már gyermekként ismert 
volt a munkatársak előtt, mert 
édesapja a legendás „Törekvés" 

Fő „szerelme" azonban a 
sport. Több alkalommal teljesí
tette az Olimpia ötpróbát, sőt 
csapatban lefutotta a Bécs-Buda
pest Szupermaraton távot is. 

1987 óta a Budapesti Honvéd 
igazolt hosszútávfutó versenyző-

1991-ben Juan Antonio 
Samaranch, a Nemzetközi Olim
piai Bizottság akkori elnöke élet
mű dfüal tüntette ki, amit 
Schmidt Pál, a MOB elnöke, a 
NOB tagjától vehetett át. 

Déri Károly barátunknak ed
digi munkájáért, spor!beli sike
reiért gratulál a MAV Eszaki Jár
műjavító Kft. minden dolgozója. 

ílémeth Tibor 
Törekués SE elnökségi tag 

Csehország Jelenti az első 
piacot kelet felé a PEnDDLlnO 

uonatok számára 

Csehország elfogadta az Alstom járműgyártó 
vállalat ajánlatát PENDOLINO típusú inga

vonatok szállítására vasúti közlekedésének korsze
rűsítéséhez. Az egykori kelet-európai blokk orszá
gai közül a cseh vasút az első, amely ezeket a kor
szerű szerelvényeket forgalomba állítja. 

2000. júniusában kötöttek szerződést hét sze
relvény szállítására, amelyek egyenként 7 kocsiból 
állnak és mindegyik 333 utast tud fogadni. Az első 
vonatot 2003. márciusában szállították le, a többi 

■ 
átadása folyamatos. A kocsik olyan hidraulikus be
rendezéssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi 
kanyarokban a kocsiszekrény külső oldalának 8 fo
kos emelését, amennyiben arra szükség van. 

A vonatok gyártásának megrendelése több 
problémával járt. 

Eredetileg 1995-ben alakult egy konzorcium tíz 
szerelvény szállítására a cseh vasutak részére. A 
mechanikus részeket a cseh CDK gyár, a forgózsá
molyokat a F1AT cég, az elektromos berendezése
ket pedig a Siemens gyár vállalta. Az első szállításo
kat 1997-re tervezték. A cseh CDK járműgyártó vál
lalat gazdasági nehézségei miatt a F1AT átvállalta a 
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ráeső rész elkészítését, de néhány 
hónappal később ezeket a feladato
kat az Alstom gyár vette át. Ezek után 
új megrendelés történt a cseh vasút 
részéről, amelyben az eredeti tíz vo
nat helyett csak hétről volt szó. 

Ezek a vonatok Berlin-Drezda
Prága-Bécs útvonalon közlekednek 
majd, és alkalmasak valamennyi 
áramrendszerhez. Legnagyobb se
bességük 230 km/ óra. A jármű
gyártó vállalat úgy véli, hogy a cseh 
vasútnak gyártott vonatok mintául 
szolgálnak a környező országok 
részére ilyen vonatok megrendelé
sére. 

nagysebességú uonatokat 
szállít a német Siemens 
gyár Oroszországnak 

Azorosz vasutak elnöke, Fagya
Jev bejelentette, hogy még jú

nius előtt szerződést írnak alá a Sie
mens gyárral 60 nagysebességű vo
nat szállítására. Ezek a vonatok 
Moszkva és Szentpétervár között fog
nak közlekedni, ezért a két város kö
zötti vasúti pályát alkalmassá kell ten
ni a gyors közlekedésre. Az első vo-

natokat előreláthatólag 2007 végén helyezik forga
lomba, így a menetidő az eddigi öt óra helyett há
rom órára csökken. 

ffiegrouások uniós országok ellen 
feladatok elmulasztása miatt 

AzEurópai Bizottság új eljárást kezdeményez 
négy uniós tag - Németország, Görögország, 

Luxemburg és az Egyesült Királyság - ellen, mivel 
nem teljesítették az Unió 1. sz. Vasútfejlesztési cso
magtervéből rájuk háruló kötelezettségeket. 

Az európai igazságügyi döntőbíróság már 2004-
ben elmarasztalta az említett országokat, mert 
2003. március 15-ig nem jelentették azoknak az in

tézkedéseknek a végrehajtását, amelyek a 
vasútfejlesztési csomagterv direktíváiból 
országukra vonatkozott. Figyelmeztették 
ezeket az országokat az intézkedések vég
rehajtására, mivel a késlekedés akadályoz
za az európai közösség vasúthálózatának 
fejlesztését. 

Eredmény uárható 
bérfeJlesztés kérdésében a 

francia uasútnál 

AzSNCF vezetősége kijelentette, hogy kész az 
eredeti javaslatán túlmenően további 1 %-os 

béremelésre 2005-ben. A CGT, a szakszervezeti 
szövetség vasutas tagozata azonban sürgeti az igaz
gatóság válaszát arra, hogy mikor tartják meg azt a 
kerekasztal értekezletet, amelyről már korábban 
szó volt, de az igazgatóság az időpontot egyoldalú
an módosította. 

Az SNCF üzleti nyeresége 2004-ben 130 millió 
euro volt, ezért a szakszervezetek indokoltnak tart
ják a béremelést. A CFDT vasutas szakszervezet ja
vasolja, hogy tartsanak kerekasztal értekezletet júli
usban bérpolitikai és alkalmaztatási kérdésekben. 

(&il et Transports) 
HaJósBéla 



HöZÖSSÉG 

Az ÉRDI ÉS TÁRNOKI VASUTA
SOK ISMÉT NAGY FÁBA VÁG

TÁK A FEJSZÉJÜKET. A TÁRNOKON 
HAGYOMÁNYOSAN MEGRENDEZETT 
SPORTNAPJUKRA EGY VÁRATLAN 
Ön.ETTŐL VEZÉRELVE MEGHÍVfÁK 
A MÁV RT. lIT ELNÖK-VEZÉRIGAZ
GATÓJÁT ÉS A VSZ ELNÖKÉT IS, 
HOGY CSALÁD UJC'U'IJ� EGYÜTT, KÖ
TETLEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
TÖLTSENEK EL EGY NAPOT KÖZÖT
TÜK. Az ELNÖKÖK RÁBÓLINTOTTAK 
A MEGHÍVÁSRA, ÉS 
KEZDETÉT VETTE 
A SZERVEZÉS. 

- Az időjárás miatt 
eleve két helyszínt ter
veztünk, végül a sok eső 
miatt az iskolakert mel
lett döntöttünk. Az ön
kormányzat nagy segít
séget nyújtott a helyszín 
és a technikai eszközök 
biztosításával - mondja 
Kopár Gyula VSZ titkár. 

-A költségeket mib6l 
fedezték? 

- Szponzorok segí
tettek - válaszol Mol
nár László állomás-
főnök. Elsősorban Szabó Károly helyi vállal
kozó, az ÁRTISZ Kft. helyi vezetője, Deák Já
nos, aki fantasztikus pacalt főzött, dr. Gergely 
István tárnoki polgármester és munkatársai, 
akik a helyszínt és technikai segítséget adták, 
és természetesen a VSZ helyi szervezete. 

A rendezvényt az állomásfőnök nyitotta 
meg, majd átadta a szót Lipusz Ferencnek, a 
Forgalmi Igazgatóság osztályvezetőjének, aki 
Gaál Gyula megbízásából felolvasta az elnök 
úr levelét. Az elnök - akinek a vasút jövője 
szempontjából halaszthatatlan tárgyalása 
volt a minisztériumban - elnézést kért távol
maradásáért, de biztosította az érdieket, 
hogy egy későbbi időpontban pótolja a talál
kozót. 

Ezután Simon Dezső elnök köszöntötte a 
több, mint száz résztvevőt. 

Az állomásfőnök találó poénokkal fűsze
rezett, tréfás bevezetője megadta az alaphan
gulatot a kötetlen spormaphoz. 

taso 
retik egymást 

A kispályás labdarúgómérkőzés�ől 
kérdem Both Ferenc játékvezetőt, a MAV 
jól ismert hangját. 

- Milyen volt a meccs? 
- Néhány játékost zavart a labda, és 

Kopár Gyulát háromszor is ki kellett állí
tanom, mert azt hitte, hogy szakszerveze
ti gyűlésen van, ahol büntetlenül vissza 
lehet beszélni. 

Az egyik kapuban Molnár Árpád cso
móponti főnök egészen hihetetlen bra
vúrokat mutatott be. A legfontosabb, 
hogy sérülés nem történt. A meccset 
Érd 8:2-re nyerte Tárnok ellen, így a VSZ 
által felajánlott kupát ők vették át Király 
Károlyné budapesti területi vezetőtől. 

A gyerekeknek külön programot szer
veztek az érdiek. A feltűnően csinos VSZ 
gazdasági vezető, Szűcsné Szilágyi Gyön
gyi istápolta a gyerekeket. 

Kovács Ernő alosztályvezető a partvo
nalról követte az eseményeket 

- Sajnos megfázással bajlódom, így 

nem tudom megmutami a focitudáso
mat, de nagyon szívesen jöttem el a régi 
kollégák közé. Mindig öröm ide jönni, 
ahol ilyen jó a közösségi szellem. 

Az esemény fénypontján, a szabadtéri 
ebédnél a pacal méltó vetélytársa volt a 
hatalmas edényben főzött gulyás és a ki
váló halászlé. 

- Melyik üzletben vette a halat? - kér
dezem Demeter Lajos forgalmistát, a 
főszakácsot. 

- Saját magam fogtam miden egyes 
darabot. Három napi zsákmány került a 
bográcsba. 

Kroóné Gizike, érdi személypénz
táros lánya egy MÁV emblémával díszí
tett hatalmas tortát sütött, melyet a 
győztes csapat kapitánya, Kopár Gyula 
szeletelt és osztott szét a megjelentek 
között. 

Orbán Tímea - nagy valószínűséggel 
az EU legszebb forgalmi koordinátora -
is elégedett volt. 

- Régebben elég nagy ellentétek 
voltak Tárnok és Érd között, szerencsé
re ennek már nyomai sincsenek. Az 
ilyen rendezvényekkel sokat lehet javí
tani a mukahelyi légkörön. 

,�- ' ,,. 

- Hány gyerek vett részt a vetélkedő
kön? 

- Több, mint harmic. Remekül érez
ték magukat, és minden gyerek kapott 
egy gyönyörű oklevelet. A rajzversenyen 
készült munkákat kitesszük a tárnoki és 
érdi forgalmi irodában a falra. Nagy se
gítségemre volt Számadó Hajnalka is, 
nélküle nem sikerült volna ilyen jól a 
rendezvény. 

A kupameccs után a bakterek és a for
galmisták külön csatájában 6:6-os döntet
len született. 

Itt már beszállt az állomásfőnök is, aki 
három pazar gólt rügott a megdöbbent 
kapusnak. 

- Mielőtt bárki bundát kiáltana, ki kell 
jelentenem, hogy szó sem volt róla, csak 
a fiatal kapus nem akar minden hétvé
gén dolgozni. Ugyanis nagyon szeret 
diszkóba járni - tette hozzá a nagy gól
lövő. 

Simon Dezső, a VSZ elnöke így kö
szönt el az érdiektől - Nagy örömmel 
jöttem, és boldog vagyok, mert az érdi 
VSZ tagok pontosan ráéreztek arra, 
hogy szakszervezetünknek nemcsak az 
érdekvédelem a feladata, amit ha kell, 
a leghatározottabban felvállalunk és 
következetesen képviselünk. Számunk
ra igen fontos az is, hogy tagjaink jól 
érezzék magukat a munkahelyi közös
ségben és örömmel jöjjenek dolgozni. 
Ehhez biztosítani kell természetesen a 
megfelelő jövedelmet, munkakörülmé
nyeket és munkabiztonságot, ebben a 
központnak van nagyobb szerepe. A 
helyi szervezeteknek kohéziós erőnek 
kell lennie a közösség összetartásában, 
jóban és rosszban is. Az itteni összefo
gás legyen jó példa más szervezeteink 
számára. Lmond 
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előtti 
Ké2ernyő 

munkavegzés 
(PRIMER PREVENCIÓ!) 

VÁLLAlATUNKAT ILLETŐEN EGY 
ÉVTIZEDES MUNKAKÖRRŐL, TEVÉ
KENYSÉGRŐL BESZÉLHETÜNK, Ml
KOR EGYFAJTA . TAPASZTALATI 
ELEMZÉST KÍVÁNUNK VÉGEZNI. 

AzÉRT ÍRTAM A TEVÉKENYSÉG 
SZÓT IS, MERT NYILVÁNVALÓAN TÖBB 
MUNKATÁRSUNK DOLGOZIK SZÁMÍTÓGÉ
PEN MUNKÁJA VÉGZÉSEKOR, MINT AMENNYI 
MUNKAVÁLLALÓT A KÉPERNYŐS MUNKA
KÖRBE SOROLTAK. Az ELEMZÉSHEZ NÉMI 
ADALÉK A KÖZELMÚLTBÓL. 

Budapest, 2003. március 14. A XI. Orszá
gos Munkavédelmi Vándorgyűlésen dr. Ju
hász Ferenc, az Országos Orvosszakértői In
tézet főigazgatója által elmondottak szerint 
,,A veszélyek és balesetek csökkenése, meg
szűnése mellett, nő a vegyi, ergonómiai és 
idegrendszeri kockázat. Magyarán változik a 

kockázatok jellege. Tehát a mechanikai vé
delem mellett egyre nagyobb figyelmet kell 
fordítani a lelki, élettani és az ergonómiai 
ártalmak elleni védelemre." A munka világá
ban van olyan „új" tevékenység, melynél a 
munkavédelmet és a munkakörülményt 
együtt kell kezelni. Ilyen a képernyő előtti 
munkavégzés. 

Mire kell számítania a munkáltatónak? A 
nem megfelelően kialakított képernyős 
munkahely esetében 7-10 év alatt kialakul
hatnak különböző megbetegedések, példá
ul váll, hát, nyak, gerincbántalmak. Még na
gyobb probléma, amikor az állapot végle
ges, és rehabilitáció után már csak a csök
kent munkaképességnek megfelelő munka
körbe helyezés lehetséges. Nagyon sok 
munkavállaló kényszerül majd szakorvosi 
kezelésre, lényegesen növelve a keresőkép
telen napok számát. Nő az elszigeteltség, az 
emberi kapcsolatok elsivárodnak. 

Mit tehetünk? A képernyős munkakörbe 
sorolású dolgozók tartsák be az óránkénti 
tíz perc szünetet. Figyelembe kell venni, a 
munkavállaló mióta dolgozik képernyős 
munkakörben, folyamatos orvosi ellenőrzés 
szükséges. Valamit tenni kell, mert látva 
munkatársaink munkahelyi viszonyait, a le-

maradás óriási a megfelelő körül
ményekhez képest. Néhány köve
telmény az ergonómiailag meg
felelő munkahely kialakításához: 
öt ponton alátámasztott, gázru
gós, állítható háttámlájú, kartá
masszal ellátott szék, állítható bil
lentyűzet-tartó, lábtartó és a 
képernyő megfelelő távolságba 
helyezése, valamint a természe
tes, illetve a mesterséges megvilá
gítás szem előtt tartása a munka
hely kialakításakor. 

Az ember hajlamos bizonyos 
dolgokat könnyelműen kezelni. 
Ebben szerepe lehet a költségek
nek, vagy adott esetben az egyol
dalú szemléletnek. Képzeljünk el 
egy veszélyes gépet a megfelelő 
biztonsági (védőburkolat, vészle
állító) berendezés nélkül. Meg 
kell tanulnunk hosszútávon gon
dolkodni a munka világában, fi
gyelemmel azon munkakörökre 
is, ahol a kockázatok lassan, de 
biztosan kifejtik hatásukat. Bízva 
abban, hogy idővel eljutunk a jól 

, kialakított munkakörnyezetig, jó 
' egészséget kívánok. 

PKÁ. 

Az Állami Számvevőszék el
nökével készült rádióinterjú 
adta írásom apropóját. 

Az interjúban a társada
lombiztosítási alapok hiányá
ról is szó volt. Ezen belül a 
nyugdíjbiztosítási alapról, 
amelybe egyre több „köz-

adók munkavállalók utáni já
rulék befizetés képez. 

Ehhez még - az Európai 
országok legtöbbjében, így 
nálunk is - állami garancia já
rul. 

vény ellenére sem fizetik be a 
járulékot - tisztelet a kivétel
nek -, vagy ha fizetnek is, 
csak a papíron bejelentett 
minimálbér után. 

Megoldás lehetne, ha az ál
lam (kormány) szigorúan be
tartatná törvényeit. Témánk
ban a járulékbefizetés követ
kezetes ellenőrzésével és 
szankcionálásával, mivel a 
törvény nem csak egy szűk 
rétegre vonatkozik, bár két
ségtelenül könnyebb megol
dás a fix fizetésből levonni 
minden hónapban a járulé
kokat. 

Az állam által működtetett 
cégeknél, hivataloknál havi 

A tisztánlátás 
pénzt" tesz be az ál
lam - hangzott el. 

A tisztánlátáshoz 
tudni kell, hogy a 
nyugdíjalapot a 
nyugdíjjárulékok 
képezik, amelyeket 
a munkavállalók jö-

Hn rlZETnEH 

IS. CSAH A 

mm1mÁLBÉR 

UTÁn 

munka vállalók 
béréből a munkál
tató levonja a 
nyugdíjjárulékot 
és befizeti ( ! ) az 
alapba. 

vedelme utáni és a munka- Más a helyzet a magánvál
lalkozókkal és azok alkalma-

1 0 Magy a r Vasutas zottaival. A vonatkozó tör-

Túl ezeken az eseteken 
vannak még - újságokban oly 
sokszor olvasható - külön-

böző fantomcé-
gek, kft-k, ame

lyeknek működése 
gyakran csőddel végződik, 
ezáltal a nem havi rendsze
rességgel fizetett járulék is el
vész. 

Ezekből az esetekből kitű
nik, hogy nem csak az állam
mal, hanem az állampolgá
rok fegyelmével is baj van! 

Ha a mindenkori kormá
nyok megkövetelnék a tör
vény által előírtakat, több cél 
is elérhetővé válna. Csökken
ne a ,,fekete" illetve „szürke" 
gazdaság létezése, ezáltal az 
alap bővülne, így nem kelle
ne az államnak „egyre több 
pénzt" beletenni. Ekkor ta
lán a nyugdijasok biztonsá
gos és méltó megélhetése is 
megvalósulhatna a gyakorlat
ban. Dr. Huszti Rezsőné 
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HUT Hírleuél 2005. ápr1hs Bodnár József 
HÜT saft.óreferens 

Soros HÜT ülés: 2005. ápr1hs II. 

Elsőként a Gépészeti Üzletághoz tartozó 
kocsivizsgálati tevékenység irányítás korszerű
sítésére, az MSZSZ módosítására átadott írá
sos előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítést 
Zsákai László György főigazgató. A második 
negyedévben konkrétan tisztázni kell a kocsi
vizsgálat terén történő változásokat. Május 1-
jétől a hat területi központi telephely ve
zetőjének megbízása az MSZSZ átalakításával 
megtörténik. 

Márton Ferenc főosztályvezető elmondta, 
hogy a kocsivizsgálat éwégéig marad a gépé
szetnél. A munkáltatói jogkörgyakorlók szá
ma csökken. A mobil kocsivizsgálat kialakítá
sa, a feltételek biztosítása az üzletág feladata. 
A meddő idők kiszűrése a mobil tevékenység 
bevezetésével nagymértékben hozzájárulhat 
a hatékonyság fokozásához. Ezt követően az 

óvodai és iskolai ellátását. Ezenkívül Majoros 
Sándor szerencsi tolatásvezető részesült 100 
ezer Ft-os Rendkívüli segélyben, melyet dr. 
Vincze Teodóra osztályvezető adott át. 

Soros HÜT ülés: 2005. ápr1hs 25. 
Az első napirendet a MÁV Rt. KMvB-vel 

együttes ülésen tárgyalták meg. A munkálta
tói előterjesztést a tervezethez dr. Debreczeni 
Katalin főosztályvezető tartotta. A MÁV Rt. új 
Munkavédelmi Szabályzat tervezetét tárgyalta 
a két testület. Az üzletágak munkabiztonsági 
munkatársainak bevonásával az EU joghar
monizáció kapcsán illetve a szervezeti átalakí
tások hatására dokumentum készült. A jelen
leg hatályos MVSZ kiállta az idő próbáját. 

Kálmán László osztályvezető ismertette a 
tartalmi és szerkezeti változások főbb elemeit. 

ülésen jelenlévő kocsivizsgá
lati telephelyek üzemi taná
csainak képviselői tettek fel 
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Ilyen pl. az MVSZ helyi függe
lék alkalmazása, a MÁV belső 
utasításainak változását kö-

kérdéseket és adtak szakmai 
G TECHNIKÁBAN, MINT 

vető új utasítás szerkesztése. A 
javaslatokat. Ilyenek voltak munkavédelmi képzés és ok-
például a fűtés-világítás ALKALMAZOTT tatás rendszerének úgy tech-
szerelők helyzetére, a képzés MÓDSZEREKBEN VÁLTOZNIA ni�ában, mint 

_
alkali:riazott 

további sorsára, a mobil tevé- modszerekben változma kell. 
kenység gyakorlatára vonat- KELL rv t\J Y u ,11 Az egyéni védőeszközöket, 
kozó k�rdések. • .__...,vESZKÓZÜKL. tisztálkodó szereket és védő-

A KUT álláspontja szerint italt a helyi függelékben hatá-
mivel a szervezeti változás TISZTALKODOSZER�KET rozzák meg. A kémiai bizton-
érinti a végrehajtási egysége- :::s VtDOITAJ A t-JEI.Y1 sággal kapcsolatos követelmé-
ket, a helyi üzemi tanácsok nyek nagyságrendekkel na-
véleményét is ki kell kérni. uGGELÉKBEN gyobbak lettek az eddiginél. 

A második napirend során '1fifAROZZAK VEG. A munkahelyi kockázatérté-
a KÜT elnöke, a MÁV Rt. FB. kelés a veszélyek elhárítása ér-
munkavállalói képviselője adott tájékoztatást 
a budapesti pályaudvarok fejlesztési 
elképzeléseiről. Ezután a MÁV Hotels Rt. 
Igazgatósági üléséről, a 2004. év beszámolójá
nak elfogadásáról, és a 2005. év üzleti ter
véről beszélt. 

A KÜT a munkáltatóval együttdöntve a 
rendkívüli szociális segély elkülönített ke
retéből április 8-án, Miskolcon adta át a 600 
ezer Ft-os segélyt Oszlányi Zoltán sajóecsegi 
váltókezelőnek, segítve ezzel a 12 gyermek 

dekében történik ugyanúgy, mint a munkára 
képes állapot vizsgálata. Az előterjesztéseket 
követően a két testület tagjai tettek észrevé
telt, javaslatokat. 

Másodikként a MÁV-ÉVEK és MÁV-ESÉLY 
program utasítás tervezethez adott részletes 
ismereteket Menyhártné dr. Zsíros Mária 
főosztályvezető. A program konkrét célja a 
hosszú MÁV munkaviszonnyal, de nyugdijjo
gosultsággal még nem rendelkező, létszámle
építésben érintett munkavállalók részére a 

szolgálati idő növelésének és 
az ellátatlan időszak elkerü
lésének lehetősége. Azokat 
érintheti, akiknek maximum 
3 évük hiányzik ( életkorban 
és/vagy szolgálati időben) 
ahhoz, hogy nyugdijjogosult
ságot szerezzenek. Ez egy 
olyan intézkedés, mely 
mindkét fél érdekeit szolgál
ja. A MÁV tulajdonú port
fóliókat is bekapcsolják a 
rendszerbe. A nők közül az 
1951-ben született, 54. élet
évüket betöltők s az ennél 
idősebb, nyugdijra nem jo
gosultak, férfiak közül az 
1948-ban született 57. élet
évüket betöltők, s az ennél 
idősebbek közül azok, akik
nek előrehozott nyugdijazás
hoz hiányzik a szükséges 
szolgálati idejük (38 év). A 
járandóságokat (a munka
végzés alóli mentesülés idő
tartamára az átlagkeresetet, 
a szabadság időtartamára a 
távolléti dijat) havonta kapja 
meg a munkavállaló. Kor
kedvezményes szolgálati idő 
esetén értelemszerűen azok 
körét érintheti, akik 3 éven 
belül válnak előrehozott 
nyugdijra jogosulttá. Erről 
tájékoztatta a parlament fog
lalkoztatási bizottságát is a 
főosztályvezető. Beszélt arról 
is, hogy álláskereső klubok 
beindítását tervezi a munkál
tató. Arccal a főtevékenység 
felé. 

A különféléken belül az 
Ól. sz. utasítás tervezet véle
ményeit összegezte a testü
let. Ezt követően tárgyalta a 
KÜT az ingatlan értékesítés
re vonatkozó ingatlan-üzlet
ági javaslatot - Békéscsaba, 
Kiskunhalas művelődési ház, 
Gyomaendrőd és Kunfehér
tó üdülő -, melyhez nem já
rult hozzá. 

A KÜT tagjai a MÁV Rt. 
Felügyelő Bizottság munka
vállalói képviselőjére tettek 
javaslatot Horváth István 
KÜT elnök személyében. 

A francia családos üdülés 
egészségpénztáron keresztül 
történő jelentkezési lapját el
fogadta a KÜT. 
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korszakváltások történel-
ét éljük, nem csak a rendszer

váltásokét. A korszakváltás sokkal 
több a rendszerváltásnál, mert 
anna mélyenható, a hétközna
pokat is átformáló, műszaki, 
technikai, politikai, morális okai 
és következményei is vannak. 

Einstein írta naplójában: ,,A tör
ténelem hamisan köti a történel
mi változásokat a nagy hadvezé
rek, királyok személy1hez, akik
nek hatása elmúlhat.Amaz olyan 
változások, mint az elektromos
ság, az atomenergia megjelenése 
visszavonhatatlan következmé
nyeket von maga után." 

Napjaink tudománya akár az 
elektronika, akár a biológia, akár 
az informatika eredményei áta
lakítják életünket. 

A társadalom változásai azon
ban rögtön nem igazolják vissza 
ezeket a változásokat, sem a po
litika gyakorlatában, sem a társa
dalmi morál vonatkozásában. A 
perspektívák ebben nehezen be
láthatóak, bár ezzel foglalkoznak 
a társadalomtudományok, a gaz
daságfilozófia, a politológia és a 
szociálpszichológia. Az informati
ka hallatlan gyorsasággal közvetí
ti a változásokat, de a társadalmat 
vezérlő politika érdekorientált 
és gyakran nem akar az új jelen
ségekről tudomást venni. A poli
tika ma egyre inkább egy olyan 
szekérhez hasonlít, amit az egyik 
előre, a másik hátra húz. A pár
tok a társadalom általuk megha
tározott csoportjait képviselik egy 
másik csoporttal szemben, _de 
nem az egész társadalmat. Igy 
minden valószínűség szerint an-
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nak van igaza aki azt vallja: ,,Aki 
csak egy pártban gondolkodik, az 
minden rosszra képes." 

A társadalomról való gondolko
dásban ma három fogalom tisztázá
sa körül folyik a vita, a demokráciá
ról, a szocializmusról és az erősödő 
radikalizmusról. E három egymás 
mellettiségéről néhány nem tudo
mányos értékű meghatározást koc
káztat meg e sorok írója. 

Mi a demokrácia köztudatban 
élő, leegyszerűsített fogalma? A de
mokrácia korántsem csupasz politi
kai felépítmény. Annál sokkal ösz
szetettebb és bővebb fogalom. 

A törvény előtti egyenlősé
gen túl, az egyenlő érvényesü
lési lehetőségek, a társadalmi 
értékek létrehozásáért járó 
megfelelő juttatás, a szociális 
érzékenységgel párosuló gon
doskodás, a pozícióval, ranggal 
együtt járó felelősség, a nemze
dékek és egyedek egymás irán
ti lojalitása, a tudás és a teljesít
mény társadalmi megbecsülé
se, az alapvető létkörülmények 
mindenki számára biztosítása. 
Ezen túl is bővíthető a lista. 

Miben különbözik ettől egy 
demokratikusan működő szo
cialista társadalom? Feladatai
ban talán nem, de létrejötté
nek körülményeiben, az átme
netet akadályozó erőkkel 
szembeni valós konfliktusok, 
természetellenes torzulásoktól 
sem mentes útjában igen. A 
huszadik század nagy tragédiái 
erről tanúskodnak. A társadal
mi igazságosság nevében és je

gyében széles néptömegeket 
felemelő pozitív változások 
nem menthetik a diktatórikus 
kormányzati torzulásokat, sőt 
bűnöket melyeket vétlenek, 
vagy legfeljebb ellenfelek ellen 
elkövettek. Megbocsájthatat
lanok azok a nyilvánvaló tör
vénysértések, melyeket a ne
mes ügy egyes vezetői ellen is 
elkövettek. Hány forradalmár, 
vezető személyiség végezte 

akasztófán, szenvedett évekig súlyos börtönévek• 
tól. Az emberiség nagy, nemes kísérlete bizony 
egyelőre kudarcot szenvedett. 

A rendszerváltás sem tudta a múlt sebeit sem
mivé tenni. Az osztálytársadalom ellentmondásai 
visszatértek a rendszerváltással. A társadalmilag el
fogadhatatlan egyenlősdi helyett ismét a társadal
mi egyenlőtlenség uralkodik. Nem az egész társa
dalom lett szegényebb, csak a társadalmi csopor
tok jelentős része. 

Uj, ígéretes törvények születtek. A törvény 
azonban csak méri az igazságot, de mégsem több 
a demokrácia határköveinél, amelyet - mint na
ponta tapasztalhatjuk - oly sokan átlépnek. Igaza 
volt az egykori görög bölcsnek, aki így szólott: ,,Ha 
egy országba érkezem, nem azt nézem, hogy mi
lyenek a törvények, hanem azt, hogy betargák� 
azokat." 

Még bonyolultabbak és ellenőrizhetetleneb
bek az íratlan, morális törvények, melyek az embe
ri teljesítmények értékét, társadalmi hasznosságát 
mérik, díjazzák,jutalmazzák. A társadalmi igazság-

talanság szorzóit néha nagyon nehéz elviselm, tu
domásul venni. A törvények csak a bűnt próbálják 
megtorolni, de a társadalmi igazságtalanságot 
nem tudják megakadályozni. 

Napjainkban erősödő, agresszív jeleit tapasztal
hatjuk a jobb- és baloldali radikalizmusnak. 
Gyűlölködő, ölni képes nacionalizmus, fajgyűlö
let, vallási türelmetlenség és anarchisztikus jelen
ségek tanúi lehetünk. A világ társadalmát sajnála
tosan egy gyakran ellentétes előjelű radikalizmus 
hatja át. Ellenségei a népek békés egymás mellett 
élésének, a bármilyen más vallásban hívőknek, a 
világ vagy egy földrész társadalmi gondjait enyhíte
ni kívánó együttműködésnek. Az emberi jogokért, 
jobb életért küzdés helyett éppen az erre törekvő 
kísérleteket veszik célba, ezzel csak akadályozzák, 
de nem jobbítják azokat. 

A társadalom jövőjéért aggódást, türelmetlen
séget mindig nagyon sokan érezhetnek, amit jo
gosnak kell tekinteni, de nem mindegy, hogy ez 
milyen körülmények között alakult ki. A radikaliz
musnak más a hatalomhoz való viszonya egy chilei 
típusú diktatúrához és másnak kell lennie a refor
mok útján megoldást kereső kormányzathoz, tár
sadalomhoz. 

Minden társadalomnak szüksége van egy 
fejlődési perspektívára a bonyolult világgazdasági, 
feszültségekkel terhes világpolitikai helyzetben. 
Ennek fő hajtóereje a társadalmi igazságosság, esz
köze a fejlődő gazdaság, mércéje a társadalmi fe
szültségek fokozatos enyhülése. A társadalomfilo
zófusok már régen megállapították, hogy minden
kit kielégítő, abszolút igazságok nincsenek. A tár
sadalom egyformán elégedetlen lehet az egyen
lőtlenségekkel és a teljesítmény figyelembe vétele 
nélküli egyenlősdivel. Az egyensúlyra törekvés 
minden kormány, rendszer feladata és érdeke is 
együttal. 

A felgyorsult időkben az átme_netek viharainak 
korát éljük. Tárgyilagos kritikával, de becsüljük 
meg jobban a pozitív elemeket, melyek előre 
mutatnak és nem visszafelé. 

Kardos István 
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Uj helyzet, � feladatok 
A VASÚTI HUMÁNSZOLGÁ
LAT INTEGRÁLÁSA ALAPO
SAN MEGVÁLTOZTATJA AZ 

INFORMÁCIÓHOZ JUTÁS 
LEHETŐSÉGEIT. 

A TÉNYLEGES DOLGOZÓK 
ELŐBB-UTÓBB AZ INTER

NETES KAPCSOLATTARTÁS 
ÉS ÜGYINTÉZÉS SEGÍTSÉ

GÉVEL TUDJÁK ILYEN 
IRÁNYÚ GONDJAIKAT 

MEGOLDANI. 
A VÁLTOZÁS A NYUGDÍJA

SOKAT IS ÉRINTI. 

Első lépésként a nyugdijas és 
ÖTA ügyintézés szűnt meg a vasúti 
szolgálati helyeken. Ez váratlanul 
érte a 121 ezer vasutas nyugdijast. 
Sajnos csak töredékük rendelkezik 
internetes lehetőséggel. Száz éven 
át hozzászoktak, hogy kisétálva volt 
szolgálati helyükre, a „segédhiva
talban" minden társadalom biztosí
tási, menetkedvezményi, segélye
zési és egyéb ügyes-bajos dolgaikat 
elintézhetik. Ismerősként üdvözöl
ték őket, még el is beszélgettek ve
lük. A vasutas nyugdijasok „nem 
veszítették el arcukat", őket az állo
máson továbbra is nyugdíjas 
váltókezelőként, kocsirendező
ként, vagy éppen állomásfőnök
ként kezelték. 

Köztudomású, hogy ez más terü
leten nem így van. Hivatalosan a 
mi országunkban minden idős em
ber ,,nyugdijas", a segédmunkástól 
kezdve az egyetemi tanárig. A vas
utasok számára utolsó „szolgálati 
helyként" maradt �eg - az 1870 
óta működő - a MAV Rt. Nyugdíj 
Igazgatósága. Ott még vasutasok 
kezelik sorsukat, akik különbséget 
tudnak tenni a vonatvezető és a 
mozdonyvezető között, és akik a 
vasúti kerékpárt nem tekintik bi
ciklinek. 

A vasúti végrehajtó szolgálat te
rületein a létszámleépítés követ
keztében a helyi tájékozódás 
lehetőségei megszűntek. A vasutas 
nyugdíjasok saját tapasztalatuk 
alapján tudják, hogy a forgalom 

irányításában részt vevő 
forgalmi szolgálattevőt, 
vagy a többi szolgálatban 
lévő kollégát nem lehet za
varni. Humánszolgálati 
ügyekben egyébként sem 
illetékesek. 

• 
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szabályunk
ban, hogy fel
vállaljuk vala
mennyi vas
utas nyugdí
jas érdekvé
delmét. A 
MÁV Rt. veze
tésével kötött 

Szakszervezetünk nyug
díjas alapszervezetei, illet
ve csatolt csoportjai - saj
nos mindössze csak közel 
száz szolgálati helyen - vál

,, 
együttműkö-

llr. lkm Dezsfi dési megálla-

tak egyedüli információ-forrássá. 
Ahol a heti fogadóórákat lelkiis
meretesen megtartják, évente egy
szer-kétszer összehhják a nyugdíja
sokat, ott a volt munkavállalók 
nem maradtak magukra. Az 
ONYSZ is folyamatosan ellátja írá
sos információkkal ezeket a szerve
zeteket. Ahol a nyugdijas szerveze
tek megszűntek- pl. Fonyód, Vác, 
Gödöllő, Hatvan - ott a vasutas 
nyugdijasok az ÖTA budapeJti 
ügyfélszolgálatánál, illetve a MAV 
Rt. Nyugdíj Igazgatóságán juthat
nak csak megfelelő tájékoztatás
hoz, vagy nyomtatványokhoz me
netkedvezményi és egyéb ügyek
ben. 

Nem véletlen, hogy néhány he
lyen már új szervezetek is alakul
nak - pl. Szob, Budapest -, felis
merve az információhoz jutás fon
tosságát. 

Az átalakulás azonban nem 
zökkenőmentes. A társadalmi 
munkában tevékenykedő szakszer
vezeti tisztségviselők vállára az iga
zi érdekvédelem terhei nehezed
nek. Eddig is benne volt az alap-

podásunk alap
ján ez számos területen 
konkrét formát öltött. 

A 150 milliós üdülési 
támogatás felhasználá
sa, a vasutas nyugdíjasok 
MÁV Hotels Rt. üdü
lőibe beutalása is a mi 
hatáskörünkbe került. 

A változások bizonyos 
szervezeti intézkedése
ket is igényelnek. Cél
szerű pld. hirdetőtáb
lákon m�gjelölni az 
üdülési - OTA és egyéb 
segélyezési - ügyek heti, 
vagy kéthetenkénti fél
fogadási időpontját. Jó 
lenne a vezetőségeket 
kiegészíteni új kollégák
kal, akik vállalni tudnák 
az ilyen feladatokat. 

Az elmúlt években 
több ezerrel megfogyat
kozott a vasúti dolgozók 
létszáma. A közelmúlt
ban nyugdijazott kollé
gáknak is érdeke, hogy 
ne szakadjanak el végle
gesen volt munkahe-

lyüktől. Ha a szolgáltatá
sainkat, útbaigazításain
kat igénybevevők közül 
valaki önként belép 
hozzánk, és vállalja a 
vasutas nyugdijas közös
séghez tartozást, az 
mindnyájunk nyeresé
ge. 

Az erőszakos tagto
borzás azonban árt a 
szakszervezeti mozga
lomnak. Szervezetünk 
közösségi kiadásait az 
így beszedett tagdíjak 
sem csökkentik, hiszen 
a tagdij egy pohár sör 
árába sem kerül havon
ta. 

Tisztségviselőink a vál
tozás dacára sem válnak 
„ügyintézőkké", hiszen 
érdemben sem menet
kedvezményi, sem segé
lyezési ügyet nem old
hatnak meg. Az útbaiga
zrtas, adott esetben 
igénylőlapokkal ellátás 
a kötelességük. Az arra 
rászoruló szakszervezeti 
tagjaink helyett az írásos 
tevékenység átvállalása 
csak önként vállalt fel
adat lehet. 

Az új helyzet - az in
tegrált humánszolgálta
tás - így válhat a nyugdí
jas közösségi összetarto
zás erősítő kovácsává. 

Dr. Kun Dezső 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE AJÁNLÁSÁVAL 

az 

( egyesület) idei programteive 
Szicíliai Nyaralás 06. 17-28.: 

Városnézés oda-vissza Rómában. 
Nyaralás Pattiban a tengerpar
ton, 2-4 személyes bungalók
ban, 31.000 Ft-tól. Napozóágy 
biztosított. 

Hajdúszoboszló 06. 18-25.: 
5 percre a strandtól, 2-4 

ágyas apartmanokban már 
5000 Ft/hét/fő-t61. (Üdülési 
csekkel a részvételi dij mér
sékelhet6!) 

Prága és Krakkó (Wieliczka) 
08.05-07.(08): Egésznapos stra
patúra 4600 Ft-tól. 

Velence-Róma 07.29-31. 
(08.01.): Strapatúra fürdéssel és 
varosnézéssel, 4600 Ft-tól. 

Velence-Vatikán emléktúra 
07. 29-31. (08.01.): Emléktúra 
II. János Pál emlékére a Vatikán
ba, 4600 Ft-tól. 

Rendelje meg Úton e. köny
vünket: Bankkártya/ telefon 
használata letiltása külföldön, 
FlP kedvezményrendszer (sza
badjegyek, l<lP szabályzat kivo
nat), biztosítás. Ha bajba ke-
1ülsz külföldön (eljárás, kül
képviseletek listája), Schengeni 
határok, vám szabályok, gyakor
lati tanácsok, hasznos vasúti in
formációk (Vasúti szervezetek, 
cégek stb.) A könyv kiadását a 
Vasutasok Szakszervezete is tá
mogatta. 

Horvát Tengerpart (Brac) 07. 
03-12.: Nyaralás 2--8 személyes 
magán-apartmanokban, már 
25.100 Ft-tól 

Auschwitz 07. 08-10.: Emlék
túra a gettókba, magyar nyelvű 
idegenvezet6vcl 4600 Ft. 

Erdély Nyáron 07. 25-31.: Ki
rándulás Homoródfürd6 kör
nyékére, félpanzióval, Pet6fi 
emléknap, 22.000 Ft-tól. Elhe
lyezés kérés szerint 2-4 ágyas zu
hanyzós szobákban. 

A fenti programokat VSz ta
gok és családtagjaik tagsági iga
zolvánnyal vehetik igénybe. 

További részletek: 
http:/ /www.ewk.hu honla

punkon, info@ewk.hu e-mail cí
men, a 06+ 27-51 vasúti telefo
non szerdán és csütörtökön 15-
16 óráig, a 06 76/430-582 matáv 
számon, hétköznap 18.00 óra 
után illetve hétvégén, a 06 
30/3866-106 mobil számon, 
napközben. 

Magyar 
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KICSIK ÉS NAGYOK TÖBB SZÁ
ZAN VETTEK RÉSZT ÁPRILlS 
23-ÁN A 123 ÉVES ZSUZSI 
KISVASÚT NAPJÁNAK VÁLTO
ZATOS, SZÍNES PROGRAMJÁN. 
A RENDEZVÉNIT A MAGYAR 
KÖZLEKEDÉSÉRT ALAPÍT
VÁNY, A ZSUZSI ERDEI VAS
ÚT KHT., A ZSUZSI ERDEI 
KISVASÚTÉRT ALAPÍTVÁNY, 
ÉS A BARÁTI KÖR LELKES 
TAGJAI SZERVEZTÉK. 
A KISVASUTAK MEGMENTÉSE 
ÉRDEKÉBEN LÉTREJÖTT SZER
VEZETEK TAGJAI ÉS AZ ÉR
DEKLŐDŐK MOST TIZEDIK 
ALKALOMMAL TAIÁLKOZTAK 
DEBRECENBEN. 

ELKEZDŐDTEK A KISVASÚTI NAPOK 

AH 
Debrecenben. 

• 

,,ZSUZSI" torta is készült a jeles al
kalomra. A végállomáson - Hár
mashegyalján - a hagyományok-

A LEGRÉGEBBI MŰKÖDŐ KISVASÚT HAZÁNKBAN 
A résztvevőket Pintér Gyula, a Baráú kör alelnöke, és 

Berki János vezetőségi tag köszöntötte. 
Karácsonyi György, a Debreceni Értékmentő Alapít

vány elnöke bejelentette, hogy sikerült a kisvasutat ipari 
műemlékként védelem alá helyezni, ami jelentős ered
mény a nehéz gazdasági körülmények közt működő vasút 
életében. Az induló és a végállomáson is zenés táncos mű
sor szórakoztatta a jelenlévőket. Futók, kerékpárosok, tú
rázók is csatlakoztak a programhoz, és versenyeztek ezen 
a napon. A vasúttal kapcsolatos rejtvény, és egy hatalmas 

nak megfelelően elültették a vas
út életkorát szimbolizáló 123-ik fa
csemetét. 

A nyíracsádi és a nyírmárton
falvai fiatalok zenés, táncos mű
sora, a pónilovaglás, és a jó leve
gőn elfogyasztott ebéd kellemes
sé tette a napot valamennyi 
résztvevőnek. 

Még annak a trabantnak az át
helyezése sem okozott 
gondot, amely útját áll
ta a továbbhaladásnak. 

A kisvonat mostantól 
folyamatosan várja a ki
rándulókat, a termé
szetbe vágyókat. 

Vasúú tel: 03/27-68, 
MATÁV: 

06- 52/ 417-212. 

Seress István 

Keresztrejtvény 
Vízszintes: 1.) Méter -

Megfejtendő; 2.) Férfi név 
- Siető - Ár rövidítve; 3.) 
Jean ..... francia filmszínész 
- Vagy angolul - A:z ég szí
ne; 4.) Kamion jel - Emel
ne; 5.) Kiegyenlít- Latin és; 
6.) . .. , re - Poéma - Fal igé
je; 7.) Mutatószó - Urán \j. 
- Görög új - János Vitéz 
egyik szereplője; 8.) Magné
zium \j. -D hang leszállítva 
- Ipari növény-Indíték; 9.) 
Duplán egyik városunk -
Elege volt-Irat; 10.) Táplá
lás - Nem teljesen vén! -
Repülőgép típus (orosz); 
11.) Tárolóhely - Egyetlen 
személy sem; 12.) Csend
ben tanul! -Ajánlott levél -
Ütem; 13.) Ede - Kettős -
Elfogad. 

Függőleges: 1.) Megfej
tendő; 2.) Város Zenta mel
lett - Helyretesz - Endosz
kóp része; 3.) Csíkos patás -
Vanádium, Urán \j. - Vég 
nélküli párbaj! (duellum); 
4.) Tompa - Belekkel kap
csolatos (orv.); 5.) Orosz fo
lyam - Buenos ..... - Szag
gatta; 6.) Vajon - Felületi 
sérüléssel; 7.) Gléda -Mor
�� jel - Csorba obeliszk -
Udvözlény (lat.) - Kálium, 
Hidrogén; 8.), Eseti; 9.) 
Bibliai alak - Epítészeti stí
lus; 10.) Helyi (lat) - Zol
tán. 
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a marbles lo gika: 

személyi kölcsön 

a VSZ tagjainak 

A HSBC ID Csoport tagja 

kicsi vagy nagy, 

a plusz kiadás sosem jön jól, 

... ezért mi nem is terhelünk vele 

Unod a számháborút, eleged van a rejtett költségekből? Nekünk is. Ezért 

egyszerűsítettünk. Itt a marbles™ személyi kölcsön, ami attól igazán különleges, 

hogy nincs kezelési költség, hitelfolyósítási díj, és a devizahitelekkel ellentétben 

az árfolyamkockázattól sem kell félned. 

Csak a havi törlesztőrészlet és O Ft egyéb költség. Sima ügy. A járulékos 

költségeket elfelejtheted! 

Bármire költheted-150 OOO forinttól akár 4 millió forintig igényelhetsz 

marbles™ személyi kölcsönt! Győződj meg róla saját szemeddel is, hogy milyen 

kedvező az ajánlatunk. 

Hitelösszeg Havi törlesztőrészlet Kezelési költség Folyósítási díj 

500 OOO Ft 14 072 Ft DFt DFt 

850 OOO Ft 22 709 Ft DFt DFt 

1 500 OOO Ft 38 877 Ft DFt D Ft 

A fenti példáknál a futamidő 60 hónap 

Hogyan juthatsz hozzá? Csak hívj minket, és munkatársaink segítenek 

az igénylésben. 

Ugye nincs értelme tovább várni? Hívj minket még ma! 

marbles
™ 

személyi kölcsön 
(06 40) 480-480 
www.marbles.hu 

Jó tudni! A HSBC Bankot 2004-ben az év legjobb bankjának választotta az Euromoney magazin. A marbles™ személyi kölcsönt a Beneficial Rt. nyújtja. amely a HSBC Csoport tagja 
A kölcsön minden esetben a Beneficial Rt. által végzett hitelbírálat függvénye. A kölcsön igénylésének alapfeltételei: életkor: 23-65 év, a jövedelem bankszámlára érkezzen. THM: 20, 70%-30,60% 
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A VASUrASOK SZAK
SZERVEZETE 2005. JÚNI· 
USBAN CAu.AilI SPORT
NAPOKAT TART A'l. OR· 
SZÁG HÁROM HELYSZÍ· 

' .,y ' � ··� . ..· . ,;
--
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2005Június 11. 
Nyíregyháza Vasutas 

Sport Club 
(Tiszavasvári út 4.) 

2005.június 18. 
Nagykanizsai Toma Egy

let (Ady Endre u. 78.) 

2005. június 25. 
Budapest, Törekvés 

Sportegyesület 
Bihari út 25.) 

' , 

A rendezvényeken a gyerekeknek ügyes
ségi játékokat, a VSZ tagoknak és családtag
jaiknak egészségügyi-, jogi-, drogmegelőzési 
tanácsadást, egészséges életmódra nevelési 
és esélyegyenlőségi fórumot tartunk. 

A szórakoztató műsorokról a Vasutas Or
szágos Kulturális Egyesület művészeti cso
portjai gondoskodnak. 

A hagyományoknak megfelelően négy 
sportágban, női és férfi kispályás labdarú
gásban, női, férfi egyéni asztaliteniszben, 
női, férfi egyéni sakkban és ultiban mérhe
tik össze a jelentkezők ügyességüket és tudá
sukat. (A horgászatot külön helyszínen és 
időpontban szervezzük.) 

Nevezni a részletes versenykiírás alapján, 
sportáganként a Vasutasok Szakszervezete 
Terúleti Képviseleteitől kérhető nevezési 
lappal lehet. 

Nevezési határidők: 
2005. júniUB 11-i nyf:regyhm regionális 

középdönt.6re: 2005. június l-ig, Debrecen 
TK (vasúti telefon: 03--29-70), Miskolc TK 
(vasúti telefon: 04--12-73), Záhony TK (vas
úti telefon: 03--33--49) 

2005. júniUB 18-i nagykaninw regionális 
középdönt.6re: 2005. június 8-ig, Járműjaví
tó IB (vasúti telefon: 07-28-00), Pécs TK 
(vasúti telefon: 05-16-16), Szombathely 
TK(vasúti telefon: 07-15-25) 

2005. júniUB 25-i budapesti. regionális 
középdönt.6re: 2005. június 15-ig. Budapest 

TK (vasúti telefon: 01-10-28), Szeged 
TK(vasúti telefon: 06-15-23) 

Dgazás: Valamennyi regionális középdön
tő versenyszámonkénti I. helyezett csapata, 
illetve versenyzője serleget, illetve az I.-Vl. 
helyezett csapat és egyéni versenyző okleve
let kap. 

Egyéb tudnivalók: 
■ VSZ tagok és eltartott családtagjaik a 

sportversenyekre díjmentesen nevezhetnek. 
Szervezeten kívüli munkavállalók, vagy más 
vasutas szakszervezetek tagjai 500 Ft nevezé
si dij egyidejű befizetésével léphetnek pályá
ra. A csoportvezetők kötelesek ezt a nevezé
si lapon jelezni. 

■ Egy versenyző csak egy sportágban in
dulhat. 

■ A versenybizottság az arcképes igazol
ványt és a VSZ Tagkártyát együttesen is kér
heti. 

A Családi Sportnapokon bográcsos főző
versenyt is rendezünk. A Terúleti Képvisele
tekhez eljuttatott jelentkezési lapokon beje
lentett résztvevő VSZ tagok és családtagjaik, 
valamint a részvételi dijat befizető (nem 
VSZ tag) sportolók részére a helyszíneken 
étkezést biztosítunk. Az  ellátás és részvétel 
egyéb feltételeiről a rendezvények szervezői 
az alapszervezetek segítségével tájékoztatják 
tagjainkat és az érdeklődőket. 

A VSZ Családi Sportnapokra várjuk aktív 
és nyugdíjas tagjainkat, azok családtagjait és 
a sportszerető vasutasokat! 

SPORTSZERŰ VERSENYZÉST ÉS JÓ 
SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNKJ 

Vasutasok SzakszeIVezete Szabadidő 
és Tömegsport Bizottsága 

A Vasutasok Szakszervezetének Lapja - Kiadja és terjeszti: A Vasutasok Szakszervezete; www.vsz.hu; 
E-mail: vsz@axelero.hu - Felelős kiadó: Simon Dezső, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke; 
Főszerkesztő: Karácsony Szilárd, a Vasutasok Szakszervezetének alelnöke; Müvészeti vezető: Károlyi 
Marianna; Szerkesztőség: 1023 Budapest, Ürömi u. 8; Központi telefonszámok: 326-1616, 326-1622; 
Nyomdai előkészítés és nyomás: Tízpont Nyomdaipari Társaság: 06/70-315-7815, E-mail: tizpont@chel
lo.hu,www.tizpont.shp.hu; ISSN: 0460-6000; Egyéni előfizetési díj: 780 Ft/ év 



Olvasd! 

Terjeszd! 

ártó Kft. 

9700 Szombathely, Szövő u. 85.; Telefon: 94/521-800; 
Fax: 94/313-315; e-mail: info@mvj.hu;http://www.mvj.hu 

ISO 9001 :2000 
DIN-EN 729-2 
DIN 6700-2 

ÖNORMM7812 

111tu 
FRIEDRICHSHAFEN 

Service Dealer 

MVJ a MÁV Rt.-vel együtt, 
egy magas színvonalú vasúti 

szolgáltatás megvalósításáért! 

Hrl 
INDUSTRY 

SERVICE 



Ahogy közeleg a nyár és vége a 
tanításnak, valamennyi családnál 
fontos helyre kerül az üdülés, a nyári 
vakáció kérdése. 

Az előrelátó gondosan tervezők 
közül sokan már év elején megterve
zik az üdülés helyszínét és idejét, de 
a többség május végén, június elején 
kezdi el szervezni szabadságát. 

Mint azt már hírül adtuk, a MÁV 
Rt. 2004-ben költségtakarékossági 
szempontból már nem alkalmaz kü
lön az üdüléssel foglalkozó munkatár
sakat, és a feladattal az akkor meg
alakult MÁV Hotels Rt-t bízta meg. Az 
új részvénytársaság, melyet időköz
ben bejegyeztek és nevét 2005 máju
sában MÁV Lokomotív Hotels Rt-re 
változtatták, igazi kihívásnak tekintet
te a feladatot, és nagy lendülettel 
kezdte el megvalósítását. Az üdülő
szállókban a MÁV Lokomotív Hotels 
Rt. továbbra is elsősorban a MÁV 
dolgozók és hozzátartozóik üdülteté
sét szeretné megvalósítani. Például 
Balatonkenesén a felújított gyermek
üdülőben is változatlanul a MÁV-os 
csemetéket várják, hiszen a MÁV al
kalmazottai és hozzátartozóik még 
mindig jóval olcsóbban, kedvezmé
nyes árakon juthatnak hozzá a szol
gáltatásokhoz, mint a piaci csatorná
kon keresztül jelentkező ügyfelek. 

Ahogyan a mondás tartja, misze-

rint .minden kezdet nehéz" 
ezúttal is beigazolódott, hi
szen az évtizedek óta jól ki
alakult gyakorlata az üdülte
tésnek megtorpanni látszott! 

A dolgozók kezdetben 
nem tudták kihez fordulhat
nak üdüléssel kapcsolatos 
kérdéseikkel, az üdülési fe
lelősök más munkát kaptak 
a MÁV-nál, a MÁV Hotels Rt. 
új munkatársai pedig nem is
merték a régi kapcsolati 
rendszert. 

A problémát végül a 
MÁV Hotels Rt-hez átkerült 
régi „MÁV-os" dolgozók ol
dották meg azzal, hogy segí
tettek az új kollégáknak a ré-

Táborozás Kenesén! 
Nehogy lemaradjon gyermeke a 

felejthetetlen nyári élményekröl! 
Korlátozott számban még várjuk a 

jelentkezéseket! 

Az elmúlt évekhez huonlóan Idén la 
közkedvelt célpont a kenesei 

gyermektábor. 
A teljesen felújított épületekben, új 

bútorokkal, új sporteszközökkel várjuk a 
MÁV-os gyermekeket! 

Ár: 1.900 Ft/fó/nap 
Szállás teljes panzióval 

Információ 

MÁV Lokomotív Hotel Kenese Junior 
8173 Balatonkenese, Koppány sor 41. 

Tel.: 88-481-377 
E-mail: balatonkeneae@mavhotela.hu 
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Az 

ÜDÜLŐSZÁL

LÓKBAN 

gi kapcsolatrendszer újra
élesztésében. 

Ennek köszönhetően 
megindult az információáram
lás hirdetések, célzott levelek 
formájában és mára csak
nem minden a helyére került. 

A MÁV Lokomotív Hotels Rt. az 
év első felében jelentős szerepet vál
lalt az úgynevezett MÁV Rt. belső 
tréning�inek és továbbképző tanfolya
mainak lebonyolításában. Ezt a fel
adatot az év második felében is kész
séggel vállalja. 

A MÁV 

LOKOMOTÍV 

HOTELS Rr. 

TOVÁBBRA IS 

ELSŐSORBAN 

A MÁV Kórház dolgozói a 
MÁV mentőseivel segítettek 
abban, hogy valamennyi 
MÁV-os egészségügyi létesít
ménybe és intézménybe el
jussanak a plakátok a csalá
dos és gyermeküdülési 
lehetőségekről. A régi üdülési 
felelősök munkaidőn túl is se-

Az utószezon jobb kihasználása ér
dekében a MÁV Lokomotív Hotels Rt. 
külön akciókat tervez, melyeket az is
mert információs csatornákon fog köz
zétenni. MÁV 

DOLGOZÓK 

ÜDÜlJETÉSÉT 

Elsősorban a nyugdíjas vendége
ket szeretnék az üdülőkben ismét üd
vözölni, hiszen szeptemberben az idő
járás néha kellemesebb, mint a forró 
nyári hónapokban. 

SZERETNÉ 

MEGVALÓSÍ- gítettek az információk ter
TANI jesztésében. Nekik is kö

szönhetően az üdülőkben a 
férőhelyek folyamatosan tel

nek be, nélkülük ez biztosan nem sike
rült volna, még egyszer köszönjük! 

Most a részvénytársaság legfonto
sabb feladata a közelgő szezon zökke
nőmentes lebonyolítása és a vendégek 
minél magasabb színvonalú kiszolgálá
sa. 

ANNAK, AKI ESETLEG LEMARADT A FŐSZEZONI TELJES ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ BE

UTALÓRÓL, MÉG MÓDJÁBAN ÁLL ÖNELLÁTÓ$ ÜDÜLÉSRE JELENTKEZNI, ILLETVE AZ 

ÜRES ÉS IDŐKÖZBEN FELSZABADULÓ FÉRŐHELYEKRŐL ÉRDEKLŐDNI A MÁV LO

KOMOTÍV HOTELS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS ÜDÜLTETÉSI CSOPORTJÁNÁL A 
1-222-2240, VAGY A 1-273-0090 VÁROSI, 

ILLETVE A 01-3924 ÜZEMI TELEFONSZÁMON. 

SOK SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET! 

111,4 és Fi 
MS/ f N ISO 900 11700 l 

Mint a MAV Rt. szállítója, 
továbbra is vevöi rendelkezésére áll 

a minden igényt kielégltö, egyszeri felhasználású 
fém és műanyag KOCSlzAR jplomba) gyártásával 

és forgalmazásával 
/ ind vasúti, mind közúti célra. 

/ //p Jövedéki termékek zárására / '/ / (kannás és hordós bor) 
hivatalos zárminösítéssel 

rendelkezünk. 

2000 Szentendre, Kondor F3c'·:ci u. 7 T /F · (26\ 313-105 

E-mail. szalJoesfic1@cJur1akariyarnet 

wvvvJ szat)ocs"1a.hu 



MIELŐTT DÖNTÜNK, SZÁMOS 
DOLGOT MEG SZOKTUNK VIZSGÁL-

� 

NI. !GY VAN EZ A SZAKSZERVEZET-
BE VALÓ BELÉPÉS ELŐTT IS. ÁLTA

LÁBAN A CÍMBEN MEGFOGALMA
ZOTT KÉRDÉSEKRE VÁRNAK VÁ
LASZT AZOK, AKIKET MEGKERE

SÜNK. A MAGYAR VASUTAS MOS
TANI SZÁMÁT E KÉRDÉSEK MEGVÁ

LASZOLÁSÁNAK SZENTELJÜK. 

miért Jó U52 tagnak lenm? 
Erre az egyik legjobb példa a június ll -én 

Nyíregyházán megtartott VSZ Regionális Csa
ládi és Sportnapja, amelyen több mint kétszáz
hatvan vasutas kollégánk és családtagjaik spor
toltak és szórakoztak a gyermekektől a nyugdí
jasokig. A rendezvényről a nagykanizsai és bu
dapesti sportnapokkal együtt a Magyar Vasutas 
július-augusztusi összevont számában részlete
sen tudósítunk. 

A VSZ célja, hogy 
olyan közösség legyen, 
amelyhez tartozni jó. 
Várjuk mindazokat, akik 
ötleteikkel és tevékenyen 
is részt kívánnak venni a hétköznapjainkat szí
nesítő programok szervezésében! 

miért kell U52 tagnak lenm? 
Mert a munkavállalók egyedül teljesen ki

szolgáltatottak a munkáltatóval szemben. En
nek bizonyítására elég kitekinteni azokra a 
munkahelyekre, ahol nem védi szakszervezet 
és kollektív szerződés a munkavállalókat. A 
vasutasok és a gazdasági társaságokban lévő 
tagjaink közös eredménye az érdekvédelem 
megteremtése. Természetesen a jelenleginél is 
többet szeretnénk elérni, ehhez viszont na
gyobb összefogásra van szükség. Vívmányaink 
megőrzése és !ovábbfejlesztése miatt kell VSZ 
tagnak lenni! Erdekvédelmi eredményeinkről 
és feladatainkról a 4. oldaltól olvashatnak. 

miért érdemes U52 tagnak lenm? 

Ennek köszönhetően számos kedvezményben 
részesülnek tagjaink. A VSZ-tagkártyával 
igénybe vehető szolgáltatásokról a 13-16. olda
lakon találhatnak részletes információkat. La
pozzon oda és meglátja érdemes VSZ tagnak 
lenni! 

ÚJra együtt a USZ�ben! 
Mi, a VSZ tagjai mindenkit várunk, mert 

tudjuk, hogy jó, kell és érdemes VSZ tagnak 
lenni. Erről meggyőződhet bárki, aki rendsze
resen kezébe veszi a Magyar Vasutast. Hiszen 
még nem szóltunk a „Bográcsd[jróI': fiatalja
ink nyári táboráról, .. nyugdijasaink hagyomá
nyos Vasutasnapi Unnepségéről, Kulturális 
Alapítványuk pályázatáról, a krakkói kirándu
lásról és más számos fontos hírről, amely 
mind-mind a VSZ tagok érdeme. Gyere, légy 
egy hasznos és jó csapat tagja! 

Téged is vár a Vasutasok Szakszeivezete! 

A Vasu-tasok Szakszerveze-te Ifjúsági Tagoza-ta 

és az Alapí-tvány a Vasu-tas Fia-talokér-t 

bemu-ta-t ja: 

Vasutas Fiatalok 

IX Nyári Találkozója 
2005. augusztus 18-21 

VSZ tagok ak és 

családtagjainak 

6000 Ft 

Részvételi díj: 

Programok: -jogi tanácsadás, 

-sportversenyek, 

Nem VSZ tagoknak 

-EU infó sátor, stb ... 

Szükséges felszerelés: 
Só.tor, hálózsák, mc:itro.c (vo.gy egy hálótárs, o.ki mindezeket hozzo.), 

tányér, evőeszköz (ho. ehető lenne o. bogró.csos ko.jo.), 
o. szokó.sos jókedv (ho. nincs, mi 'biztosítjuk). 

]elentkezési ho.téiriciő: 
2005. o.ugusztus 12. 

(o. részvételi ciij befizetésével) 
Horvó.th Cso.bo., 01/10-28, 01/11-44, 30/859-3 

vszifi@mo.iltvnet.hu 

A Vasutasok Szakszer
vezete 2005. január 31-én 
tagszervezési akciót indí
tott. Az akció célja a VSZ 
érdekvédő képességének növelé
se, amely elsősorban a taglétszám
tói függ. A tagszervezésben leg
eredményesebb alapszervezeteket 
a VSZ Elnöksége ,,Bográcsd[jban" 
részesítette. A dijazott közösségek 
a bográcsokat és a „bejáratáshoz" 
szükséges alapanyagokat a VSZ jú
niusi Családi és Sportnapjain kap
ják meg, és főzőverseny keretében 
próbálhatják ki. 

Az alábbi szolgálati helyeken 
múköd6 VSZ alapszeivezetek ve
hetik át els6ként � bográes<J[jat, 

Dunaújváros Allomás, Ertl Al
lomás, Csomópont Déli-pályaud
var, Csomópont Keleti-pályaudvar, 
Csomópont Cegléd, Csomópont 
Székesfehérvár,, Ingatlankezelő 
Kft., Szolnok MAV Kórház, PMLI 
Ferenc-

város, Csomópont Hatvan, PMLI 
Vác, Utasellátó Keleti pu., Kocsi
vizsgáló Telephely Hatvan, Fenn
tartási Műhely Dunaúj�ros, Szol
nok Járműjavító Kft., Eszaki Jár
műjavító Kft., Kiskunhalas állo
más, Szegeq Anyaggazdálkodás, 
.f üzesabony Allomás, Kál-Kápolna 
Allomás, Csomópont Miskolc, 
Miskolc Utazók, TEB Miskolc, 
Csomópont Debrecen, C§omó
pont Nyíregyháza, Területi Arufu
varozási Alapszervezet Debrecen, 
Ebes VVF, Gépesített Rakodási 
.főnökség Záhony, Szo111bathely 
Allomás, Vá..rpalota Allomás, 
Zalaszentiván Allomás, Dombóvár 
Kocsivizsgálók. 

A tagszervezési akció folytató
dik. A VSZ Elnöksége legközelebb 
2005 októberében dijazza a leg
több új tagot beléptető alapszer
vezeteket. 

Gratulálunk a dfjazottaknak, 
és jó étvágyat kívánunk a bog
rácsételekhez! 

Magyar Vasutas 3 



GONDOLATOK 

az ügyeletról (II) 
SZAKSZERVEZETÜNK A MUNKAVÁLLALÓKNAK A VAS

ÚTEGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉN IS ÉRDEKVÉDELMET 
NYÚJT. Ez ALKALOM� AZ ÜGYELET EGÉSZSÉGÜGYI 

VONATKOZÁSAIVAL FOGLALKOZOM. 

Az ügyelet során kisebb 
munkavégzések előfordulhat
nak, de annak alapvető lénye
ge a rendelkezésre állás és 
nem maga a tevékenység. Az 

egészségügyben a munkáltatók 
az ügyelet elrendelésének 
lehetőségével rendszeresen 
visszaélnek. A dolgozók egy ré
szét több műszakban foglalkoz
tarják, másokat pedig (főként 
az orvosokat) ügyelet címén 
tartanak bent a munkahelyen, 
ahol az ügyelet alatt szinte tör
vényszerű a munkavégzés, nem 
egyszer folyamatosan. A kórhá
zakban ápoltakkal foglalkozni 
kell ha rosszullétek, különböző 
komplikációk lépnek fel, a 
mentők sürgősen ellátandó be
tegeket hoznak be az intéz-

ménybe, stb. Tehát a munka
napok nappali műszakjaihoz 
képest ugyan alacsonyabb in
tenzitású, de tényleges munka
végzés folyik az ügyelet leple 
alatt. 

Az nem szempont, hogy 
mennyi a tényleges munkavég
zés az ügyelet során, a munka
vállalót belekényszerítik a 
következő napi munkába lé
pésre bármilyen fizikai és szel
lemi állapotban van. Ezt még a 
kardiológiai osztályokon is 
megteszik! Az egészségügyi in
tézményekben az is probléma, 
hogy a munkamentes időszak
ban sok helyen nem biztosítot
tak a pihenés megfelelő felté
telei. 

Feltételezhető, hogy ez a túl-

Pályavasúti hírek 

foglalkoztatás jelentős szerepet 
játszik a műhibák előfordulá
sában, valamint ez az ügyeleti 
rendszer is oka az egészségügyi 
dolgozók gazdaságilag fejlet
tebb országokba való elvándor
lásának. 

Más oldalról: A betegek szá
mára nem csak azt kellene biz
tosítani, hogy foglalkozzon ve
lük az orvos, hanem ennél töb
bet. Az Alkotmány szerint jo
gunk van a „lehető legmaga
sabb szintű testi és lelki egész
séghez", amit az állam az egész
ségügyi intézmények és az or
vosi ellátás l}legszervezésével 
valósít meg. Igy nem csak er
kölcsileg, hanem a jogszabály 
alapján is elvárható az, hogy 
teljes munkaképességük birto
kában lévő orvosok kezeljék a 
betegeket, hiszen gyakran 
azonnali döntéseket kell hozni 
és operációkat elvégezni, ame
lyektől a paciensek élete, vagy 
későbbi egészsége függ. Vajon 
a kórházban 32. órája bent 
lévő sebészorvos mennyire tud 
koncentrálni és mennyire biz
tos még a keze, ha éjszaka is 
operált és nem volt lehetősége 
aludni? 

A probléma az EU-csat
lakozással sem rendeződött. 
Megszületett ugyan az EU elvá
rások alapján egy törvény, 
amelynek egyik célja az volt, 
hogy csak kellően kipihent, 
munkaképes egészségügyi dol
gozó végezhessen betegellá
tást. Ugyanakkor a másik ide 
vonatkozó szabály egy kor
mányrendelet, amellyel azt 
akarták elérni, hogy a munka
vállaló a lehető legnagyobb 
mértékben a munkáltató ren
delkezésére álljon, változatlan 
maradt. Az nem volt szempont, 

a vsz érvényt szerzett 
?00 

JUlllUS 2-án a 
Vasutasok Szak

szervezete Pályavasúti Üzletági 
Képviselete az üzletág vezetésé
nél konzultációt kezdeménye
zett A konzultáció témája a 
2005. május 17-i dátummal ellá
tott Megállapodás volt, amelyet 
az átirányítással foglalkoztatott 
munkavállalókkal kívántak 
megkötni. 

Szakszervezetünk kifogásolta 
a Megállapodás taJtalmát, for
máját, mert a MAV Kollektív 
Szerződés (KSZ) 58/ A. §. 3. 
ponrjának kikerülésével akarták 
a munkavállalókat 2005. május 
1. és május 31. között foglalkoz-
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a � 1/ektív zerződésnek 
tatm es bérezni. Sikerült ér
vényt szerezni a Kollektív Szer
ződés előírásainak. 

A konzultáció folyamán szak
szervezetünk kifejtette, hogy a 
Megállapodásban hivatkozott 
paragrafus nem �elel meg az ér
vényben levő MAV KSZ-nek és 
mindaddig, amíg_ a munka
szerződéseket a MAV h!bájából 
nem módosírják, a MAV KSZ 
58/ A§-nak 3. ponrját kell alkal
mazni. 

Kifejtettük, hogy az átirányí
tás 66 napjának letelte után az 
58/ A. §. 3. ponrja szerinti sávos 

díjazást kell alkalmazni (66 nap 
után 88 napig a személyi alap
bér további 20%-a). 

A konzultáció során mindkét 
fél kifejtette, hogy érdekelt a 
KSZ szerinti foglalkoztatásban. 
A konzultáció végén a munkál
tató bejelentette, hogy érvein
ket és észrevételeinket megkö
szönve megteszi a szükséges in
tézkedéseket a KSZ szerinti fog
lalkoztatásra, vagyis a kiadott in
tézkedéseket visszavonja. 

A konzultáció folyamán véle
ményt cseréltünk a bérbesorolá
sokról és az esetleges visszasoro-

hogy a hosszú, tartós igénybe
vétel után milyen minőségű 
munkavégzésre képes a dolgo
zó. A „ügyelet, munkavégzés, 
ügyelet" sorozathoz kapcsolö
dóan csak azt szabályozták, 
hogy a második ügyelet letelte 
után már kell pihenőidőt adni. 

A megoldást a jogi szabályo
zás szinrjén kell megtalálni. A 
dolgozónak ugyan a törvény 
lehetőséget biztosít a munka
végzés megtagadására, ha meg
ítélése szerint már nincs fizika
ilag és szellemileg olyan álla
potban, hogy a munkáját el 
tudja látni. Azonban ezzel - a 
helyzetéből adódóan - nyilván 
csak kirívó esetekben él, tehát 
ez a lehetőség a probléma 
megoldására gyakorlatilag 
nem alkalmas. 

Az ügyben - betegek oldalá
ról megközelítve - a múlt év
ben megkerestünk betegjogi 
képviselőt is, az állampolgári 
jogok biztosát is, érdekképvise
leti úton pedig a GKM-et, mint 
a vasútegészségügy felett fel
ügyeletet gyakorló állami szer
vet. Eddig nem jártunk ered
ménnyel. Most az Alkotmány
bíróság a következő lépés e vo
natkozásban is. 

lásokról is. 
Szakszerve
zetünk kifej
tette, hogy 
számunkra 
nem elfo
gadható a 
tömeges bér 
visszavétel, 
különösen 
akkor, ha a 

dr. Borda Tibor 

i
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munkavállaló tevékenysége 
nem, vagy alig változik. Szak
szervezetünk minden törvényi 
és jogi eszközt igénybe fog ven
ni, hogy a bér visszavétel ne vál
jon mindennapi gyakorlattá. 
Ké_rjük tagjainkat és valamennyi 
MAV munkavállalót, hogy a régi 
és az új tevékenység jegyzékük
kel, munkaköri leírásukkal ke
ressék a VSZ tisztségviselőit, 
hogy az érdekeiket hatékonyan 
tudjuk védeni. 

Vasutasok Szakszervezete 
Pályavasúti Üzletági 

Képviselete 



A döntéseket Az érdekvédelem 

Brüsszelben aktuális hírei 

Harácsony 
Szilárd 

hozzák 
AGYARORSZÁG MÁR TÖBB, 
MINT EGY ÉVE TELJES JOGÚ 
TAGJA AZ EURÓPAI UNIÓ

NAK, DE BE KELl.. VAUANUNK, MÉG 
MINDIG CSAK TANULJUK A SZABÁ
LYAIT. PEDIG ÉRDEMES MEGISMERNI 
AZ UNIÓS ÜGYMENETET, MERT EGY

RE TÖBB, ÉLETÜNKET KÖZVETLENÜL BEFOLYÁSOLÓ 
DÖNfÉS SZÜLETIK AZ EU INTÉZMÉNYEIBEN. 

2005. május 19-én tartot�a az Európai Bizottság mellett 
működő Vasúti Szállítási Agazat Szociális Párbeszéd Bi
zottsága éves plenáris ülését. A tárgyalóasztal egyik olda
lán az Európai Vasutak Közössége (CER), a másikon az 
Európai Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) ült. A Szo
ciális Párbeszéd Bizottság működésének célja megállapo
dások kötése, amelyek hatással vannak az adott ágazat
ban folyó munkára, lehetőséget adva a szociális partne
reknek, hogy közöljék véleményüket, fenntartásaikat az 
Európai Bizottsággal, másrészt lehetővé teszik a partne
re� eszmecseréjét. 

Erdekesség, hogy a plenáris ülés megkezdése előtt 
mindkét fél lehetőséget kapott egy-egy órában, hogy ol
dalegyeztetést folytasson. A szakszervezeti oldal kilenctől 
tízig, a munkáltatói oldal tíztől tizenegyig ülésezett. Ezt 
követően elfogadták a közös napirendet, megválasztot
ták a soros elnököt és jóváhagyták az előző értekezlet 
jegyzőkönyvét. 

A valódi tartalmi munka az európai vasúti szállítási há
lózat legutóbbi időszakban történt fejlesztéséről szóló 
beszámolóval kezdődött. Az összefoglaló megállapítás 
szerint a szállítási verseny nagy kihívások elé állítja a vas
utakat, de van ok bizakodásra is. Európában a nagy távol
ságú teherszállítás előretörésére lehet számítani. 

Ezt követően a határátmeneti vasúti munkavállalásról 
szóló megállapodás végrehajtását értékelték, ezen belül 
az európai mozdonyvezetői jogosítvány bevezetéséről be
szélgettek a résztvevők. E tekintetben nagyon eltérőek a 
tapasztalatok. Osztrák szomszédaink már a kész nyomtat
vány mintáját is bemutatták, több országban megkezdték 
az érintettek képzését, máshol viszont a hazai szabályozás 
sem készült még el. 

Nagyon érdekes információkat tudhattunk meg a vas
úton munkát vállaló nők helyzetéről ( erről a Magyar Vas
utas következő számában részletesen tudósítunk). 
Előzetesen annyit, hogy a kutatásban a Vasutasok Szak
szervezete Női Tagozata is aktívan részt vett. 

A plenáris ülés egyik legnagyobb vitát kiváltó napi
rendje az volt, amikor egy új munkáltatói szervezet kér
te a felvételét a Bizottságba. Figyelem! Európában már 
tudják a munkáltatók, hogy érdekeiket csak a szociális 
párbeszéd folyamatán keresztül tudják érvényesíteni. 
Megszívlelendő lenne, hiszen �agyarországon még min
dig nem alakult meg a Vasúti Agazati Párbeszéd Bizott
ság, megfelelő munkáltatói szervezet hiányában. 

A Plenáris ülés a következő évt programjának elfogadá-
sával zárta ülését. Karácsony Szilárd 

lakáscélú kamat
mentes vállalati köl-
csönök egyösszegű, 
k e d v e z m é n y e s 
visszafizetéséről írtak 
alá megállapodást a 

VÉT tagjai. Az előző évek ked
vező tapasztalatai alapján szü
letett meg az előterjesztés, fi
gyelemmel arra, hogy a VBKJ 
2004. évi bevezetésével a köl
csön folyósítás addigi rendsze
re megszűnt. A 2005. évi ked
vezmény a rendszer kifutó jel
legét hangsúlyozza. A kedvez
mény mértéke: 2000. decem
ber 31-ig kifizetett kölcsönök 
esetében 400 ezer forintig 
50%, 400 és 700 ezer forint kö
zött 35%, 700 ezer forint fölött 
nincs további kedvezmény, va
gyis annak maximum 305 ezer 
forint a mértéke. A 2001. janu
ár elseje után folyósított köl
csönök kedvezménye a még 
fennálló tartozás 30%-a, de 
legfeljebb 305 ezer forint. A 
kedvezményes visszafizetések
re 2005. november 30-ig lehet 
a munkáltatóval megállapo
dást kötni. 

Változott a Ruházati szabály
zat (KSZ 4. számú melléklet). 
Január elsejére visszamenő
leges hatállyal új ruhadarabot 
vezettek be ,,férfi vászonnad
rág lecipzárazható szárral': el
nevezéssel. Az újdonság várha
tóan július közepétől kerül a 
ruharaktárakba. 

A visszasorolásoknál alkal
mazott bérvisszavételek rende
zése érdekében a Vasutasok 
Szakszervezete megállapodás
tervezetet adott át a munkálta
tónak. A javaslat VÉT tárgya
lásra vár, szakszervezetünk fo
lyamatosan sürgeti a probléma 
kezelését. 

Uarga Gyuláné 

A bérbesorolási rendezet
lenségek dolgában is hasonló 
a helyzet. A munkakör-értéke
lésen alapuló besorolási rend
szer munkaköreinek kialakítá
sát (véglegesítését) a munkál
tató 2005. május 31-re ígérte. 
Hogy sikerült-e tartani a határ
időt, a június 14-i VÉT-en tud
juk meg. A VSZ felkészült az 
egyeztető tárgyalásokra. 

A vasút átalakítás, valamint a 
hatékonyságot javító munka
rend változtatások következté
ben gyakori jelenség a kereset
csökkenés (műszakpótlék vál
tozás, megszűnés). Ez rontja a 
három éve folyó bérfelzárkóz
tatás hatását. A helyzet kezelé
sére szakszervezetünk javaslat
tal élt. A vállalati szervezési in
tézkedések költség megtakarí
tással járnak, az addigi bérkölt
ség a bázisban benne van, így 
m�gvan a forrása egy személyi 
alapbéremelésnek. A VSZ 
10%-ot javasol a KSZ 24.§ 7. 
pontjának módosítása révén. 
A kezdeményezésről a VÉT jú
nius 14-én tárgyal. 

Ülésezett a MÁV Rt. Esélye
gyenlőségi Bizottsága. Az ülés
re készült előterjesztés a ta
vasszal VÉT-en aláírt vállalati 
Esélyegyenlőségi terv végre
hajtására vonatkozó feladato
kat tekintette át. Szakszerveze
tünk aggodalmának adott 
hangot. A tartalmas terv félő, 
hogy szándék marad, ha a sze
mélyi feltételek nem biztosí
tottak. A feladatok szerteága
zóak és újak, a vállalati kultú
rába való beágyazódáshoz 
szükséges az intézményesítés. 100/o-ot 

'JAVA<:lUNK 
Varga Gyuláné 
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pályázati felhívása ■ 

7 1A VASUTASOK SZAKS ZER VEZETE ÁLTAL ALAPÍTOT T VASUTAS KULTURÁLIS ALAPÍT VÁNY 

L_ KÖZMŰVELŐDÉSI CÉLÚ PÁLYÁZATOT HIRDET 2005. ÉVRE. 

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA: 

Magyar vasutasok (aktív 
dolgozók, nyugdijasok) alko
tó tevékenységének segítése 

2. A PÁLYÁZATBAN RÉSZT 

VEHETNEK: 

■ Egyéni alkotók és alkotó
közösségek ( előadó művé
szet, tárgyalkotó tevékenység, 
stb.), melyek elsődleges meg
határozó sajátosságuk pro
dukciók létrehozása; 
■ A vasút tárgyi emlékeit 

gyűjtő és gondozó magánsze
mélyek, akik tevékenységű- , 
ket állandó vagy eseti jelleg
gel nyilvánossá teszik (pl.: ki
állítást rendeznek); 

■ A vasút szellemi öröksé
gének megőrzésében tevé
kenykednek (kiadványokat 

készítenek, irodalmi és hely
történeti publikációkat jelen
tetnek meg stb.) 

3. A PÁLYÁZAT MÓDJA 

ÉS FELTÉTELE: 

3.1. A pályázati adatlap 
beszerezhető az országban 
működő vasutas művelődési 
házakban. 

3.2. A pályázat benyújtási 
határideje: 2005. augusztus 
15. 

3.3. A pályázati támogatá
sok odaítéléséről az Alapít
vány Kuratóriuma dönt 2005. 
szeptember 15-ig. 

3.4. Egy pályázó csak egy 
pályázatot nyújthat be. 

3.5. Magánszemélynek 
pénzügyi lebonyolítót kell 
felkérni. A lebonyolító kizá
rólag jogi személy lehet, aki 

, 

teljes felelősséggel tartozik a 
pályázat elszámolásáért. 

4. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: 

4.1. Az adatlapot írógéppel 
vagy olvasható írással kérjük 
kitölteni. 

4.2. A pályázatot és a csatolt 
mellékleteket egy példány
ban kell benyújtani. 

5. EGYÉB KIKÖTÉSEK: 

5.1. Érvénytelen az a pályá
zat, 

■ amelyet nem az adatla
pon nyújtanak be; 

■ hiányos a megvalósítan
dó program leírása; 

■ határidőn túl érkezik be. 

5.2. A pályázatokat csak 
szakmai dologi kiadások fe
dezésére lehet benyújtani, 
például: 

meghívókészítés, kiállítás 
rendezés, kiadványok készíté
se, rendezvény megörökítése, 
stb. 

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: 
VOKE Arany János Művelődési Ház Győr - Fülöp Péter igaz

gató, tel.: 02/62-66, 96/312-446 
VOKE Vörösmarty Művelődési Ház Miskolc - Szabóné Nagy 

Júlia, tel.: 04/15-54, 46/508-909 
Vasutasok Szakszervezete - Kulturális Alapítvány Kuratórium 

- Meleg János elnök, tel.: üzemi 01/10-66; mobil 06 30 921-
4891. 

MAY Vasjármíí Kft. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85. 

Telefon: 94/521-800; Fax: 94/313-315 
e-mail: info@mvj.hu 

n■ IU http://www.mvj.hu aEHrl 
FRIEDRICHSHAFEN 

Service Dealer 

INDUSTRY 

SERVICE 

----- ISO 9001 :2000 DIN-EN 729-2 DIN 6700-2 ÖNORM M 7812 

Tevékenységeink: 
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dízelmozdonyok (M43; M47), 
motorvonatok (Bz-mot, InterPici, Ikerkocsi), személykocsik, 
teherkocsik javítása, korszerűsítése, átépítése; 
speciális vasúti jármű g}fártás, Javítás; 
jármű fő- és részegységek gyártása (Railpack); 
MTU (motor), BEHR (hűtő), VOIT a�tómű) 
szakszervíz tevé nység. 

rszerű vasúti jármúparkért! 



na 

Krakkób 
A VSZ SZERVEZÉSÉVEL 22 FŐVEL KRAKKÓBA UTAZTUNK MÁJUS 

19-23-IG. CSOPORMZETŐNK ÉS EGYBEN TOLMÁCSUNK IS 
ERDŐS GÁBOR, A PÉCSI TERÜLETI KÉPVISELET VEZETŐJE VOLT. 

Krakkóban a krakkói Molopolski Vasutas Szakszervezet 
Kultúrházában szálltunk meg, és itt kaptunk reggelit és va
csorát is. A Kultúrház igazgatója, &zimierzjarosz szeretet
tel fogadott bennünket, aki elmondta, járt már Magyaror
szágon, a szegedi vasutasok látták vendégül. 

Pénteken reggel 6 órakor érkeztúnk Krakkóba, ahol reg
geli után városnézés következett. A krakkói Stary Rynek 
főtér, a Posztóház, a Mária templom, a Tűztorony, a Mick
ievicz szobor, a Jagelló Egyetem, Barbakán, és a Grunwaldi 
csata emlékműve volt úticélunk. Délre visszaértünk a szál
lásra, ahol hozott anyagból ebédeltünk, utána lassú koco
gásban irány vissza a Zsidónegyedbe a Platánsoron keresz
tül, majd a királyi várat, a Wavelt néztük meg. A lengyel 
idegenvezető monda, Erdős Gabi fordította, mi pedig csak 
úgy szívtuk magunkba a sok történelmi ismeretet. A végén 
a lángot öklelő „Süsü sárkány" előtt ért véget a délutáni ro
hanás. Megérte, hiszen mindent láttunk, amit Gábor elter
vezett. Visszafelé a Posztóházban aki akart borostyánt, bőrt, 
szőrmét, ajándékot vásárolhatott. A 28-30 fokban jólesett a 
söröző teraszán a finom lengyel sör. 

A vacsora nagyon finom gulyásleves volt, melynek re
ceptjét megkaptuk a szakácslányoktól. Vacsora után volt, 
aki örült, hogy végre megpihentethette fáradt lábait, má
sok új duracell elemet tettek lábaikba és nekivágtak a kivi
lágított Krakkónak. 

Másnap a Wieliczkai sóbányába indultunk vonattal. Kb. 
30 km-re Krakkótól csodálatos föld alatti kirándulást tet
tünk 350 lépcsőn lefelé! Menet közben csillék hangja fi
gyelmeztetett arra, hogy bányában vagyunk. 

Lengyel idegenvezetőnk szavait ismét Gábor fordította. 
A 3,5 km-es séta során megismerhettük a bányászok nehéz 
munkakörülményeit, eredeti állapotban láttuk a teherfel
vonókat, a lovak helyét, ahogy körbejárva hajtották a felvo
nókat, amivel a több száz kilós sótömböket a föld felszíné
re szállították. Bemutatták az ősi bányászat eszközeit, a 
mostoha munkakörülményeket, annak idején 12-14 órán 
keresztül folyamatos műszakban dolgoztatták a bányászo
kat. Amikor a műszak végén egymás lábába kapaszkodva a 
kötéllifttel a föld felszínére húztak egyszerre 4-5 embert, 
sajnos sokszor nem bírták egymást tartani, és leestek. 

A bányászat még ma is folyik, másik tárnákban, moder
nebb eszközökkel és az asztma, bronhitiszben szenvedők 
szanatóriumaként a gyógyítást is szolgálják a régi tárnák. 
26 föld alatti kamrát láttunk, benne a csodálatos Jadwiga 
teremmel, ahol 131 méterrel a föld alatt ma is vasárnapi 
misét tartanak, s évente számtalan esküvőt. 

Hazafelé Krakkó öreg piacán vásároltunk, ismerked
tünk a lengyel árukkal és árakkal. 

Kora délután Gabi vezetésével ebédelni indultunk a szál
láshoz közeli étterembe, lengyel specialitást enni. Gabi 
ment elöl, mi utána, és kb. egy óra gyaloglás után haj-

landó volt megkérdezni, merre 
van az étterem. Útbaigazítás után, 
majd fél óra múlva az éhségtől ko
pogó szemekkel egy szép étterem
be ültünk le „bigost" enni. Olcsó 
volt, finom volt, a sörrel együtt is 
fejenként csak 10 Zlotyba - 640 Ft
ba - került. Mondtunk is, hogy 
megérte ennyit gyalogolni. Haza
felé Gabi és a fiúk vezettek, (per
sze ellenkező irányba) megint 
kerülő úton, de vacsorára hazaér
tünk. Kiderült, hogy csak négy ut
cányira voltunk a szállásunktól. 

Vasárnap korán reggel vonattal 
indultunk Zakopánéba, a 120 km
es utat 3,5 óra alatt tettük meg. 

Zakopánéban kisbusszal, vidám 
hangulatban felmentünk az 1900 
méter magas Gubalówka hegyre, 
ahol a kétszemélyes Gubalowkáról 

(lanowkáról) a ragyogó napsutes
ben gyönyörködtünk a tájban és a 
tiszta levegőben. 

Amikor leértünk a hegyről, egy 
rövid séta után bevetettük magun
kat a Piactéren a vásárba. Rengeteg 
bőr és szőrmeáru, papucs és sajt
kereskedő volt, itt mindenki kedvé
re válogathatott. Még fél óra gya
loglás, és a pályaudvarról 15,30-kor 
visszaindultunk Krakkóba, ahol a fi
nom leves és kelt tészta mindenki
nek jól esett. 

Hétfőn reggel vonattal mentünk 
Oswiecimbe (Auswitzba). A tábor a 
borzalmak tengere, a kapu fölé írt 
szöveg ,,A munka nemesít': a tábort 
körülvevő 380 voltos szögesdrótok 
mindenkit megdöbbentettek. A 
sok barakk, ahol a ruhaneműk, 
cipők, bőröndök, a rengeteg haj és 
használati eszköz, a képek a múlt 
borzalmait, gyerekek, emberek de
portálását, embertelen terrorizálá
sát, értelmetlen halálát elevenítet
ték fel. 

A birkenaui tábor - ahova autó
busszal átvittek bennünket - 800 
hektáros területen lévő fa barakkjai 
még borzalmasabb látványt nyújtot
tak. 

Visszatérve Krakkóba a vacsoráig 
még sétáltunk a belvárosban, majd 
a búcsúvacsora után kivánszorog
tunk a krakkói pályaudvarra, ahon
nan 22.30-kor visszaindultunk Ma
gyarországra. Kedd reggel 9.30-kor 
a Crakkowia expresszel megérkez
tünk Budapestre. 

Mindenki úgy érezte, hogy az a 
tizenkilencezer forint, amibe a 
belépőjegyekkel, napi két étkezés
sel és szállással együtt ez a kellemes 
kirándulás került, duplán megté
rült, mert gyönyörű napokat töltöt
tünk Lengyelországban. Mindezt 

köszöajük Erdős Gabinak, aki 
megszervezte nekünk a progra

mokat, fáradhatatlanul tolmá
csolt és vezetett bennünket, 
és köszönjük a VSZ-nek, 
hogy lehetővé tette szá-

. ·:. munkra ezt a felejthetetlen 
utazást. Király Ica 
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A VASUTASOK SZAK
SZERVEZETE ÜRSZÁGOS 
NYUGDÍJAS SZERVEZE
TÉNEK (ONYSZ) VÁ
LASZTMÁNYA A SZER
VEZETÉPÍTŐ BIZOTT
SÁG KÜLÖN KÉRÉSÉRE, 
MELYET AZ ELNÖKSÉG 
IS TÁMOGATOTT, REND
KÍVÜLI ÜLÉS KERETÉ
BEN TÁRGYALTA A 
2004. ÉVI ŐSZI TAG
GYŰLÉSEK TAPASZTAIA
TAIT. 

Az ONYSZ Szervezetépítő 
Bizottsága az alapszervezetek 
működésével kapcsolatban 
megállapította, hogy az elmúlt 
évi összesítő jelentés alapszer
vezetekre vonatkozó megálla
pításai tendenciájában most is 
jellemzőek. 

Akadtak azonban újszerű 
megállapítások is, mint példá
ul a szociálisan elmaradott tér
ségekben a nyugdijas vasuta
sok körében majdnem duplá
ja a szervezettség aránya, mint 
máshol. A tagság nem igazán 
becsüli meg a vezetőségi ta
gok, bizalmiak munkáját an
nak ellenére, hogy nehéz új 
tisztségviselőt találni. A tagság 
egészének aktivitása a feltétele 
annak, hogy az alapszervezet 
hatékonyabban működjön. 
Óriási szerepe van a vezetősé
gen belüli munkamegosztás
nak. A fogadóórák számát 
nem csökkenteni, hanem nö
velni szükséges, a külső kap
csolatrendszer fontossága nél
külözhetetlen. 

Megerősödött az a felisme
rés, hogy nyugdijas szerveze
tünk vonzerejét egyre inkább 
a rászorultak segítségével, az 
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Minden 
lehetőség adott 
a taglétszám növelésére, csak 

/ . 
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aktívabb nyugdíjas élet feltéte
leinek megteremtésével, az 
életminőség javítását szolgáló 
közösségi programok szerve
zésével, a szolgáltató jelleg 
erősítésével lehet növelni. 

Alapvető gond, hogy sok 
helyen hiányzik a bizalmi há
lózat, ez előbb-utóbb az alap
szervezetek megszűnéséhez 
vezethet. Egy-egy alapszerve
zet megszűnése nemcsak a 
szakszervezeti tagokat, hanem 
a környéken élő valamennyi 
vasutast kirekeszti az informá
ciószerzés lehetőségétől. 

Felvetődik a kérdés, med
dig lehet eredményes az alap
szervezetek hagyományos 
működése? Erre kerestük a 
választ mát több, mint egy 
éve. A kialakult új helyzet és 
az abból adódó feladatok 
(melyek a humánszolgálat in
tegrálása következtében jöt
tek létre), az alapszervezetek 
eddigi szervezeti életének 
megváltoztatását igényli. A 
szakszervezet megújulása te
hát sürgető kényszerűség. Ad
dig kell lépni, amíg nem késő. 
Az adott környék vasutas 
nyugdijasaitól függ, hogy 
hagyják-e a nyugdíjas alap
szervezetet elsorvadni, ezáltal 
mindenki információ nélkül 
marad, vagy társadalmi tisztsé
get vállalnak a szervezeten be
lül és tevékenykednek a kö
zösség érdekében. 

Az egyszemélyes vezetés 
időszaka lejárt. � szolgáltatá
sok bővülése, az OTA ügyinté
zés átvállalása, a nyugdijas 
kedvezményes üdültetés lebo
nyolítása, a nyugdijas vállalati 
segélyek igénylése, a menet
kedvezménnyel kapcsolatos 
ügyek elősegítése megkövete
li, hogy az alapszervezeteknél 
vezetőségek tevékenykedje
nek, mégpedig „szakosodva". 

Most van itt az ideje, hogy 
az alapszervezetek áttekintsék 
tisztségviselőik helyzetét azért, 
hogy a szolgáltatásokhoz jutás 
lehetősége eljusson a nyugdí
jasokhoz. A hiányzó tiszt
ségviselői helyeket (vezetőségi 
tag, bizalmi) arra alkalmas 
kollégákkal ki kell egészíteni. 
Nem követünk el hibát, ha új
ra felfedezzük a női tiszt
ségviselőket. 

Mit tesz ebben a helyzet
ben az ONYSZ vezetése? Ami
kor 2004 év elején megtörtént 
az alapszervezetek taggyűlése
in elhangzottak összesítése, 
megfogalmaztunk egy prog
ramcsomagot, melynek tartal
mát az alapszervezetekkel fo
kozatosan ismertettük és bő
vítettük. Okulva a tapasztala
tokból, ebben a csomagban 
dolgoztuk ki a beszámolók el
készítésének vázlatát, megfo
galmaztuk és kiadtuk a „Mit 

ad a szakszervezet?" e. szóróla
pot, a tagszervezés meg-

könnyítése érdekében a közel
múltban adtuk át területen
ként a nyugdijas vasutasok 
címjegyzékét, valamint· a tag
gyűlések tapasztalatairól szóló 
előterjesztést és az összefogla
lóból adódó feladatokat. Most 
dolgozzuk át a már említett 
szórólapot, melyben ismertet
jük a szolgáltatásokat. Kiadá
sát a Vasutasnap keretében 
tervezzük. Mivel programcso
magról van szó, a kijelölt fel
adatoknak nincs záros határ
ideje, tartalmát folyamatosan 
bővítjük. 

Kezdeményezésünknek 
már ma is van kézzel fogható 
eredménye. Az eddig évente 
2-3000 fős taglétszám csökke
nés 2004. év végére 70%-kal 
mérséklődött. Szervezési te
vékenységünk eredménye
ként két új alapszervezetet 
hoztunk létre ebben az év
ben, jelzéseink szerint ez a 
tendencia más területeken is 
folytatódik. 

A taglétszám növelése fo
kozza a közösség erejét, mely 
egyrészt nélkülözhetetlen a 
nyugdijas társadalom érdekei
nek védelme, képviselete ér
dekében, másrészt a szemé
lyes érdekek érvényesítésé
ben, a történelmileg elért ál
dozatok során szerzett jogok 
védelmében. 

Győri István 
ügyvezető elnök 

Nyugdijas Vasutasnap 
Tisztelettel meghívjuk minden érdeklődő vasutas 

nyugdijas tagunkat a 2005. július 4-én l O óra 30 
perckor a Magyar Vasúttörténeti Parkban (Buda
pest, Tatai út 95.) tartandó hagyományos Vasutas
napi Ünnepségünkre. A rendezvényt a MÁV Rt. és a 
Vasutasok Szakszervezete Országos Nyugdijas Szer
vezete közösen szervezi. 

Az ünnepség napján a MÁV Rt. Vezérigazgatósá
ga engedélye alapján a nyugdijasok arcképes iga
zolványuk, illetve vasutas nyugdijas klubigazolvá
nyuk felmutatásával egész nap térítésmentesen lá
togathatják a Vasúttörténeti Parkot. 

Program: 
Az ünnepi beszédet Gaál Gyula, a MÁV Rt. el

nök-vezérigazgatója tartja, majd kitüntetések át
adására kerül sor. A kulturális műsorról a Vasutas Ze
neiskola gondoskodik. 

A helyszín a Budapest Nyugati pályaudvarról 
9.45-kor induló nosztalgiavonattal, vagy a Keleti pá
lyaudvar mellől induló 30-as busszal (Rokolya utcai 
megállóig) közelíthető meg. 

Minden érdeklődőt szeretettel vár a VSZ ONYSZ. 

Pallos György, 
elnök 

Győri István, 
ügyvezető elnök 



Súlyos uasúti hatasztróf a Japánban 

Több, mint 100 halott és 450 sebesült áldo
zata volt annak a balesetnek, amelyet egy vo
nat kisiklása okozott április 25-én reggel 9.18-
kor Osaka közelében Amagasaki Állomásnál. 

A japán vasút történetének legutóbbi negy
ven évében ez volt a legsúlyosabb vasúti ka
tasztrófa. 

A motorvonat hét kocsijából az első öt egy 
közúti kereszteződés közelében kisiklott egy 
kanyarban, és a motorkocsi valamint az első 
személykocsi nekiütközött a vágányról kb. 6 
méterre lévő nyolcemeletes lakóház földszinti 
részének. Mivel a kisiklott vonat roncsai alatt 

■ 
egy személygépkocsit találtak, feltételezték, 
hogy a baleset oka a vágányon áthaladó sze
mélygépkocsi volt. Ezt a hipotézist azonban 
hamarosan elvetették, mivel megállapították, 
hogy a kérdéses személygépkocsi a ház előtt 
parkolt és azt a kisiklott vonat sodorta el. A to
vábbi vizsgálatok során olyan nyomokat talál
tak, amelyeket egy akadálynak ütköző vasúti 
kocsi kereke okoz egy vágányon lévő idegen 
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tárgy esetén, de ez a megállapítás 
nem volt helytálló. 

Abban a kanyarban, ahol a bal
eset történt 70 km/ óra sebesség
korlátozás volt érvényben, de a 
vonat sebessége 133 km/óra volt 
annak ellenére, hogy a kérdéses 
motorvonat előírt maximális se
bessége 120 km/ óra. A szakértők 
szerint a baleset oka kétségtele
nül az előírt sebesség túllépése 
volt. Hozzájárult ehhez az a tény 
is, hogy ezen a vonalszakaszon a 
legrégebbi biztonsági berendezé
seket használják, amely nem teszi 
lehetővé a vonat automatikus fé-

kezését sebességtúllépés esetén. 
További tény az is, hogy ezen a vo
nalon - mint általában a japán 
vasúthálózaton - 1067 mm-es kes
keny nyomközű pályák vannak és 
az itt közlekedő vonatok nem 
olyan stabilak, mint a szélesebb, 
normál nyomközű vasutakon. A 
japán „Shinkansen" szupervona
tok 1435 mm-es, normál nyomkö
zű pályán közlekednek és negy
venéves üzemeltetésük alatt még 
nem történt halálos baleset ezen 
a vonalon. 

Az emberi tényezőket vizsgálva 
megállapították, hogy Takarni 
mozdonyvezető a baleset előtti 
állomáson, Itamiban 40 méterrel 
túlhaladta a kijelölt megállás he
lyét és vissza kellett tolatnia, hogy 
az utasok le- és felszállása az első 
két kocsiból lehetővé váljon. A 
baleset pillanatában a vonali me
netirányító rádiókapcsolatban 
volt a központi menetirányítóval, 
hogy tájékoztassa őt az Itamiban 
történt esetről. 

A mozdonyvezető egyébként kérte a vonali 
menetirányítót, hogy - félve a megrovástól -
kisebb túlhaladási távolságot jelentsen. 

A baleset vizsgálata még nem zárult le, de a 
vasút vezetősége levonta a tanulságot, hogy a 
jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő. 

(Ville de Transports, 2005. május) 

A hberahzác1ó miatt a DB 
tart a hözúti és légi 

hözlehedés uersenyétól 

A német vasút minden évben köz
zétesz egy részletes jelentést arról, 
hogy a hálózatnak mennyi része van 
megnyitva a versenytársak számára. A 
DB szerint 2004-ben 290 egyéb válla
lat volt jelen a német közlekedési pia

con és teljesítményük ebben az évben 25%
ban növekedett. Az egyes területek eredmé
nyei elég nagy szóródást mutatnak 2%-tól 
30%-ig. Az új üzemeltetők részesedése a né
met közlekedési piacon nem haladja meg a 
9%-ot, ami nem sok, de ez még tovább növe
kedhet, vélik a DB vezetői. 

A személyforgalom teljesítménye Németor
szágban globálisan 1 % csökkenést mutat, de a 
vasútnál enyhe emelkedést tapasztaltak (8,3%
ról 8,6%-ra). A vasúti árufuvarozás területén 
6%-os emelkedést állapítottak meg. A DB 
vezetői úgy látják, hogy az Európai Unióban új 
követelményeket támasztanak a vasútnak, de a 
közúti és légi közlekedésnél hasonló szabályo
zások nem jelennek meg. A DB igyekszik nö
velni rentabilitását, de a vasúti beruházások 
sokkal kisebb mértékűek, mint arra szükség 
lenne. 

A német vasút a nagy távolságokra történő 
fuvarozást szándékozik fejleszteni. A vasúti 
árufuvarozás jövője nem a belföldi forgalom
ban, hanem a nagy távolságokban van, mint 
például Oroszország vagy Kína felé. 

(Villa et Transports 2005 május) 

Hajós Béla 

U taspanasz. 
Tisztelt VSZ Vezetés! A minap Budapestre utaztam vonattal Zalaegerszegről. 

Metróval mentem át a Déliről a Keleti Pályaudvarra. Mivel egy ismerősöm érke
zésére vártam egy órát, az időt a váróteremben szerettem volna eltölteni. Mikor 
leültem, odalépett hozzám a Vasútőr Kft. dolgozója. A váróteremben egyébként 
három ember tartózkodott rajtam kívül. A dolgozó megkérdezte, mit keresek 
ott. Elmondtam, mire kérte a vonatjegyemet. Mivel az én jegyem a déliben le
járt, így mondtam neki azt is, hogy egy ismerősömre várok, aki mindjárt jön ér
tem. A vasútőr erre felszólított, hagyjam el a várótermet, mert én nem utazok se
hová a Keletiből, ezért nincs jogom a váróteremben tartózkodni. Nos, tekintve a 
dolgozó „IQ-szintjét", inkább nem vitatkoztam, csendesen elhagytam a váróter
met. Ez szerintem felháborító, mivel én is vasutas dolgozó vagyok (mozdonyfel
vigyázó). Nem tudom, milyen eljárás ez, de ilyet még sehol sem tapasztaltam. 

Remélem, ,elolvassák levelem, levonják a konzekvenciát, milyen dolgozókat al
kalmaz a Vasútőr Kft. 

Tisztelettel: S.P. Magyar Vasutas 9 
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konform szervezeti és műkö
dési rendszerének kialakításá
ról, a Vésztői és Balassagyar
mati Kísérleti Térségi Vasutak 
működési tapasztalatairól. A 
mellékvonali közlekedés 
(2500 km) kihasználtsága ala
csony, üzemeltetése vesztesé
ges. A 2004-es kormányhatá
rozat a hatékony működtetést 
a térségi vasutak kísérleti ta
pasztalatait felhasználva kíván
ja továbbfejleszteni. Az önkor
mányzatok önkéntes alapon 
vegyék át a megrendelői fel
adatokat, melyhez többletfor
rásokat kapnának a kormány
tól. Jelenleg a személyszállítás 
a meg nem térített termelési 
ártámogatások miatt vesztesé
ges. 

==== 

2005. máJUS 2. 

Elsőként konzultáció keretében a MÁV Rt. 
sporttámogatási politikájának működési rend
jét, az Igazgatóság 134/2004-es számú Határo
zata alapján ismerte meg a testület. A Lok
omotív Vasutas Sportszövetség munkáját Gaskó 
István elnök ismertette, majd az elnökségi ta
gok is bemutatkoztak. Sorsközösségek jönnek 
létre az elmúlt időszak eseményei kapcsán, kö
zel húsz vasutas sportegyesület lépett be idáig. 
Fontos feladat a tömegsport erősítése, a vasutas 
munkavállalók mozgásigényének kielégítése. A 
sportszövetség elnöke a MAV Rt. Alapítványán 
k�resztül látja a }Ilűködés további biztosítását. A 
KUT kérte a MAV Rt. álláspontját a sportingat
lanok ügyében. 

Soros HÜT ülés: 2005. máJus 2. 
Első napirendként a MÁV Rt. KMvB-vel közö

sen, másodszor tárgyalta a testület a munkavé
delmi szabályzat tervezetet dr. Debreczeni Ka

talin főosztályvezető és Kálmán László osztály
vezető előterjesztését követően. Az egyéni 
védőeszközökre fordított összeg 450-500 MFt 
év�nte - hangzott el egy kérdésre válaszolva. A 
KUT összesített javaslatait az elnök ismertette, 
mely a tartalomjegyzék felvételére és a mellék
letek egyszerűsítésére vonatkozott. A védőital 
kérdése melegkörnyezetben végzett munka 
esetén, valamint a gépkísérő törlése az F2.sz. 
utasítás alapján is szóba került. 

Harmadik napirendi pontként az 55. Vas
utasnap július 8-9 rendezvényeiről adott tájé
koztatást Dancsa Attila Belső Kommunikációs 
Osztályvezető. A területi juliálisok hely��ínei és 
támogatói: Szeg�d-Személyszállítási Uzle�g, 
Pécs-Pályavasúti ,Uzletág, Misko��-Gépészeti üz
letág, Záhony Arufuvarozási üzletág, Komá
rom-Társasági Szolgáltatás. Szerepel a prog
ramban a helyi közösségek részére ,,főzőver
seny", és ebéd meghívás a jelentkezők számára. 

A kü)önféléken belül az O 1. sz. utasítás össze
sített javaslatait továbbítottuk. Meghatároztuk a 
MEB-ek munkájáb� való részvételt területen
ként. A Pályavasúti üzletág kézikönyvét bemu
tattuk. 

Soros HÜT ülés: 2005. máJus 12-13. 
Az első napirend során a MÁV Rt. Felügyelő 

Bizottság munkavállalói képviselőinek jelölése 
előtt kikértük a szakszervezetek véleményét. A 
KÚT levélben értesítette valamennyi MÁV Rt.
nél működő szakszervezetet. Az ülésen megje-
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lentek és bemutatták jelöltjeiket az alábbiak: 
Vasutasok Szakszervezete, VDSZSZ, VFSZSZ, 
Gépész Szakszerv�zet, Kocsivizsgálók Szakszer
vezete, Dolgozói Erdekképviselet. 

A különféléken belül először Zubály Berta
lan, a gépész szakbizottság vezetője tájékoztatta 
a testületet a Gépészeti üzletág szervezeti át
alakításáról. Még mindig az egyik legnagyobb 
kérdés, hol lesz a munkáltatói jogkör gyakorlá
sa. A jövőheti GÉT-en közlik a kinevezettek 
névsorát. Ezt követően a pályavasúti üzletág te
rületi központjaiban lévő besorolási anomáliá
kat ismertette az üzletági refereJ].S. Harmadik
ként az Ingatlangazdálkodási üzletág ír��os 
megkeresésére hozott határozatot a KUT. 
,,Nem járult hozzá az ingatlanok értékesítésé
hez, mivel a bevételről nem rendelkezett a 
MÁVRt." 

A második napirendi pont keretében zárt 
ülésen megtörtént a MÁV Rt. Felügyelő Bizott
ság munkavállalói képviselőinek jelölése, 
Gaskó István, Horváth István és Simon Dezső 
személyében. 

Soros HÜT ülés: 2005. máJus 23. 
Tájékoztató hangzott el a MÁV Rt. stratégiai 

szervezeti egység működési tapasztalatairól, a 
fejlesztési elképzelésekről Kozák Tamás straté
giai vezérjgazgató-helyettes előadásában. V12s
gálják az AFU önálló társasággá alakítását. Rész
letesen szólt a mellékvonali közlekedés EU-

A Budapesti elővárosi kon
cepció irányelveiről, a Buda
pesti Közlekedési Szövetség
ről. Az elővárosi közlekedés 
szolgáltatási színvonalának 
jelentős javítását tűzte ki célul 
a fejlesztési projekt. A zsúfolt
ság csökkentésére 11 vonalon 
ütemes menetrendet vezet be 
a társaság, 2006-ban új motor
vonatok érkeznek. Pályaudva
ri felújítások 2006-2007-ben 
lesznek. 

A BKSZ (MÁV-VOLÁN
BKV) 2005. 09. 01-től közös 
tarifával és menetrenddel in
dul. 

A MÁV Rt. nemzetközi kap
csolatairól, a kialakított straté
giáról is szó volt. Erősebb a 
lobby tevékenység Brüsszel
ben, fontos az általános diplo
mácia mellett az üzleti szemlé
let és a szakmai határmenti 
kapcsolatok bővítése. 

• Bodnár József 
KUT Sajtóreferens 

Folytatódik a Francia 
csereüdültetés 

Ettől az évtől a MÁV . .. 
Rt. Központi Üzemi ' ., 
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június 10-én került sor. Az együttműködés aktív résztvevője a MÁV Loko
motív Hotels Rt. is. 



2005. MÁJUS 25-ÉN A Köz

PONTI MUNKAVÉDELMI BI
ZOTTSÁGBAN ÖTTEL CSÖK-

DELKEZŐ KÉPVISELŐK LÉTSZÁ-
,. .. 

MA. IGY AZ Mr. UZEMI TANÁ-
CSOKRA VONATKOZÓ 55.§. D 

PONIJÁNAK ÉRTELMÉBEN A 
TESTÜLET MEGSZŰNT. 

ÁTUMVESZTÉS A TE
VÉKENYSÉG-KIHELYEZÉSEK ÉS 

.. 

A SZEMÉLYS , , �I UZLET-
ÁGNÁL TÖRTÉNT CSOMÓPON

TI ÁTSZERVEZÉSEK 
KÖVETKEZMÉNYE. 

�� Debreczeni Katalin főosz-szun t �::��
tő 

L�::��
n

r;;:i�ál�� 

Április és a május hónapok lázas 
munkával teltek. Véleményezésre meg
kaptuk a MÁV Rt. Munkavédelmi Sza
bályzatának 202 oldalas tervezetét, me
lyet hosszasan tanulmányozva, szinte 
hetente ülésezve tárgyaltunk át. Nagy 
munka volt, amihez kikértük és felhasz
náltuk az érdekvédelmi szervezetek vé
leményét és javaslatait. 

Utolsó rendkívüli ülésünkön, 2005. 
május 24-én hosszas egyez-

' 
• 

vezető úrnak. 
Ez a MvSZ korszerűbb, 

jobban felépített, részlete-
sebb és „Európaibb" mint 
elődje, könnyebben tud
játok majd használni. 

Most búcsúzunk, de 
remélhetőleg nem kell so
káig nélkülöznötök a há
lózati szintű munkavédel
mi érdekképviseletet, már 

kezdeményezték az új KMVB megvá
lasztását. 

Addig is, ha a munkavédelem terüle
tén kérdésetek, vagy problémátok 
adódna, forduljatok munkavédelmi 
képviselőtökhöz, de lehetőségetek van 

még a Paritásos Munkavédelmi Testü
let segítségét is kérni. 

Természetesen problémáitokkal 
megkereshetitek a volt KMVB tagokat 

tetések után felhatalmazást 
adtunk a KMVB vezetőjé
nek a MvSZ aláírására. Vi
tathatatlanul nélkülözhe
tetlen volt az EBK Főosz
tályának pozitív hozzáállása 
és kompromisszumkész
sége is, köszönjük Dr. 

Az. úJ MvSZ 

is, biztos vagyok benne, hogy 
nem zárkóznak el a segítség
nyújtástól. 

KORSZERŰBB, 

JOBBAN FELÉPÍTETT, 

RÉSZLETESEBB 

Nagy előrelépés, hogy az 
új Munkavédelmi Szabályzat 
részben a szakszervezetek ja
vaslatai alapján készült. 

. . , . . 

Pótolhatatlan 
veszteség 

Nekrológ 
2005. JUnms 10. Szeged Dóm. 

Visszafogott elegáns környezet, halkan 

gyülekezők. Elszorult torokkal keresek 
valamit, ami rá jellemző, ami rá emlékeztet. 

Elment az „öreg': Itthagyott ben
nünket minden munkavállaló „mun
kavédelmi képvisel0e': 

FőCZE LAJOS 2005. május 
3-án, 68. évében elhunyt. 

Halálával olyan embert, szakem
bert veszítettünk, aki mindig kiállt és 
tudott érvelni. Képes volt munkavál
lalói fejjel gondolkodni. Főcze Lajos pótolhata�an ve�z
teség, és ezzel együtt fel van adva a lecke nekunk, akik 
sokat tanultunk tőle és példaképünk a munkavédelem 
területén végzett áldozatos munkájáért. Végezzük ön
ként vállalt feladatunkat és fogadjuk meg mindazt, amit 
könyveiben javasol. Csak így kerülhet ki közülünk oly�, 
aki képes lesz tovább folytatni úgy, miként Főcze LaJOS 
képviselte azokat, akik a leginkáb� �iszolgáltatottak ... Különös kegy a sorstól, hogy marcmsban vonaton ulve 
beszélgethettem vele és megköszönhettem személyesen 

mindazt, amit tőle tanultam. 
Tisztelgünk Főcze Lajos munkássága előtt és ígérjük, 

folytatjuk amit elkezdett és soha nem feledjük. 

Pék Károly 
Munkavédelmi képviselő 

Rá, aki törékeny, kedves alakjával, _bájos és 
kellemes személyiségével örök nyomot hagyva el a lelkem
ben. 

GAZSI LAJOSNÉ, élt 73 évet. Talán nincs ettől 
véglegesebb, kíméletlenebb, és visszavonhatatlanabb mon
dat. 

Tudom, hogy van oly�1: e�ber, aki, nei_n isme�te, d�- aki 
ismerte az soha nem feleJU el ot. Az egesz elete nyitott konyv 
és elhivatott segítés. Nem ismerek nála elhivatottabb szak
szervezeti tisztségviselőt. Az emberség különösen egyszerű 
természetességgel áradt belőle. 

Ki is volt Gazsi Lajosné, Gizike. A Vasu�so� Sza�
szervezetének tisztségviselője. Mennyire nem adJa vissza ot 
ez a mondat. Tisztségviselő, aki egy életen át szolgált egy 
nagy ügyet, az érdekvédelem ügyét. . . , . Van valami amit kevesen tudnak. Gazsi LaJosne az a Uszt
ségviselő, akinek ma minden vasutas nő családtagja a 
menetkedvezményét köszönheti. . . Ha van az életen túl valamiféle értelem, akkor Te Gmke, 
biztosan látod azt, hogy milyen tétován kezeljük a hiányodat. 
Bizonyára látod, mennyire nem tudunk a helyzettel m:t kez
deni. Olyan embert veszítettünk el, aki élete utolso sza
kaszáig mások segítését �rtotta _h�vatásának

..: _N:m vagy 
köztünk és ez rossz, de emlekedet orokre megonzzuk. 
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Az első, önálló szövetkezeti laká
somat huszonöt évvel ezelőtt, az ép
pen épülőfélben lévő, mára hírhedt
té vált Havanna lakótelepen vásárol
tuk, az anyósomtól kölcsönkapott 
harminckétezer forintból, s persze 
tanácsi kiutalás alapján. A kiutalásért 
nem kellett sokat könyörögni, mert 
a nyolckerben (ahol családi alapon 
,Jóhiszemű jogcímnélküliek" vol
tunk) nagyon csodálkozott az 
előadó, hogy akad valaki, aki egyálta
lán hajlandó fizetni. Lakásért! Azóta 
váltam, nősültem, bolyongtam, de 
mindig panelben laktam. A hűvös 
előszezont kihasználva, s bizonyos kí
nos magánéleti problémák elől most 
egy még üres balatoni kölcsönvillába 
szöktem. Itt pötyögöm ezt a cikket, s 
enyhén szólva élményszerű az össze
hasonlítás a virágos terasz, a körben 
bólogató hatalmas fák, és az én har
minc centi széles, a szembeni panel
ra panorámás, semmire sem való 
,,kilépóm " között. Bizony elvtársaim 
és s�mtársaim a panelban, két világ 
ez. Es egyre távolodik egymástól. 

De panel a fél ország, lakótele
pek szürkülnek Budapesten és a vi
déki városokban. Minden tíz lakástu
lajdonos közül négy panelban lakik. 
Vannak olyan iparvidékek, ahol az 
egész város egy nagy lakótelep, és 
vannak olyanok is, ahol a lakótelep 
mellől kihalt az ipar. Munkanélküli
ek élnek a panelban. Pedig panel
ban élni luxus, higgyék el ne
kem. Mert ezeket a lakásokat 
akkor tervezték és építették, 
amikor a megbonthatatlan 
magyar-szmjet barátságnak 
köszönhetően fillérekbe ke
rült az energia. Hőszigetelés 
semmi. Ahol sorsszerűen, illet
ve a mára fellelhetetlen (rég 
felszámolt) tervező intézetek 
és kiyi!elező ilyen és ilyen szá
mú AEV-ek hibájából túl me
leg van télen, ott a bukóra nyi
tott ablakokon át ma is az ut
cát fűtik, ahol túl hideg, a ré
sekbe ragasztott és mindunta
lan leváló szivacs csíkokkal 
próbálnak védekezni, és a re
ménytelenségbe belefáradva 
már nem is járnak panaszkod-

Magyar 

ni a Távfűtő Művek ügyfélsz?lgálatá
ra. Mert mindig hosszan kígyózik a 
sor, a hátralékosoké. A számlát hőfel
használás szerint megosztani nem le
het, de nem is volna igazságos. A 

külső falakkal határolt lakók miért fi
zessenek többet, mikor náluk van a 
leghidegebb, mint akinek a lakása a 
homlokzatot kivéve teljesen körül 
van építve. Az idén télen a mi há
zunk lakóinak huszonhatezer forin
tos számlák jöttek. De a fűtést nem 
lehet egyedileg kikapcsolni, csak az 
egész házban, s bár a Távfűtő ezzel is 
kísérletezett, a botrányok hatására 
inkább jelzálogot jegyeztetnek be az 

adósok lakására, aztán majd jöhet 
árverezés. 

A villanynál sokkal egyszerűbb a 
helyzet. Ott ha nem fizetsz, jön a ki
kapcsoló ember, s lőn egyiptomi sö
tétség, leolvadt hűtőben megromlott 
kaja, azonnali fizetés, visszakapcsolá
si dfüal súlyosbítva, akár uzsoraköl
csönből is. A villanyórák kint vannak 
a lépcsőházban, csak az nem lopja az 
áramot mástól, aki nem meri, vagy 
nem ért hozzá. Az összesítő számla 
évente egyszer érkezik, akkor aztán 
van sírás rívás és fogaknak csikorga
tása, de már hiába reklamálsz, amit a 
neveden lévő óra mutat, azután kell 
fizetni. És akkor még ott a víz és csa
tornadij. Egy átlagos panellakás köz
üzemi dija havi ötvenezer forint kö
rül mozog, plusz mínusz ötezer, attól 
függően, hogy milyen gyakran vált
ják le, s addig mennyit lop a közös 
képviselő. Könnyű belátni, hogy eb
be a luxusba (hogy az ember panel

att, viszonylag olcsó. Az emberek megveszik és élnek 
benne. 

Különösen a nyár nagyon kedélyes. A tetőkre an
nak idején szellőző ventilátorokat építettek, de eze
ket a lakóközösségek jó tíz éve már kikapcsolták, 

• 

ro ........ • 

hogy ne fogyasz
szák az áramot, 
ha addig nem 
mentek tönkre 
maguktól. A be
ton felveszi, majd 
sugározza a hőt. 
Mintha egy cse
répkályha belsejé
ben laknál. Min-
den ablak nyitva. 

Szerelmes sóhajoktól, de sokkal inkább horkolástól 
és hajnali háromtól reggelig lépcsőzetesen üzemelő 
vekkerektől visszhangzik az éjszaka. A mi utcánkban 
a vasárnap délelőtt a legszórakoztatóbb. Egy fiatal pár 
kilenctől délig szerelmi matiné hangjaival szórakoz
tatja az ebédet főző háziasszonyokat és a serdületle
nebb ifjúságot. 

Mi férfiak, mint egy kies kis faluban, a kocsmába 
megyünk vasárnap délelőtt, és ott gyakran politizá
lunk. A lakótelepek népe balra szavaz, itt még élnek 
igazi tagdijfizető szakszervezeti tagok, postások, vas
utasok, de káeftékbe száműzött volt alkalmazottak is, 
ahol a szakszervezet szó puszta említése azonnali ki
rügással járna. Meg persze szavaznak szélsőjobbra is a 
panellakók, ugyanazért, amiért balra: szociális elége
detlenségtől indíttatva. De mitől lennének elégedet
tek. A nem túl rózsás helyzetben jól esik amúgy 
miépesen kicsit magyarkodni. 

A panellakót csúfolják panelpatkánynak és pane
prolinak. Mindkettőben van igazság. Az ember leg
alább annyira alkalmazkodó élőlény, mint a patkány. 
A panellakó pedig nem proli, hanem igazi, marxi ér
telemben vett proletár, aki azonban nem a bilin
cseitől, hanem csak a börtönétől: a panel lakásától 

ban lakik), különösen a 
minimálbérhez viszonyít
va, ugyancsak könnyű be
lebukni. De maga a pa
nellakás, éppen a magas 
fenntartási költségek mi-

Ebbe a luxusba 
könnyű 

belebukni 

szabadulhat. S lehet hajléktalan. Hogy 
azt az irdatlan energia és pénzpocséko
lást, ami a panellakásokba be van beto
nozva, ne az itt lakóknak kelljen anyagi 
erejüket és lehetőségeiket végső próbára 
téve kifizetni, s a környezet is egy kicsit 

-Nagyon 
tapintatosan 
mondott fel 

...._ nekem az új 
főnök. 

(Szmodis 
Imre rajza) 

elviselhetőbb, barátságosabb 
legyen, ehhez fel kellene újí
tani a lakótelepeket. De ko-
moly saját erőre, vagy önkor
mányzati támogatásra számí
tani botorság. A kormány 
most azt ígéri, huszonötezer 
lakásnál megelőlegezi a saját 
erőt, és a visszafizetésre 
olyan kedvező hitelkonst
rukciót alakít ki, hogy a tör
lesztést a felújításból szárma
zó megtakarítás fedezi. A 
konstrukció kiváló. Az első 
működőképes elképzelés, a 
tizenöt évnyi meddő ígérge
tés után. Csak az a kérdés, 
hogy a huszonötezer lakástól 
hogyan és főleg mikor ju
tunk el a több százezerig, a 
néhány millióig. 

Mező Ferenc 



A VSZ-tagkártyával igénybe 
vehető szolgáltatások 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
2003 ŐSZÉTŐL 4J TAGKÁRTYÁT 

VEZETETT BE. EZZEL EGYÜTT 
OLYAN SZOLGÁLTATÁSOKAT 

NYÚJT TAGJAINAK, AMELYEKET 
HASZNÁLVA FORINTOKBAN PON
TOSAN MÉRHETŐ ELŐNYÖKHÖZ 

JUTNAK A VSZ TAGJAI. 

A
kedvezményes vásárlási lehe
tőségen és személyi kölcsön fel
vételen túl ma már nagyon sok 
tagunk veszi igénybe a Vodafone 

kedvezményes percdijait, illetve folyama
tosan bővül a TVnet-en keresztül elérhető 
nagysebességü Internetes kapcsolatot 
használók száma. A Tagkártya egyik leg
újabb szolgáltatása a 20-40%-os kedvez
ménnyel köthető Szakszervezeti Otthon
Biztosítás. Természetesen a VSZ Alapszer
vezetek döntése alapján folyamatosan 
működik a Signal Csoportos Balesetbizto
sítás. 

Tagkártya-rendszerünket folyamatosan 
bővítjük, azzal a céllal, hogy szó szoros ér
telmében megérje VSZ-tagnak lenni. Azaz 
mindazok, akik igénybe veszik a VSZ
tagkártya szolgáltatásait, tagdijuk több
szörösét tudják megtakarítani. Sokan van
nak olyanok, akik szerint ez már ma is így 
van, hiszen ha valaki rendszeresen, vagy 
akár csak alkalmanként igénybe veszi az 
EDC kedvezményeit, három, sőt, ma már 
öt előfizetést köt a Vodafone-nal, és ol
csóbban biztosítja a lakását a Signallal, 
annak tényleg érdemes összeszámolnia a 
megtakarításait. 

Természetesen azon dolgozunk, hogy a 
VSZ-tagkártyával új szolgáltatásokat tud
janak tagjaink igénybe venni, ezért kér
jük, hogy ötleteikkel keressenek meg 
bennünket. 

Javaslataikat a O l /21-52-es vasúti tele
fonszámon, és a vsz@axelero.hu, illetve a 
karacsony@axelero.hu e-mailen várjuk. 

A következő oldalakon pedig a tagkár
tyával igénybe vehető szolgáltatásokról 
olvashatnak. 

Kérjük tagjainkat, hogy ismertessék 
meg a VSZ-tagkártya által nyújtott 
lehetőségeket a ma még nem VSZ-tag 
kollégáikkal is. Minden új VSZ-tag a szol
gáltatások további bővítéséhez is hozzá
járul, mert annál nagyobb és több ked
vezményt tudunk elérni a partnereinknél, 
minél többen vagyunk. Együtt többre ju
tunk! 

Karácsony Szilárd 

SIGNAL BIZTOSÍTÓ RT. 
Az ALAPSZERVEZETEK DÖN
TÉSÉTŐL FÜGGŐEN A VSZ-

TAGOK CSOPORTOS BALESET
BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTAT ÁS

BAN RÉSZESÜLNEK. 

Balesetbiztosítási szolgáltatások 
A kockázatviselés a nap 24 órájában 

érvényes az egész világra szólóan. 
Biztosítási összegek 
Baleseti halál esetén: 120000 Ft, 
Baleseti rokkantság esetén: 120000 Ft, 
Kórházi napidij: 400 Ft/nap. 
Azonnali szolgáltatások 
Csonttörés esetén: 4000 Ft, 
egyéb súlyos sérülés esetén: 20000 Ft. 
Munkahelyi balesetre járó 
szolgáltatások 
I. 3 napot meghaladó táppénzes állo-

mányba kerülés esetén: 2500 Ft 
II. 21 napot meghaladó táppénzes állo

mányba kerülés esetén: 4500 Ft 
Munkabalesetre a Biztosító akkor 

teljesít, ha az elszenvedett baleset nem 
jogosítja a biztosítottat a magasabb ösz
szegű kiegészítő biztosítási feltétel sze
rinti, azonnali szolgáltatás igénybevéte
lére. 

Bejelentési kötelezettség öt nap. 
(Vasúti telefonszám: 01/21-52) 

Signal Szakszervezeti 
Otthon-Biztosítás 

A Vasutasok Szakszeivezete aktív és 
nyugdíjas tagjai egyaránt minden eddi
ginél kedvezőbb feltételekkel köthet
nek biztosítást ingatlanjaikra. A Signal 
Biztosító Rt. a szakszeivezetekkel való 
együttműködés keretében 2005. május 
l-től indítja új szolgáltatását kifejezet
ten szakszeivezeti tagok részére. A 
Szakszeivezeti Otthon-Biztosítási cso
magot igénybe vevők az alábbi enged
ményeket vehetik igénybe. 

1. Szakszeivezeti tagok engedménye: 
20% a szerződés teljes díjából! 

Amennyiben az engedményre jogo
sult szakszervezeti tag nem tulajdonosa 
a biztosított vagyontárgyaknak, akkor a 
biztosítás szerződője a szakszervezeti 
tag, a biztos{tott pedig a tulajdonos 
lesz. 

2. Területi engedmény: ha a biztosí-

SIGNAL BIZTOSÍTÓ w) 
tott lakás/ház az itt meghatározott te
lepüléseken található 

- Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, 
Győr esetén 10%, 

- többi település esetén 20% a szer
ződés teljes dijából! 

- Budap_est, Budakalász, Budakeszi, 
Budaörs, Erd, Gyál, Leányfalu, Nagy
kovácsi, Pilisv<?,rösvár, Pomáz, Solymár, 
Szentendre, Ullő, Vecsés elepülések 
közigazgatási határain belül n�m adha
tó engedmény. 

- Lakatlan (pld. nyaralók) ,j]letve be 
nem fejezett épület esetén, az enged
mények fele adható. 

- Lakatlan épületek abban az eset
ben biztosíthatóak, ha a szerződő társa
ságunknál biztosítj,a az állandóan la
kott otthonát is! (Allandóan lakott az 
az ingatlan, amely legalább évente 270 
napon keresztül életvitelszerűen la
kott.) 

3. Áivíz veszélynem kizárásának en
gedménye 5% a szerződés teljes díjá
ból! 

Árvíz által okozott károk biztosítása a 
Tisza partján, a Tisza és a Keleti-fő
csatorna, illetve a Hármas-Körös és a 
Berettyó közötti sávban ne lehetsé
ges. A kizárt települések pontos irányí
tószám szerinti listája a Signal Biztosí
tónál, illetve a Vasutasok Szakszerveze
ténél megtekinthető. 

4. Társasház biztosítás engedménye: 
10% a szerződés teljes díjából! 

Az engedmény akkor adható meg, 
ha a biztosított lakás társasházi illetve 
lakószövetkezeti öröklakás és a lakást 
magába foglaló társasház/lakásszövet
kezet rendelkezik élő tömbház biztosí
tással. Kérjük ezen esetben az ajánlat 
szélén feltüntetni a társbiztosító nevét, 
és a tömbház bizto�_ítás kötvényszámát. 

Kérjük azonban Onöket, hogy az en
gedmények számításánál vegyék figye
lembe, hogy a legkisebb negy�déves 
díj e termék esetén 2500 Ft. Az On ne
gyedéves dija ennél kevest;_bb abban az 
esetben sem lehet, ha az Onnek adha
tó engedmények összértéke alacso
nyabb dijat tenne lehetővé. 

A Szakszervezeti Otthon-biztosítás
ról a Vasutasok Szakszervezete tagjait 
az Alapszervezetek közreműködésével 
májusban szórólapon tájékoztatta. 

SZAKSZERVEZETI TAGSÁG 

= JOG A BIZTONSÁGHOZ! 
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VSZ ta.gkélrtya. hírek 
Az elmúlt időszakban folyamatosan bővült az EDC emblémás 

VSZ tagkártya elfogadóhelyek száma. 
Íme néhány a legúiabb kedvezményadó cégek közül: 

; 

RAVIR EXPRE 

DANUBIUS HDTELS 

GROUP 

QQ � ��e. 
St 

■ eBolt 
Leírás: Az eBolt az egyik vezető 
internetes áruház Magyarországon. 
Több, mint 10000 termék közül vá
laszthat, a processzortól a digitális 
fényképezőgépekig. Rendszeres ak
ciók, áruhitel. 
E-mail: info@ebolt.hu 
Web: http://www.ebolt.hu Kedv.: 5% 

■ Csigavér Autós-Motoros Iskola 
Budapest, IX., Haller u. 12-14. 
Telefon: (1) 215-4271 
Budapest, Xl., Fejér Lipót u. 63. 
Telefon: (1) 203-1999 
Budapest, VIII., Festetics u. 1-5. 
Telefon: (20) 574-0425 
Leírás: A közönségnyertes! 2003-
ban és 2004-ben is minket választot
tak a legtöbben! Legnagyobb iskola, 
legjobb ár! Akreditált intézmény, a 
tandíj 30%-a adójából jóváírható! 
ISO minősítéssel rendelkezünk! 
Web: http://www.csigajogsi.hu 
Kedv.: 10% az elméleti tandíjból + 
ajándék vizsgaimitáló CD 

■ Ride Bike Kft. Kerékpár üzlet 
és szerviz 

Budapest X., Örs vezér tere 25. Ár
kád Bevásárlóközpont 
Telefon: (1) 401-0395 
Leírás: Óriási árukészlet, széles tí
pusválaszték, szerviz, alkatrészek, 
ruházat, használtcikk és még sok 
minden más. Kérjük, látogasson el 
hozzánk! E-mail: info@ridebike.hu 
Web: http://www.ridebike.hu 

Kedv.: Javítás 20%, kerékpár és al
katrészek 5% 

EuroKiub Könyvesbolt 
Budapest V., Bank u. 6. 
Telefon: (1) 302-3867 
Leírás: A közgazdasági-Uniós köny
vek mellett megvásárolható a hazai 
kiadók összes (még forgalomban 
lévő) könyve, kiadványa. 20 férőhe
lyes galériánk ideális rendezvény
helyszín kulturális eseményeknek. 
E-mail: euroklub@mail.tas.hu 

Kedv.: 11% 

■ Mini-Manó Babacentrum 
Budapest XIV., Nagy Lajos király út
ja 112. Telefon: (1) 251-3126 
Leírás: Márkás, minőségi termékek 
pénztárcabarát árakon. Mérleg és 
légzésfigyelő kölcsönzés, szivacs és 
kókuszmatrac méretre vágás. 
E-mail: minijano@freestart.hu 
Web: http://www.babacentrum.com 

Kedv.: 5% 

■ Öltönyház 
Budapest XIV., lstvánmezei út 6. 
Récsei Bevásárlóközpont 
Telefon: (1) 460-3650 
Leírás: A műemlékként felyjított 
Récsei Bevásárlóközpontban Euró
pa vezető férfiruha márkái: Ben 
Shermann, Simon Berwin, Berwing 
Berwin, Fellini, Windsor&Wells, 
Daniel Hechter. Ingek, nyakkendők, 
zoknik, övek. 
E-mail: oltonyhaz@berwin.hu 
Web: http://www.oltonyhaz.hu 

Kedv.: 7% 

Minden bútorban otthon 

■ Varga Gumi Kft. 
Nyíregyháza, T iszavasvári u. 50. 
Telefon: (42) 414-290 
Leírás: A megye elsőszámú gumiab
roncs kis- és nagykereskedelme. A 
legkorszerűbb gumiabroncsok a leg
olcsóbban, gumijavítás, futómű beál
lítás, gyorsszerviz, kézi/gépi mosás, 
autókozmetika. H-P: 8-22, 
SZO: 8-14. 
E-mail: vargagumi@vargagumi.hu 
Web: http://www.vargagumi.hu 

Kedv.: 25% 

■ Cerka Papír-Írószer Bolt 
Gyöngyös, Pesti út 34. 
Telefon: (37) 304-584 
Leírás: Papír, írószer, nyomtatványok, iro
datechnikai felszerelések, festékpatronok, 
ajándéktárgyak, háztartási papíráru, fény
másolás, spirálozás. Kedv.: 10% 

■ Aréna Zeneszalon-Nagy Áruház 
Szeged, Jókai u. 1. 
Telefon: (62) 472-250 
Leírás: CD, DVD adás-vétel a napi legked
vezőbb áron. Kedv.: 10% 

■ Euro-Minden'S Állateledel Kis- és 
■ Hotel Marina-Port Nagyker. 
Balatonkenese, Kikötő u. 2-4. Békéscsaba, Bánát u. 19. 
Telefon: (88) 492-369 Telefon: _(66) 449-685 
Leírás: A Hotel Marina-Port 1 órára Leírás: Uzleteinkben szárazeledelek, kon
Budapesttől, közvetlenül a Balaton zervek, táplálék kiegészítők, felszerelések, 
partján fekszik. Légkondicionált szo- fagyasztott húskészítmények, vitaminok 
bák és étterem, saját strand, uszoda, nagy választékban kaphatók. Kedv.: 10% 

jacuzzi, sportcentrum. 
E-mail: info@yacht.hu 

1 
• Halas-Text Kft. 

Web: http://www.yacht.hu Kiskunhalas, Jókai u. 9. 
Kedv.: 10%, akciós szobaárakból 5% Telefon: (20) 959-4520 

Leírás: Munkaruha! Női divatos munkakö-
■ Bihari Múzeum penyek, nadrágok.közvetlenül a gyártótól. 
Berettyóújfalu, Kálvin tér 1. Ugyanitt NAP, NOE, M-fehér szövetek érté-
Telefon: (54) 402-390, Web: kesítése. Színes prospektust küldünk. 
http://www.museum.hu/berettyo- Web: http://www.halas-text.hu 
ujfalu Kedv.: 50% Kedv.: 5% 

■ Swatch Shop 
Nyíregyháza, Hősök tere 1. 
Leírás: Swatch órák széles válasz
tékban. Kedv.: 10% 

Fundango Restaurant 
& Caalno 
Debrecen, Ibolya u. 1. 
Telefon: (52) 530-610 
Leírás: Spanyol és magyar ételek, 
hangulatos borospince. Asztalfogla
lás ajánlott. Kedv.: 15% 

■ Rollstar Árnyékolástechnikai Kft. 
Siófok, Széchenyi u. 18. 
Telefon: (84) 312-347 
Leírás: Napellenző, napernyő, redőny, szú
nyogháló, reluxa, roletta, pliszé, füg
gönykarnis, szalagfüggöny, zsalú
zia, védőrács gyártása és fel
szerelése az ország bármely 
pontján. 
Email: info@rollstar.hu 
Web: http://www.rollstar.hu 
Kedv.: 5% 



gondoltunk egy nagyot, 
legyen a kamat kicsi 

egészen apró kamatok 

marbles
™ 

személyi kölcsön 

a VSZ tagjainak 

A HSBC ID Csoport tagja 

Most egészen apró a kamat. így a marbles™ 

személyi kölcsönt még könnyebben felveheted. 

A marbles™ személyi kölcsön esetében 

- a devizahitelekkel ellentétben - nem kell 

félned az árfolyamkockázattól, nincs kezelési 

költség és hitelfolyósítási díj sem, ráadásul 

3%-kal csökkentettük a kamatot. 

marbles'" személyi kölcsön 150 OOO forinttól 4 millió forintig 

Hitelösszeg Havi törlesztőrészlet Megtakarítás Egyéb költség Új THM 

850 OOO Ft 19 099 104 976 Ft 0 Ft 18,86% 

1 500 OOO Ft 32 505 181 872 Ft 0 Ft 17,18% 

4 OOO OOO Ft 86 679 484 992 Ft 0 Ft 17,18% 

Hívj minket még ma! 

marbles
™ 

személyi kölcsön 
(06 40) 480-480 
www.marbles.hu 

Jó tudni: A 3% kamatkedvezményes akció 2005. június 1. és július 29. között érvényes. A HSBC bankot 2004-ben a világ legjobb bankjának választotta az Euromoney magazin. 
A marbles1M személyi kölcsönt a Beneficial Rt. nyújtja, amely a HSBC Csoport tagja. A kölcsön minden esetben a Beneficial Rt. által végzett hitelbírálat függvénye. A fenti példáknál 
a futamidő 72 hónap. A megtakarítás összege a teljes futamidőre vonatkozik, amennyiben a kamatok a futamidő végéig változatlanok maradnak. A kölcsön igénylésének alapfeltételei: 
életkor: 23-65 év. a jövedelem bankszámlára érkezzen. 

THM: 17,18%-26,82%. 
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VSZ-Taglcártyánlcént három helyett öt . ö�li 
SIM kártya, egy adott ügyfélszámon belül - brut- , 
tó 375-ft-os díjért - ingyenes telefonálási ' 
lehetőség, alacsony percdíjak régi és új elő-

·f!zetőknek egyaránt 2005.június l-től. 
t ürömmel �ékoztatjuk a Magyar Vasutas olvasó
?t, liogr, tagjaink kérésére 2005. június 1:jétől a 
, �asutasolc Szakszervezete tagjai részére újabb 
1 kedvezmény�ket biztosít a VODAFONE. 
,; Egy VSZ tagkártyához ezentúl öt SIM kártya vá
. sárolható a korábbi három helyett. 
A korábbi előfizetőkre is kiterjesztette a VODA-
F.'9NE az egy adott ügyfélszámon belüli ingye-, __ _ 

azzák!) 

2500 Ft 
21,6 Ft/perc 
32,4 Ft/perc 
10,8 Ft/perc 

8,6 Ft/perc 

nes (0 Ft) telefonálásJehetőségét (telefonszá
111

'..
1■ .... ri•�

mon.!<-ént bruttó 375 Ft); és c1 p:iárcius 11:-ei m� 

21,6 Ft/db* 
375Ft 

dosításnak: megfelelő tarifasort; � 

Szélessávú előf12etés T net 
A szakszervezeti-szövetkezeti tagok kedvezményes 

ajánlatát a számítógépes konfiguráció esetében sajnos 
nem tudtuk biztosítani, de a többi szolgáltatáscsomag ese
tében igen, minden esetben 500 Ft kedvezményt biztosí-ajándék PC-vel 

www.tvnet.hu 

korlátlan világhálós hozzáférést PC-vel és monitorral 
együtt kínálja a TVNET Kft. 2005. május 24-től június vé
géig tartó akciójában. A Magyarországon eddig ritkaság
nak számító marketingfogást az egyre olcsóbb PC árak 

és a szélessávú internet előfizetés díjának együttes csökkenése 
teszi lehetővé. 

A TVNET azt várja az akciótól, hogy a korlátlan letöltést biztosító 
nettó 8 ezer forintos havi dij azok számára is megnyitja az internetezés 
kapuit, akik egy gépvásárlást eddig nem tudtak megfinanszírozni. Az 
Egyéni 512 Kbit/sec sebességű csomaghoz az ajándék PC-n Linux ope
rációs rendszer fut, amelynek egyik előnye éppen az egyszerűsége. A 
szélesre nyitott virtuális kapun ugyanis a vírusoknak és kémprogramok
nak jóval kisebb esélyük van belerondítani a felhasználó munkájába, 
mint a többi - sok szempontból kétségkívül kifinomultabb - operációs 
rendszer esetében. Azoknak a felhasználóknak, akiknek van számítógé
pe és modemmel interneteznek, az eddigi legalacsonyabb dijú elő
fizetést kínálja a TVNET. Augusztus végéig mindössze nettó 3 ezer forint 
a szintén korlátlan letöltésű szélessávú internetezés ára. Az akcióban az 
Egyéni előfizetők részére biztosítjuk az internet hozzáférést számítógép 
konfigurációval és konfiguráció nélkül is! 

Régi sávszél ÚJ Sávszél. Nettó eladási ár 
május 23-ig Május 24-töl augusztus 31-ig 

512 + PC 7 920 

512 2 800 

512 1024 3 260 

1024 2048 3 800 

3008 5 120 

10 800 

tottunk. 
Az akció leírása: Az akció tartalma: Egyéni 512 kbit/sec sávszélessé

gű ADSL internet hozzáférés + 1 db PII számítógép + 1 db 17 colos mo
nitor + billentyűzet+ egér . Időtartam: 2005. május 24-től 2005. június 
30-ig beérkezett új megrendelésekre vonatkozik. Szolgáltatás típusa: 
Egyéni ADSL 512 kbit/sec sávszélesség. Hűségnyilatkozat A végpont 
átvételétől számított 1 év. A számítógép konfiguráció az Előfizető tulaj
donába kerül a hűségnyilatkozat lejártával. Kiszállítás: az ADSL végpont 
műszaki kiépíthetőségének elfogadásától számított maximum 2 hét az 
ország egész területén. A kiszállítás díját az Egyedi Előfizetői Szerződés 
tartalmazza. A monitor műszaki leírása: Típus: Compact 1769CM vagy 
Hiviewell HW-769 17" color monitor; 17" CRT 70kHz 1280*1024@60 
Hz 1024*768@85 Hz; szín: ezüst-fekete; garancia: 1 év (Deweco Kft. 
1097 Budapest, Timot u. 4/ A); magyar nyelvű leírás; EAN kód: 6187206 
917692; Monitor szerviz: (1) 814-8080 

A számítógép konfiguráció műszaki leírása: Típus: DELL; PII: 400 
MHz, 4.3 Gb Winch, 64 Mb RAM, integrált hang, 2 Mb VGA integrált 
videó kártya, integrált hálókártya, floppymeghajtó, bill., egér + telepí
tett SUSE 8 LINUX magyar nyelvű operációs rendszer; Magyar nyelvű 
oktató csomag a LINUX használatához; EAN kód: gép gyári száma;Jót
állás: 1 év (BSZF Iroda Kft. 1134 Budapest, Lehel u. 11.); Számítógép 
szerviz: ( 1) 450-1480. 

Megrendelhető a 01/21-52 vasútüzemi telefonszámon. 

BRUTTÓ eladási Nettó Eladási BRUTTÓ eladási ár ár szeptember ár augusztus 31-ig 1-töl szeptember 1-t6I 

9 900 7 920 9 900 

3 500 5 600 7 OOO 

4 075 6 520 8 150 

4 750 7600 

6 400 10 240 12 800 

13 500 21 600 27 OOO 

1 
1 
1 
1 
1 

A Vasutasok Szakszervezetének Lapja - Kiadja és terjeszti: A Vasutasok Szakszervezete; www.vsz.hu; 
E-mail: vsz@axelero.hu - Felelős kiadó: Simon Dezső, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke; 
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... nem kevesebbről van szó, mint a munkahelyeinkről, 
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MVJ a MÁV Rt.-vel együtt, 
egy magas színvonalú vasúti 

szolgáltatás megvalósításáért! 



Ahogy közeleg a nyár és vége 
a tanításnak, valamennyi család
nál fontos helyre kerül az üdülés, a 
nyári vakáció kérdése. 

Az előrelátó gondosan ter
vezők közül sokan már év elején 
megtervezik az üdülés helyszínét 
és idejét, de a többség május vé
gén, június elején kezdi el szervez
ni szabadságát. 

Mint azt már hírül adtuk, a 
MÁV Rt. 2004-ben költségtakaré
kossági szempontból már nem al
kalmaz külön az üdüléssel foglal
kozó munkatársakat, és a feladat
tal az akkor megalakult MÁV 
Hotels Rt-t bízta meg. Az új rész
vénytársaság, melyet időközben 
bejegyeztek és nevét 2005 máju
sában MÁV Lokomotív Hotels Rt-rij 
változtatták, igazi kihívásnak tekin
tette a feladatot, és nagy lendület
tel kezdte el megvalósítását. Az 
üdülőszállókban a MÁV Lokomotív 
Hotels Rt. továbbra is elsősorban 
a MÁV dolgozók és hozzátartozóik 
üdültetését szeretné megvalósíta
ni. Például Balatonkenesén a fel
újított gyermeküdülőben is válto
zatlanul a MÁV-os csemetéket vár
ják, hiszen a MÁV alkalmazottai és 
hozzátartozóik még mindig jóval 
olcsóbban, kedvezményes árakon 
juthatnak hozzá a szolgáltatások
hoz, mint a piaci csatornákon ke
resztül jelentkező ügyfelek. 

Ahogyan a mondás tartja, mi
szerint „minden kezdet nehéz" ez
úttal is beigazolódott, hiszen az 

évtizedek óta jól kiala
kult gyakorlata az üdül
tetésnek megtorpanni 
látszott! 

A dolgozók kezdet
ben nem tudták kihez 
fordulhatnak üdüléssel 
kapcsolatos kérdéseik
kel, az üdülési fele
lősök má? munkát kap
tak a MAV-nál, a MAV 
Hotels Rt. új munkatár
sai pedig nem ismerték 
a régi kapcsolati rend
szert. 

A problémát végül 
a MÁV Hotels Rt-hez 
átkerült régi „MÁV-os" 
dolgozók oldották meg 
azzal, hogy segítettek 
az új kollégáknak a ré
gi kapcsolatrendszer 
újraélesztésében. 

Ennek köszönhe
tően megindult az in
formációáramlás hirde
tések, célzott levelek 
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formájában és mára csak
nem minden a helyére ke
rült. 

A MÁV Kórház dolgo
zói a MÁV mentőseivel se
gítettek abban, hogy vala
mennyi MÁV-os egészség
ügyi létesítménybe és in
tézménybe eljussanak a 
plakátok a családos és 
gyermeküdülési lehetősé-

gekről. A régi üdülési felelősök 
munkaidőn túl is segítettek az infor
mációk terjesztésében. Nekik is kö
szönhetően az üdülőkben a férőhe
lyek folyamatosan telnek be, nélkü
lük ez biztosan nem sikerült volna, 
még egyszer köszönjük! 

A MÁV Lokomotív Hotels Rt. az 
év első felében jelentős szerepet vál
lalt az úgynevezett MÁV Rt. belső 
tréningeinek és továbbképző tanfo-

ANNAK, AKI ESETLEG LEMARADT A FŐSZEZONI TEL
JES ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ BEUTALÓRÓL, MÉG MÓDJÁ
BAN ÁLL ÖNELLÁTÓS ÜDÜLÉSRE JELENTKEZNI, ILLET
VE AZ ÜRES ÉS IDŐKÖZBEN FELSZABADULÓ FÉRŐHE
LYEKRŐL ÉRDEKLŐDNI A MÁV LOKOMOTÍ V HOTELS 
ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS ÜDÜLTETÉSI CSOPORTJÁNÁL A 

1-222-2240, VAGY A 1-273-0090 VÁROSI, 
ILLETVE A 01-3924 ÜZEMI TELEFONSZÁMON. 

SOK SZERETET TEL VÁRJUK ÖNÖKET! 

lyamainak lebonyolítá
sában. Ezt a feladatot az 
év második felében is 
készséggel vállalja. 

Augusztus vége, szeptember és október első fele talán az év legkellemesebb részei. 

Az utószezon jobb 
kihasználása érdekében 
a MÁV Lokomotív Hotels 
Rt. külön akciókat ter
vez, melyeket az ismert 
információs csatornákon 
fog közzétenni. 

Töltsön el szállodáinkban egy vagy két hetet a még simogató napsütésben, 
jelentős kedvezményeket biztosító MÁV nyugdíjas árakon. 

Várjuk MÁV nyugdíjasaink jelentkezését családtagjaikkal együtt 
Balatonkenesén, Balatonbogláron, Balatonfenyvesen, Vonyarcvashegyen 

és a Velencei tó partján Gárdonyban. 

OLCSÓBB, MINT OTTHON! 
Augusztus 23-tól egy-, két- és háromhetes turnusokban mindössze 

2.000 Ft/fő/nap 
áron várjuk kedves vendégeinket teljes panziós ellátással! 

Információ 

MÁV Lokomotív Hotels Rt. 
1142 Budapest, Teleki Blanka u. 15-17. 

Tel.: 1-222-22-40 Üzemi: 01-3924 
udules@mavhotels.hu 

ertekesites@mavhotels.hu 

Elsősorban a nyug
díjas vendégeket szeret
nék az üdülőkben ismét 
üdvözölni, hiszen szep
temberben az időjárás 
néha kellemesebb, mint 
a forró nyári hónapok
ban. 

Most a részvénytár
saság legfontosabb fel
adata a közelgő szezon 
zökkenőmentes lebo
nyol_ítása és a vendégek 
minél magasabb színvo
nalú kiszolgálása. 



Az 55. Vasutasnap tulajdonképpen 
úgy telt, mint a korábbiak. Tisztavatás a 
Vasúttörténeti parkban, miniszteri, elnök
vezérigazgatói bíztató beszédekkel, kitün
tetésekkel és országszerte ünneplő vasuta
sokkal. Valami mégis más volt, mint évek
kel ezelőtt. Miközben a beszédek a vas
utas hivatásról, a közlekedési ág felemel
kedéséről szóltak, aközben nehéz megfe
ledkezni a hétköznapok gondjairól, az el
bocsátásokról, a munkakörök megválto
zásáról, és az azzal együtt megajánlott 
bércsökkentésekről. 

Immáron három esztendeje folyik a 
MÁV Rt. átalakitása, de a valódi fejleszté
sekkel járó reform helyett mindössze át
szervezések, majd azok további átszerve
zése, tevékenység kihelyezések előkészí
tetlen és erőltetett végrehajtása, a „min& 
ségi cserék" és az irányítói szintek soha 
nem látott felduzzasztása borzolja a vas
utasok kedélyét. 

Természetesen új koncepciók is nap
világot láttak. A vasútszabályozásért fele
lős miniszteri biztos - aki hivatalba lépése 
óta nem hajlandó a vasutas szakszerveze
tek vezetőivel egy asztalhoz ülni - tollából 
a Vasutasnap alkalmából megjelent cikk 
újabb és újabb átszervezésekről szól. 
Mintha a vasút jelenlegi állapotáért nem 
a tulajdonos állam majdnem két évtizede 
tartó tőkekivonó finanszírozási gyakorlata 
lenne a felelős, hanem kizárólag az, hogy 
a vasút államvasútként működött. Pedig 
ezt teszi Baross Gábor óta, azaz nem vala-

mi elmaradt ,,rend
szerv.iltás" eredmé-
nye. 

Két ség te l en ,  

A vasúttal 
; 

most mar 
kezdeni 

kell 
valamit 

hogy a vasúttal most már kezdeni kell va
lamit, hiszen egyre pontatlanabb, egyre 
koszosabb és a műszaki színvonal romlása 
a biztonságra is negatívan hathat. Ezt ma 
már talán a politika legmagasabb szintjén 
is érzik, hiszen a miniszterelnökök vitájá
ban is szó esett a MÁV Rt.-ről. 

Nem adnak okot ünneplésre a MÁV 
Rt. által kiírt közbeszerzési pályázatok kö
rüli botrányok sem. Nem látjuk a tőlünk 
nem csak nyugatra, hanem keletre is al
kalmazott iparvédelmi politika hazai ér
vényesülését sem. Például Romániában, 
Aradon már gyártják a legkorszerűbb 
Desiro-kat! 

A Vasutasok Szakszervezete „el tud 
képzelni egy fejlődőképes hazai vasutat", 

ban áll megvitatni az érdekeltekkel. En
nek némileg ellentmond, hogy a minisz
teri biztos már meghirdettette a maga 
programját. Nagyon hasonlít ez arra, 
amit a legújabb minimálbér és adópoliti
kai elképzelések bejelentésével tett a kor
mány. Nem zavarta, hogy ezekről az Or
szágos Érdekegyeztető Tanácsban kell 
megegyezni, a kinyilatkoztatás már el
hangzott. 

Osszességében a legnagyobb baj nem 
a változtatásokkal van, hanem azzal, hogy 
érdemi viták nélkül, erőből viszik végig 
azokat. Pedig lenne miről tárgyalni. Pél
dául arról, hogy szükség lenne olyan fog
lalkoztatási feltételeket és szociális mini
mumokat tartalmazó ágazati megállapo
dásra - kollektív szerződésre -, amely 
minden, a vasúthoz kötődő munkaválla
lóra érvényes. Ezzel elkerülhetővé válna, 
hogy a napokban sokat emlegetett vas

de azt nem tűrheti, hogy ennek 
árát csak a vasutasokkal fizettes
sék meg. 

MÉG 
utas hivatást gyakorlók még a je
lenleginél is kiszolgáltatottabbá 
váljanak. 

JOBBAN 

ÖSSZE KELL 

FOGNI 

Mit üzen az 55. Vasutasnap 
nekünk, vasutasoknak, munka
vállalóknak? A jelenleginél is 
jobban össze kell fognunk, ne-

A pénzügyminiszter az 
MSZOSZ Szövetségi Tanácsá
ban arról beszélt, hogy milyen 
jó dolog a gazdaságban a kiszá
míthatóság. Ennek okán mond
tam el neki, hogy a vasutasok 
három éve élnek bizonytalan
ságban. Válaszában arra utalt, 
hogy júliusban napvilágot lát a 
kormány legújabb vasútpolitikai 
elképzelése, amit szándékuk-

A MUNKAHE· 
hogy az előttünk álló változások
nak a vesztesei legyünk. Nem 
kevesebbről van szó, mint a 
munkahelyeinkről, megélheté
sünkről, azaz kenyerünkről. 

LYBNKÉRT, 

KENVE· 

RÜNKÉRT 
Karácsony Szilárd 

1ff,'-' L 

f �: .. f 
MSZ EN ISO 900l/2001 

Mint a MAV Rt. szállítója, 
továbbra is vevői rendelkezésére áll 

a minden igényt kielégítő, egyszeri felhasználású 
fém és műanyag KOCSlzAR (plomba) gyártásával 

és forgalmazásával 
mind vasúti, mind közúti célra. 

Jövedéki termékek zárására 
(kannás és hordós bor) 

hivatalos zárminösítéssel 
rendelkezünk. 

AL 
ÉRT 
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I 

Arutuvarozási 
HIREK 
Csoportuezető1 pótlék 

A Gépészeti Üzletágtól 2005. április elsejé
vel átszervezés következtében tengelyátszere
lési tevékenységgel foglalkoztatott cso
portvezetői pótlékban részesül? munkaválla
lók kerültek üzletágunkhoz. A csoportveze
t.�i pótlék kifizetésére azonban a Gépészeti 
Uzletágon kívül nincs lehetőség. , , 

Szakmai Képviseletünk a májusi AFET ülé
sén kérte az ilyen jogcímen fizetett _összegek 
sorsának megnyugtató rendezését. Alláspon
tunk szerint ez csak akkor következhet be, 
ha az érintett munkavállalókat semmilyen 
keresetveszteség nem éri. Ennek érdekében 
további tárgyalások szükségesek, melynek 
mielőbbi megkezdését javasoltuk. 

n Szállítmányozás k1szeruezése 
A Vasutasok Szakszervezete záhonyi tiszt

ségviselői több fordulóban tárgyalták meg a 
munkáltatóval a Záhonyi Szállítmányozási 
Főnökség kiszervezésének feltételeit. Ennek 
eredményeként a munkavállalók a VSZ által 
alá nem írt Tevékenység-kihelyezési Megálla
po_dásnál is jobb kondíciókkal kerültek a 
MAV Raktár Kft-be. 

ÁPÉT 
Nem jöhetett létre az Érdekegyeztető Ta

nács kihelyezett ülése június 7-én Záhony
ban, mert a társszakszervezet képviselője 

PÜH 

A Vasutasok Szakszervezete Pályavasúti 
Üzletági Képviselete (PÜK) június másodi
kán tartotta soros ülését. A pályavasút terü
letén működő szakmai képviseletek munká
ját összefogó testület vezetésére újabb egy 
évre Polgár József, a PML Szakmai Képvise
let vezetője kapott bizalmat. 

1B ülés 
Júniµs másodikán tartotta ülését a Szak

mai Képviselet Intézőbizottsága. A testület 
megalkotta II. féléves üléstervét és tárgyalt a 
tagnövelés lehetőségeiről, feladatairól, vala
mint kialakította véleményét a személy- és 
számadópénztárakat is kezelő forgalmi szol
gálattevők jutalékrendszerének módosításá
val kapcsolatos javaslatról. 

megállapodás 
Június 10-én megállapodás született a 

Forgalmi Igazgatóság és a reprezentatív 

4 Magyar Vasutas 

nem jelent meg. Azonban megjelent egy 
újabb r�sztvevő Apavári József személyében, 
aki a MAV Rt. humánpolitikai vezérigazgató
helyettesének ,,ÁFU kiszeIVezési különmeg
bízottja': Egyes hírek szerint ő lesz a terve
zett új árufuvarozási gazdasági társaság hu
mánpolitikai vezetője is. 

ÁPU-s tisztségu1selők oktatása 
A Vasutasok Szakszervezete Árufuvarozá

si Szakmai Képviselet tisztségviselőinek kép
zése 2005. június 12-15. között zajlott 
Zamárdiban, a VSZ üdülőjében. A képzést 
megelőzte egy fakultatív kirándulás a köze
li Szántódpusztára. A résztvevők érdekvéde
lem, szervezetpolitika és kommunikáció té
mákban hallhattak előadást. Két fórumra is 
sor került a VSZ vezetőivel és az üzletág
vezetővel. Sajnos a főigazgató úrtól nem 
kap_!,lmk újabb és pontosabb információkat 
az Uzletág kiszervezését illetően. Azonban 
azt ezen a fórumon is megerősítette, hogy a 

létszámtervet már teljesítették, és to
vábbi leépítések csak beruházások 
megvalósítása esetén lehetségesek, 
melyre nincs pénzügyi keret. 

IBülés 
Az Szakmai Képviselet Intézőbizott

sága Zamárdiban tartotta ülését. A 
testület tagjai megalkották a II. fél
éves üléstervet, megtárgyalták az in
formációáramlás javításának lehetőségét, a 
tagnövelés feladatait. Ez utóbbi érdekében 
fontos felhívni a munkavállalók figyelmét, 
hogy a munkáltató által tervezett önálló 

szakszervezetek között a személy- és szám
adópénztárakat is kezelő forgalmi szolgálat
tevők jegyeladási és utánfizetési jutalék-

1 

Hl 
rendszerének módosítására. A megállapo
dás �lapján 17-én módosították a Pályavas
úti Uzletági Függeléket. Ennek alapján va
lamennyi érintett forgalmi szolgálattevő 
egyszeri 1800 Ft-os jutalék kiegészítésben 
részesül. Akik július 1. után havi 210 ezer 
forint feletti bevételt realizálnak, az eddigi 
2% helyett 3%-os jutalékot kapnak ebben a 
sávban, a számadópénztárakat is kezelő 

árufuvarozási Rt-ben csak akkor tudjuk 
megőrizni vívmányainkat, ha összefogunk, 
és egységesebben lépünk fel. Ehhez a Vas
utasok Szakszervezete taglétszámának nö
vekedésére, a szakszervezetek számának 
csökkenésére van szükség. 

munkakörértékelés 
Az üzletág - korábbi megállapodásunk 

alapján - elkészítette a raktárnok, árupénz
táros, árufuvarozási pénztárellenőr és daru
kötöző munkakörök új munkaköri leírását 
és átadta értékelésre a Kompenzációs Főosz
tálynak. 

A „Hay módszerrel"korábban értékelt- a 
jelenlegi besorolás alapját képező - munka
köri leírások a régi munkaköri tükrök alap
ján készültek. A most elkészült dokumentu
mok tartalma jobban megfelel a jelenlegi 
módszertannak, és bízunk abban, hogy a fel
sorolt munkakörök az új értékelés során ma
gasabb MMK-ba kerülnek. 

Hodos 
A szlovén határátmenetben találha

tó szolgálati helyen hosszú ideje prob
lémás a tisztálkodási lehetőség. Az 
MÁV-os munkavállalók részére biztosí
tott öltöző zuhanyzói használhatatla
nok, ezért fürdéshez az épület másik 
végébe kell sétálni, így az utasok is lát
hatják a „meztelen igazságot". Az épü-

let a szlovén vasút kezelésében van.A helyzet 
megoldására intézkedést kértünk az üzletág 
és a területi központ vezetésétől. 

Zlati Róbert 

szolgálattevők pedig megkapják a számadó
pénztárosokra vonatkozó jutalékot is. 

Elfogadhatatlan létszámteru 
Június 14-én ülésezett a Pályavasúti Érdek

egyeztető Tanács. A munkáltatói oldal a III. 
negyedévre olyan létszámleépítési tervet ter
jesztett elő, amely teljességgel elfogadhatat
lan volt szakszervezetünk számára. A techno
lógiai létszámnál jelenleg is kisebb állomány
nyal dolgozó Forgalmi Igazgatóságnál for
galmi szolgálattevők, váltókezelők, tolatás
vezetők tervezett elbocsátását tartalmazta a 
tervezet. Az rögtön látszott, hogy az anyag 
szakmailag megalapozatlan, melyet a vita so
rán a munkáltató is elismert. Az elképzelést 
egy erőltetett, a jelenlegi technológiai szín
vonal mellett megvalósíthatatlan létszámterv 
mentén készítette a humán szervezet a terü
leti központok közreműködésével. Mindezt 
anélkül, hogy a szakmai felügyeletet, techno
lógiai tervezést végző Forgalmi Igazgatóság
gal egyeztettek volna. Ebből következik, 
hogy az elképzelés megvalósíthatatlan. 

2.R. 



LAPZÁRTA UTÁn 

VSZ siker a VÉten 
A VASÚTI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS jÚIJ
US 12-I ÜLÉSÉN A VASUTASOK SZAKSZER
VEZETE KEZDEMÉNYEZÉSÉRE, MÓDOSÍTÁS
RA KERÜLT A KSZ 24. §. (7). PONIJA. 

Amint arról a Magyar Vasutas legutóbbi számában beszámol
tunk, a VSZ kezdeményezte a KSZ 24.§ 7. pontjának módosítását, 
azzal a céllal, hogy a vasút átalakítása, valamint a hatékonyságot 
javító munkarend változtatások következtében ne érje keresetcsök
kenés az érintetteket. Ennek ellentételezésére a VSZ 10% alapbér
emelést javasolt. A VÉT-en aláírt - a kihirdetéssel hatályos - meg
állapodásnak köszönhetően az a munkavállaló, akinek munkarend 
módosítás miatt a 30%-os műszakpótléka megszűnik egyszeri 
10%-os, akinek 10%-os műszakpótléka szűnik meg, egyszeri 5%
os személyi alapbéremelésre jogosult. A személyi alapbéreket ez
zel az indokkal, egy alkalommal lehet megemelni, de ebben az 
esetben a munkakörre meghatározott bérkategória felső határa is 
átléphető. Az október 31-ig történő munkarendváltozásokra az 
előbbiekben ismertetett szabályok vonatkoznak. A munkáltató kéré
sére a fenti megállapodás ,próbaidőre" került bevezetésre, ez év 
október 31 ·ig. A próbaidő alatt munkarend módosítás miatt meg
emelt személyi alapbérek a próbaidő letelte után sem változnak, 
függetlenül a KSZ módosítás sorsától. 

A Vasutasok Szakszervezete kezdeményezésére a VÉT tárgyalt 
a visszasorolásoknál alkalmazott bérvisszavételekről is, de a felek 
eltérő véleménye miatt megállapodás nem született. A VSZ kezde
ményezésére a téma nem került le a napirendről. 

A Vasutasok Szakszervezete tagjai munkajogi, munka
ügyi kérdésekben ingyenesen vehetik igénybe a VSZ jog
segélyszolgálatát. Kérjük tagjainkat, hogy munka
szerződés-módosítás előtt kérjék ki a jogsegélyszolgálata
inkon közreműködő szakemberek véleményét. 
Budapesti Területi Képviselet (01/10-28) 
Dr. Szilády Erika, Kedd 8-15-ig; Telefon: 06/30-302-11-
17 (Előzetes telefonos egyeztetés alapján.) 
Miskolc Területi Képviselet (04/12-73) 
Dr. Tímárné Dr. Kaló Éva, PMLI OM Kandó tér 1. 
Telefon: 06/30-283-32-74 - Esetenként: 04/14-67 -
(Előzetes telefonos egyeztetés alapján.) 
Záhony Területi Képviselet (03/33-49) 
Dr. Vtlman Barnabás, Tuzsér, Ifjúság u. 
Telefon: 06/20-926-03-25 (A Területi Képviselet irányí
tása alapján.) 
Debrecen Területi Képviselet (03/29-70) 
Dr. Papp Dezső, Hétfő 8-10-ig, Szerda 13-15-ig 
Telefon: 03/29-70 
Szeged Területi Képviselet (06/15-23) 
Dr. Nemes Sándor, Hétfő 13-15-ig; Telefon: 06/15-23 
Dr. Rácz György, Kedd 8-10-ig 
Kecskemét állomás Nyugdíjas könyvtár 
Telefon: 06/42-04 
Pécs Területi Képviselet (05/16-16) 
Dr. Garai József, Pécs állomás szoc. ép. 2. em, Csütörtök 
10-11-ig; Telefon: 72/314-025 (Pécs, Széchenyi tér 2.) 
Dr. Hartai Árpád, Pécs állomás szoc. ép. 2. em, 
Csütörtök 10-11-ig; Telefon: 72/314-025 
(Pécs, Széchenyi tér 2.) 
Szombathely Területi Képviselet (07 /15-25) 
Dr. GyuráczJános, Szerda 10-11.45-ig, 
Telefon: 07 /15-38 
Horváthné Dr. Molnár Katalin, 
Hétfő 13.15-15-ig 07 /15-38 

Az érdekvédelem 

aktuális hírei 
filészült a munkáltató a munkakör
értékelésen alapuló besorolási rend
szer mun�öreinek kialakításával. J e
lenleg a MAV 524 általános munka
kört alkalmaz - az eddigi 850 helyett 
-, hangzott el a VÉT által szervezett 
ismeretfrissítő, tájékoztató konzultáci
ón. A 9esorolási problémák vizsgála
tát a VET szakbizottsága e hónapban 
elkezdheti - ígéri a munkáltató -, bár 
az 524 általános munkaköri leírásból 
még több, mint harminc hiányzik. A 
Vasutasok Szakszervezete szorgalmaz
ta az általános munkaköri leírások tel
jeskörű közzétételét, az egységes szer
kezetbe rendezett besorolási szabály
zat mellékleteként. 

Más munkakörbe kerüléskor lénye
ges kérdés a besorolás változása. Az 
alacsonyabb munkakörbe kerülő 
munkavállalók döbbenten tapasztal
ják, hogy a visszasorolással a munkál
tató a személyi alapbérüket is csök
kenteni akarja, ha ez az új MMK szint 
,, visszavételi bérsávját" meghaladja. 
(Ez az alsó sáv+ 20%-nak felel meg.) 
A Vasutasok Szakszervezete nem ér
tett és nem ért egyet a személyi alap
bérek csökkentésével, ezért - mint ar
ról már tudósítottunk - 2005. május 
10-én szakszervezetünk kezdeményez
te az eljárás módosíf4sát. A téma júli
us 12-én kerül a VET asztalára. Bí
zunk benne, hogy ott nem alakul ki 
olyan szituáció, mint legutóbb június 
17-én a Reform Konzultatív Tanács 
ülésén, ahol az elnök-vezérigazgató, a 
vezérigazgató és a humánpolitikai ve
zérigazgató-helyettes jelenlétében ez 
a probléma csak a VSZ-nek fájt. Az el
nök-vezérigazgatótól való segítségké
résben szakszervezetünk, az öt repre
zentatív szakszervezet között magára 
maradt. 

A munkarendváltozással összefüggés
ben bekövetkező keresetcsökkenések 
mérséklésére tett átfogó VSZ javaslat
ról legutóbb tudósítottunk. Az oldal
egység kialakítása érdekében a kezde
ményezést valamennyi reprezentatív 
szakszervezetnek megküldtük. A VSZ 
javaslatot a június 14-i VÉT-en idő hi
ányában nem tárgyalták meg. A prob
léma megoldását szakszervezetünk to
vábbra is szorgalmazza. 

A munkáltató a 2005. évi bérfejlesz�s 
végrehajtásának értékelését a VET 
elé terjesztette. 
Megtudtuk, hogy a személyi alapbé
rek az alapbéresítésekkel együtt átla
gosan 9,9%-kal emelkedtek. A MÁV 
személyi alapbér átlaga 112,3 ezer 
Ft/fő/hó. Az MMK kategóriák átla
gos beállási szintje 26,2%. A munkál
tató szakmai értékelése során kifeje-

zetten sikeres 
bérfejlesztés
ről beszélt. 
Szakszer ve
zetünk ezt vi
tatta, érdek-

Uarga Gyuláné 

védelmi szempontból közel sem ilye 
pozitív a minősítés. Hiányoltuk, ho 
az előterjesztés csak a személyi alap-= 
bérek alakulását mutatta be, és nem 
foglalkozott az átlagkeresetekkel, en
nek pótlását kértük. 

Június e�jével életbelépett a MÁV 
Evek és MA V Esély program. Mindkét 
program a csoportos létszámleépítés
be;1 é�intettek élethelyzetét kezeli. A 
MAV Evek az 54 éven felüli nő, és az 
57 éven felüli férfi kollégáknak nyújt
hat segítséget. A programba 25 év 
MÁV munkaviszonnyal rendelkezők 
kérhetik felvételüket. Ekkor a felmon
dási idő, a végkielégítési hónapok és a 
szociális csomag hónapjai társadalom
biztosítási jogszerző (tb biztosítási) 
idővé átválthatók. Fenti korosztályt a 
nyugdíj előtti munkanélkülivé válás
tól ll}entesíti a program. 
A MA V Esély a 45 év feletti nők, és az 
50 év feletti férfiak élethelyzetét át
menetileg kezeli, csoportos munkál
tatói felmondás esetén. Az említett 
korosztályok különösen kiszolgálta
tott élethelyzetére a Vasutasok Szak
szervezete hívta fel a vasutasság és a 
munkáltató, de a társ szakszervezetek 
figyelmét is a tavaly őszi tárgyalások 
idején. A VSZ VÉT-en átadott doku
mentumokkal bizonyította, hogy a 
munkáltató csoportos létszámleépítés 
esetén az Mt, a KSZ és a 2004. 04. 23-
i megállapodások ellenére a védett 
korosztályba tartozóknak is felmond. 
Szakszervezetünk a tiltakozás mellett 
sürgette a hasonló helyzetek kezelését 
biztosító intézkedések bevezetését. 
A Vasutasok Szakszervezete nem ért 
egyet a létszámleépítésekkel, de 
ugyanakkor fontosnak tartja a szociá
lis gondoskodást. 

A MÁV Rt Esélyegyenlőségi Bizottsá
gának június 23-i ülésén részt vett a 
humánpolitikai vezérigazgató-helyet
tes is. A MÁV vezető jelenlétében a bi
zottság tagjai kifejtették álláspontju
kat a vállalati esélyegyenlőség és az 
azonos bánásmód meg (nem) valósu
lásával kapcsolatban. Valamennyi fél 
egyetértett a szemléletformálás e té
ren való fontosságával, és a vezetők fo
kozott felelősségével. Az Esélyegyen
lőségi tervben vállalt feladatok teljesí
tése érdekében a vezérigazgató-he
lyettes megígérte a személyi feltételek 
biztosítását. Varga Gyuláné 
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visszavonta az intézke
dést. A visszavonással 
egy időben véleménye
zésre átadta tervezetét. 
Néhány mondat ebből: 

,, Tájé k o z t a t juk ,  
hogy a MÁV Rt. a jogos 
bevételeinek biztosítá
sa érdekében a MÁV 
Rt. és a MÁV Nosztal
gia Kft. között létrejött 
megbízási szerződés 

sí tevékenység végrehaj
tása: az ellenőrzés meg
kezdésekor rögzítik: a 
vonatkísérő személyzet 
tartózkodási helyét, az 
ellenőrzés tényét be
jegyzik a szolgálati lap
ra. Az ellenőrzés konk
rét végrehajtása: ellen
őrzik az utánfizetési űr
jegy kiállítását, utasle
adási lap kitöltését." 

alapján, a véleménye
zésre biztosított időn 
belül konzultációt kez
deményezett a tervezet
ben foglaltakról, a 
munkáltató részéről vá
lasz még nem érkezett. 

Osszef ogás vagy 
� 

retteges 

Szakszervezetünk 
információi alapján az 
intézkedés bevezetése 
sem a vasút, sem a vas
utasok (kivéve a kft. kö
réhez tartozók) érde
két nem szolgálja, 
mind szakmailag, mind 
gazdaságilag megalapo
zatlan! 

A munkáltató terve
zett intézkedése válasz
út elé állította a vonat
kísérőket Vagy össze
fognak, mint 1995 ápri
lisában a KSZ vívmá
nyainak megtartása ér
dekében, vagy retteg
nek, mikor éri utol 
őket a létszámleépítés. 

l1. lV.111. V 1'.l. U Jl\l)O „a,r..1�11\Ll::l V l Lr.. l l J'..L 

RUKKOLT ELŐ. A BUDAPEST-NYUGATI
ESZTERGOM VONALON A JEGYVIZSGÁLÓ! FEL
ADATOK EGY RÉSZÉT, ILLETVE A JEGYVIZSGÁ

LÓK ELLENŐRZÉSÉT KÜLSŐ CÉGGEL - Nosz
TALGIA KFr. - SZÁNDÉKOZIK ELVÉGEZTETNI. 

MOST MÉG CSAK EZEN A VONALON, DE A 
KÖR KÖNNYEN KITERJESZTHETŐ MÁS VONA

IAKRA. EKÖZBEN AZ ÜZLETÁG VEZETÉSE 
2005. JÚNIUS 1.-DECEMBER 31. KÖZÖTT 67 

JEGYVIZSGÁLÓ KOLLÉGA MUNKAVISZONYÁNAK 
MEGSZÜNTETÉSÉT TERVEZI. 

NEM TUDNI, KIK.AZ ÖTLET MEGALKOTÓI, AZ 
ÁLRUHÁBAN BUJDOSÓ MARKETINGESEK, AZ 

UNATKOZÓ KONTROLLINGESEK, VAGY A VAS
UTAS DOLGOZÓKAT ROSSZ SZÍNBEN FELTÜN

TETŐ, NÉPMESÉT GYÁRTÓ lIJ VASÚTI 
VEZETŐK. 

Már az elképzelés is meglepő, a kivitelezés 
módja felháborító, titkos előkészületek és titkos 
szerződéskötés. A szakszervezetek a bevezetést 
megelőző napon kaptak erről tájékoztatást, a 
Vasutasok Szakszervezete kifogásolta, hogy a 
munkáltató elmulasztotta az Mt. 21.§ (2) bekez
désben előírt véleményeztetést, bejelentette, 
hogy minden jogi eszközt igénybe fog venni a 
munkahelyek megvédése érdekében, és mindad
dig, míg az üzletágnál létszámleépítés folyik, a 
feladatok külső céggel történő elvégeztetését 
nem fogadja el. 

Javasolta a munkáltatónak, hag)jon fel a ter
vezetben foglaltak bevezetésével, mert az a szak
ma további lejáratását eredményezi. A munkálta
tó a javaslatot elutasította, és határozottan állítot
ta, hogy a jegyvizsgálók munkáját nem szándéko
zik ellenőriztetni a Kft. által foglalkoztatottakkal. 

A Vasutasok Szakszervezete a bevezetést 
követő napon az Mt. 23.§ (1) alapján a vélemé
nyeztetés elmaradása okán kifogást nyújtott be. A 
munkáltató először vitatta a kifogás alapját, majd 
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alapján alternatív me
netjegy ellenőrzést va
lósít meg." 

Mit is jelent az idé
zett mondat: A szak
szervezetek véleményét 
a szerződés megkötése 
után kérik ki, vagyis 
nem érdekli a munkál
tatót, írhattok amit 
akartok, mi bevezetjük. 

Ha valójában a be
vételek besze

A munkáltató szóbe
li tájékoztatójában azt 
állította, a jegyvizsgálók 
munkáját nem ellenőrzi 
külső cég alkalmazottja, 
akkor most hogy is van, 
ki mit mond? 

A leírtakból egyér
telműen látszik a valós 
cél, a vasút pénzeinek 
külső céghez juttatása, 
a jelenlegi vasúti sze-

Mint a munkaválla
lók képviselője nem ér
tem, hogy a többi szak
szervezet miért hallgat 
ebben az ügyben. A 

dése volna a AMÍG A7. ÜZLETÁGNÁL LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS 
V a s u t a s o k  
Szakszerveze
te nem kíván
ja befolyásol
ni a társszak
szer vezetek 

cél, ez a szük FOLYIK, A FEIADATOK 
séges utazói KŰIBŐ CÉGGEL TÖRTÉNŐ 

ELVÉGEZTETÉSÉT NEM FOGADJUK EL létszám ve
zénylésével  
megoldható lenne. ,,Az 

ellenőrzési tevékenység 
kiterjed: fedélzeti ellen
őrzés, a vonatkísérő sze
m élyze t munkájának 
minősége. Az ellenőrzé-

mélyzet leépítése, a je
lenlegi vasutas gárda 
munkav i s zonyának  
megszüntetése. 

A Vasutasok Szak
szervezete az Mt. 15/B.§ 

Együtt 

képviselőit, viszont min
den vasutas kollégával 
együttműködik munka
helyek megtartása érde
kében! 

f'rldr1ch Imre 

A Vasutasok Szakszervezete Személyszállítási Szakmai Képviselet tiszt
ségviselői részére 2005. június 12-15. között tartott szakszervezeti oktatást. 

A továbbképzés témái voltak: munkajog, munkaügyi ellenőrzés, utazói forda ké
szítés, vezénylés, nyugdíjazás szabályai, kommunikáció, szervezetpolitikai kérdé
sek valamint fórum a Személyszállí

tási Üzletág Üzemeltetési vezető
jével. 

Az oktatáson résztvevők pozití
van értékelték az előadásokat, per
sze mindenki a számára legfonto
sabbat emelte ki. A pozitívumok 
mellett sajnálattal vették tudomá
sul, hogy az üzletág vezetője nem 
jelent meg a fórumon annak ellené
re, hogy az időpontot egyeztették. 
Tavaly az előző főigazgató sem tisz
telte meg őket jelenlétével a fóru
mon, igaz pár hónap múlva már 
nem ő volt a főigazgató. 

Fridrich Imre 
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Mintha csak megrendelésre történt 
volna, az eső a rendezvény tervezett 
kezdetekor, pontosan úz órakor meg
állt. Igaz a Szabolcs Koncert Fúvósze
nekar Majorette-csoporefát még érte 
néhány csepp az égi áldásból, de Bara
nyai Imre, a Vasutasok Szakszervezete 
Debreceni Területi Képviselet vezető
jének megnyitóját követően az időjá
rásra nem lehetett panasz. 

A rendezvény főszereplőit, a VSZ 
tagjait az Elnökség nevében Karácsony 
Szilárd szervezetpolitikai alelnök kö
szöntötte, majd átadta a Bogrács-dija
kat. A regionális Sportnapon résztvevő 
debreceni, miskolci és záhonyi Terüle
ti Képviselethez tartozó alapszerveze
tek közül tizenegy vehette át a január 
31-e óta tartó tagszervezési akcióban 
mutatott kiemelkedő teljesítményért 
járó elismerést. 

A VSZ Sportbizottságának tagjai, 
élükön Kiss Tiborral elkészítették a 
sorsolásokat, és hamarosan megkez
dődtek a regionális családi és sportnap 
vetélkedői. A résztvevők a VSZ-sport
napok hagyományos versenyszámai
ban mérték össze ügyességüket és tu
dásukat. Kispályás labdarügás férfi és 
női kategóriában, asztaliteniszben, ul
tiban és sakkban mérkőztek a nevezők 
a kupákért és helyezésekért. 

A rendezvénynek helyet adó Nyír
egyházi Vasutas Sport Club ideális 
helyszínnek bizonyult. Ezúton is meg-

köszönjük Pók Istvánnak, a sportegye
sület elnökének és Seress Istvánnak, a 
pálya gondnokának és munkatársaik
nak hozzáértő segítségüket. A rendez
vény is bizonyítja, hogy a vasutas sport
egyesületek fontos részt vállalnak a 
vasutasság és családtagjaik egészséges 
életmódjához elengedhetetlen test
mozgási lehetőség biztosításában. 

Amíg a sportversenyek folytak -
idén első alkalommal - főzőverseny is 
színesítette a rendezvényt. Igaz a tűz
gyújtás a. vizes tűzifa miatt eleinte ne
hézkes volt, de a helyi tűzoltóknak kö
szönhetően hamarosan lobogott a tűz 
a bográcsok alatt. Az átadott tizenegy
ből öt bográcsot ,járattak be"a helyszí
nen. A Bogrács-dij mellé az első főzés
hez szükséges alapanyagokat is meg
kapták az alapszervezetek. 

A sport mellett a vasutas-családok és 
gyermekek is kellemesen és akúvan 
töltötték a napot. A Nyíregyházi Vas
utas Művelődési Ház munkatársai gon
doskodtak különböző gyermek-vetél
kedőkről, a felnőttek pedig a miskolci
ak által összeállított EU-totó kitöltésé
vel múlathatták az időt. A Beneficial 
Bank munkatársai lufikat és a szemé
lyi-kölcsönt népszerűsítő szórólapokat 
osztogattak, a VSZ Ifjúsági Tagozatá-

(Folytatás a 8-9. oldalakon) 
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(Folytatás a 7. oldalról) 

Regionális 
Családi Sportnap 

nak tagjai pedig az abádszalóki nyári találkozóra invitálták 
a fiatalokat. 

Délután fél egykor szünetet tartottak a sportolók. A 
Debreceni Vasutas Musical Stúdió művészei nagy sikerű és 
rendkívül színvonalas előadással szórakoztatták a közön
séget. A nyugdijas vasutasokból álló Szerenád Együttes já
téka tovább fokozta a jó hangulatot. 

A szünetben megérkezett az ebéd is. A babgulyásból és 
a hozzá illő fánkból bőven jutott mindenkinek. Természe
tesen a bográcsokban készülő ételeket is bárki végigkós
tolhatta. 

Az eredményhirdetés idején már javában sütött a nap. 
A sportversenyek helyezettjei előtt a gyermekek vehették 
át a számukra rendezett vetélkedőkért járó jutalmakat. Az 
egyes sportágakban indulók közül az első hat helyezett ok
levelet, a győztesek pedig kupát vehettek át. Az elismeré
sek mellé a Vasutas Egészségpénztár ajándékait kapták a 
versenyzők. A Vasutas Egészségpénztárnak köszönjük a 
rendezvényhez nyújtott támogatást. 

A nap végén egy fiatal tagunk foglalta össze a sportnap
ról alkotott véleményeket. Mint elmondta, sokakkal be
szélgetve arra a véleményre jutottak, hogy többször kelle
ne hasonló rendezvényeket tartani. Akík a reggeli rossz 
idő ellenére eljöttek, valamennyien jól érezték magukat. 



EREDMÉNYEK 

Férfi kispályás labdarú ás 

1.) Mátészalka Utazók 
2.) Záhony GRF. 
3.) Püspökladány 

Csomópont 
4.) Miskolc Utazók 
5.) Záhony Raktár 
6.) Nyíregyháza ÁFU 

Női kispályás labdarúgás 

1.) Debrecen Csomópont 
2.) Püspökladány 

Csomópont 
3.) Nyíregyháza 

Csomópont 

Férfi asztalitenisz 

1.) Tamaska Krisztián 
Szerencs 

2.) Trencsényi János 
Mátészalka ÁFU 

3.) Sultész Csaba Szerencs 

Női asztalitenisz 

1.) Lengyel Istvánné, 
Debrecen Jármű 

2.) Borkóné Bolyán Krisztina, 
Debrecen Jármű 

1.) Molnár Mihály, 
Debrecen TBF 

2.) Csirkés Péter, Debrecen 
Jármű 

3.) Fésűs Gábor, 
Debrecen TBF. 

4.) Kreuch Ottó 

1.) Sipkovics Sándor, 
Miskolc 

2.) Kiss Tibor, Debrecen 
3.) Nagy Ferenc, 

Nyíregyháza Anyag 
4.) Bódi Endre, Miskolc 
5.) Lovas Ferenc, Debrecen 

Jármű 
6.) Ónodkeszi Ottó, Miskolc 

Bogrács-főző verseny 

1.) ÁFU Nyíregyháza 
2.) Csomópont Debrecen 
3.) Terület Miskolc 
4.) Csomópont 1. Miskolc 
5.) Csomópont II. Miskolc 

NYÍREGYHÁZA 



Karácsony Szilárd, Litter Nándor, Károlyi Csaba 

Előkerült egy 
seprű és két 
törülköző, 
és sokak 

szurkolása 
közepette 

megküzdöttek 
a CSÚSZÓS 

színpaddal. 

2005. JÚNIUS 18. 

Regionális Cs 
Károlyi Csaba, a Vasutasok Szakszervezete Nagykanizsai Gépészeti Fő
nökség Szakszervezeti Bizottságának titkára által vezetett csapat kora 
reggel megkezdte az NTE 1866 MÁV Rt. Sporttelepén a VSZ Regioná
lis Családi Sportnapjának előkészítését. 

Mire az első vendégek kilenc órakor megérkeztek, már állt a szín
pad, szólt a zene, az Ifjúsági Tagozat tagjai pedig javában állították a 
sátrakat. A nagymúltú vasutas sportegyesület összes létesítménye ké
szen állt a többszáz VSZ tag és családtagjaik egésznapos szórakoztatá
sára. 

EREDMÉNYEK 

Férfi kispályás labdarúgás 
1.) Nagykanizsa 
2.) Szentlőrinc 
3.) Szombathely 
4.) Várpalota 

Női kispályás labdarúgás 
1.) Szombathely 
2.) Nagykanizsa 

Férfi asztalitenisz 

1.) Horváth Attila, Nagykanizsa 
2.) Zlati Róbert, Várpalota 
3.) László Ferenc, Zalaegerszeg 
4.) Kondor Norbert, Várpalota 
5.) Lovonyák György 
6.) Tóth László 

Női asztalffenlsz 

1.) Lesznik Judit, Szombathely, 
2.) Kapuji Béláné, Szombathely, 
3.) Sebestyén Ildikó, 

Szombathely 



NAGYKANIZSA 

ádi Sportnap 
Tíz órakor Károlyi Csaba köszöntötte a megjelenteket, majd 

Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere üdvö
zölte a VSZ pécsi és szombathelyi Területi Képviseletéhez tartozó 
alapszervezetektől érkezett vasutasokat. Karácsony Szilárd alelnök a 
Vasutasok Szakszervezete Elnökségének üdvözletét tolmácsolta, 
majd gratulált a tagszervezésben kiemelkedően teljesítményt nyújtó 
alapszervezeteknek és átadta a Bogrács-dijakat. 

A Sportversenyek lebonyolítását most is a VSZ Sportbizottságá
nak tagjai az NTE Sportegyesület önkénteseivel közösen irányítot-

Sakk 

1.) Tamás György, 
Zalaegerszeg 

2.) Minorics Tibor, Nagykanizsa 
3.) Mátés József, Nagykanizsa 
4.) ifj. Jeszenszky József, Siklós 

um 

1.) Kiss Tibor, Debrecen 
2.) Jákli Tivadar, Szombathely 
3.) Pujcsek József, Nagykanizsa 
4.) Pszota Árpád, VSZ Központ 
5.) Szilasi János, Zalaegerszeg 
6.) Sokol József, Nagykanizsa 

Bogr6cs-főzőverseny 
1.) Zalaszentiván 
2.) Várpalota 
3.) Ifjúsági Tagozat 

Délben 
megérkezett 

az ebéd 

Lelkes csapatok 
valódi 

versenyszelleme 
érvényesült minden 
pályán és asztalnál 

+.:. 
-



(FOLYTATÁS A l l . OLDALRÓL) 

Regionális Családi 
Sportnap 

ták. Az országos versenykiírásnak 
megfelelően a női és férfi kispályás 
labdarúgás, asztalitenisz, sakk és ulti 
sportágakban versenyezhettek a lelkes 
résztvevők. Természetesen a bogrács
dijasok főzőversenye sem maradt el. 
Lelkes csapatok valódi versenyszelle
me érvényesült minden pályán és asz
talnál. 

A legkisebbeknek itt is külön verse
nyeket szerveztek, az aszfalt-rajzverse
nyen, és Szabó Ilona vezetésével sorjá
tékokon bizonyíthatták a kicsik ügyes
ségüket. A gyermekeknek az édessé
gek mellett a Beneficial Bank Rt. rek
lám luftjaival kedveskedtek a szer
vezők. Délben megérkezett az ebéd, 
gyorsan fogyott a babgulyás és a stang
li. A sportolásban megéhezett vasuta
sok többségének még repeta is jutott. 

Délután fél egykor a színpadé lett a 
főszerep. A Nagykanizsai Vasutas Mű
velődési Ház művészeti csoportjai tet
ték teljessé a családi napot. Elsőként a 
Dél-Zalai és a Pántlika Néptánc Együt
tesek műsorára került sor. 

A néptáncosok még be sem fejez
ték nagy sikerű előadásukat, amikor 
hirtelen megeredt az eső. Amolyan 
igazi nyári zápor áztatta el egy pillanat 
alatt a színpadot. Ez a húszperces eső 
okozott némi zavart, de az érdek
lődők és a szereplők nem tágítottak. 
Néhányan a sátrak alá vonultak, a töb
biek pedig esernyővel a kezükben 
napsütésre várva kémlelték az eget. 

Az ég hamar kiderült, de a vizes 
színpadon nem lehetett azonnal foly
tatni a műsort. Előkerült egy seprű és 
két törülköző, és sokak „szurkolása" 
közepette ketten-hárman megküzdöt
tek a csúszós felülettel. Hamarosan 
Tánczos Laura vezetetésével a Kodály 
Zoltán Nyugdijas Énekkar műsorát él
vezhette a lelkesen egyben maradt kö
zönség. 

A segítő napsugárnak köszön
hetően a Fittness Center bemutatójá
ra, a Helyőrségi Művelődési Otthon 
SWANS Gyermek-balett csoportjának 
műsorára került sor. Az eső miatt 
majdnem kétórásra nyúlt programot 
az Eraklin Társastánc Klub előadása 
zárta. A szereplők kiváló előadását és 
kitartását rengeteg tapssal dijazta a 
közönség. 

Az eredményhirdetésre délután 
háromkor került sor. Ez alkalommal is 
sportáganként az első hat helyezett vi
hetett haza oklevelet, a győztesek pe
dig egy-egy kupával gazdagodtak. Az 

elismerések mellé a Vasutas Egészség
pénztár ajándéktárgyait kapták a sike
res versenyzők. 

A gazdag programokkal fűszerezett 
sportnap végén a pálya melletti büfé
ben értékelték a rendezvényt a VSZ 
tagok. A hallottak alapján itt is elisme
réssel nyilatkoztak a közösségi él
ményt nyújtó nap szervezőiről, a nyer
teseket pezsgővel ünnepelték. 



2005. JÚNIUS 25 

Regionális 
Családi Sportnap 

BUDAPEST 
Zsíros kenyérrel, kávéval 

és zenével várták a koránke
lőket a Törekvés Sportegye
sület Bihari úti sporttelepén 
a szervezők a VSZ budapesti 
családi sportnapján. Fél tíz
kor Király Károlyné, a Vas
utasok Szakszervezete Buda
pesti Területi Képviseleté
nek vezetője köszöntötte a 
sportolni és szórakozni vá
gyókat, Simon Dezső, a Vas
utasok Szakszervezete elnö
ke ünnepélyesen megnyitot
ta a rendezvényt, majd átad
ta a Bogrács-dijakat a tag
szervezésben legjobb ered
ményt elért alapszervezetek
nek. 

Ezen a rendezvényen hu

szonegy bogrács talált gaz
dára, amelyből tizenkettőt 
helyben ,felavattak". A meg
hirdetett főzőversenyre volt, 
aki nem csak a Bogrács-dij
hoz járó alapanyagokat, 
hanem például pacalt is 
hozott magával. A ragyogó 
napsütésben hamarosan 
rotyogott a finom 
ebédnek való. Ah- ..-..�,:, 
hoz, hogy minden
kinek bőven jus
son az ebédből, a 

(Folytatás 
a 14-15. 

oldalakon) 

szervezők egy ötvenliteres 
üstházról is gondoskodtak, 
amelyben Király Károly ve
zetésével rendkívül kapós 
babgulyást készítettek a lel
kes segítők. 

A kispályás férfi és női 
labdarúgás hamarosan meg
kezdődött a füves pá-
lyán, a sakk, 
az ulti és 
asztal i - .., 
tenisz 



(FOLYTATÁS A 13. 
OLDALRÓL) 

versenyeknek a sportcsarnok 
adott helyet. 

A gyermekeket egy külön 
sátorban várták, ahol lufi-haj
togatásban, üvegfestésben, raj
zolásban, gyöngyfűzésben, 
gyurmázásban mérhették ösz
sze ügyességüket. Az akadály
verseny itt is elmaradhatatlan 
része volt a programnak. A 
Beneficial Bank Rt. luftjai pe
dig nem csak jutalmul szolgál
tak, hanem újabb játékra kész
tették a legkisebbeket. 

A gyermekfoglalkoztató 
melletti sátorban a Vasutas 
Egészségpénztár munkatársai 
tájékoztatták az érdeklődőket 
a legújabb szolgáltatás elő: 
nyeiről a júliusban bevezeten
dő tagkártyáról és használatá
ról. Az Egészségpénztár sátrá
ban bárki megmérethette a 
vérnyomását, vércukrát és ko
leszterinszintjét. Ez a szolgálta
tás rendkívül népszerű volt, hi
szen szinte egész nap folyama
tosan ült valaki a szűrésnek he
lyet adó székben. De ugyan
ilyen népszerű volt az egész
ségügyi totó is. 

Délután fél egykor a tűző 
napon a Vasutas Zeneiskola 
Musical Stúdiójának növendé
kei léptek a színpadra. A rend
kívül tehetséges fiatalok nép
szerű musicalekből énekeltek 
világhírű slágereket nagy siker
rel. Őket követte a Törekvés 
Néptánc Együttes tartalmas 
előadása. A közönség sok taps
sal ismerte el a nagymúltú 
együttes rendkívül színes mű
sorát. 

Minden előadónak külön 
köszönet jár a hőség ellenére 
nyújtott magas színvonalú pro
dukcióért. 

Nem sokkal később elké
szültek a finomabbnál fino
mabb ételek. A bográcsok tar
talmát nem csak a főzésben 
segédkező csapattagok, ha
nem a sportolásban megéhe
zett versenyzők is örömmel 
kóstolgatták. 

Délután három órakor a 
Vasutas Egészségpénztár kisor
solta az egészségügyi totót 
kitöltők közt az értékes aján
dékokat, majd Király Károlyné 
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KöszötET A RENDEZVÉNY 
SZERVEZOINEK, 
1 A (;YOZTESEKNEK 

PEDI� GRATULALUNK! 

ismertette a sportnapi küzdelem 
eredményeit és a nyereményeket. 
A dijakat Simon Dezső adta át. Az 
első hat helyezett oklevelet vehe
tett át, míg a sportágankénti győz
tesek egy-egy kupát is hazavihettek. 
A dijak mellé a szponzorok - az 
Eatphone Kft. (Vodafone), a Vas
utas Egészségpénztár és a Viszlai 
Sport Kft. - ajándékait kapták a 
győztesek. 

A több száz VSZ tagnak és csa
ládtagjaiknak tartalmas és kelle
mes szórakozást nyújtó rendezvény 
igazi csapatmunka eredménye 
volt, melyben a VSZ ifjúsági Tago-



zatának és Sportbizottságának 
lelkes tagjai, valamint a VSZ köz
pont munkatársai is segítettek a 
Budapesti Területi Képviselet 
tisztségviselőinek. 

Elismerésünket fejezzük ki a 
Törekvés Sportegyesület vezetői
nek, amiért ilyen szépen rend
ben tartott intézményben tart
hattuk meg a budapesti sportna
pot. 

Ahogy Simon Dezső a zársza
vában mondta, ezen a napon 
(sőt kijelentherjük, hogy mind
három sportnapon) minden 
résztvevő nyert. 

EREDMÉNYEK 

Férfi klspályós labdarúgós 

1.) Mezőhegyes 
2.) BILK Kombiterminál Rt. II. 
3.) Gyoma 
4.) MÁV Kórház 
5.) Keleti Karbantartó 
6.) Dorog II. 

Női klspályós labdarúgó, 
1.) Rákosrendező 
2.) KHI SZK 
3.) BILK Kombiterminál Rt. 

Férfi asztalffenlsz 

1.) Kecskés Róbert, 
Békéscsaba 

2.) Kisgyörgyei Ferenc, 
Kiskunhalas 

3.) Kurucz Tibor, Szeged TK 
4.) Kurucz Roland, Szeged TK 
5.) Szabó Ferenc, Szeged 

(nyugdijas) 
6.) Szalai Jácint, Budapest 

Női asztalitenisz 

1.) Rada Lászlóné, Kiskunhalas 
2.) Eiben Istvánné, VSZ 

Központ 
3.) Kovács Barbara, Budapest 
4.) dr. Hegedűs Katalin, Érd 
5.) Kurucz Tiborné, Szeged 
6.) Számadó Hajnalka, Érd 

Sakk 

1.) Szekeres István, Szeged 
2.) Sáfrán István, Orosháza 
3.) Seres László, Szeged 
4.) Dudás Kálmán, Budapest 
5.) Apor Sándor, Budapest 
�-) Dóczy György, Szeged 

um 

1.) Kormos Lajos, Orosháza 
2.) Hammer János, Budapest

Keleti 
3.) Meszjár Mihály, Vác PGF 
4.) Alföldi Csaba, Budapest-

Keleti 
5.) Lajtos János, Vác PGF 
6.) Papp Árpád, Szentes 

Bogrócs-tőző verseny 

1.) Keleti Erősáramú SZB 
2.) Budapest Déli 
3.) Szolnok Járműjavító 
4.) Szeged Területi Logisztikai 

Központ 
5.) Érd Állomás 
6.) Ifjúsági Tagozat 

Magyar Vasutas 1 5 



ELISfflERÉS Kitüntetési 
unnepség a VSZ-ben 

. .AVASUTASOK SZAKSZERVEZETE ELNÖKSÉGE MINDEN ÉVBEN 
'ASUTÁSNAP ALKALMÁVAL KÖZÖSSÉGEK ÉS TISZTSÉGVISELŐK MUNKÁJÁT . 

ELISMERŐ KITÜNTETÉSEKET ADOMÁNYOZ. 2005. JÚNIUS 29-ÉN 
A \I.SZ�SZÉKHÁZÁBAN. ÜNNEPSÉG KERETÉBEN SIMON Dezső, A VASUTASOK . 

SZAKSZERVEZETE ELNÖKE ADTA ÁT AZ ELISMERÉSEKET. 

·{1 w ASUTASQ�1.SZAK;ZERVE
„f ZEIE.iLISMEgg�QKLEVÉL 

W!'.KITÜNTETÉSBENi•RÉSZESÜLTEK 
"Tt:· .· .. · ·Y·ii''\7t: 

11 Barany.ri(}yuláné, aVSZ Női Tagozatának 
tagja 

Reális véleményalkotó személyiség, kiegyensú
lyozott véleménye segíti a Tagozat és a győri ál

lomási alapszexvezet munkáját. A tagozat ren
dezvényeinek aktív résztvevője, kiváló szexvező. 
■ Benedek Péterné, a VSZ Pénzügyi és Ellátási 

Osztály munkatársa 
1988 óta dolgozik a Vasutasok Szakszexvezeténél, 
mint könyvelő. A nagy pontosságot követelő mun

-- kaköri feladatát szorgalommal, hibátlanul látja el. 
■ Horváth Csaba, a Budapest Területi Képviselet 

titkár-helyettese, a VSZ Ifjúsági Tagozat vezető-
je 

Munkavégzésére a fiatalos lendület, a lelkiismere
tesség és a VSZ iránti elkötelezettség jellemző. A 
fiatalok, a területhez tartozó szb-titkárok elfogad
ják véleményét, elismerik munkáját. 
■ Varga József, VSZ Pénzügyi és Ellátási Osztály, 

gondnokság-vezető 
1992-tól dolgozik a Vasutasok Szakszexvezeté-

- nél. Fáradhatatlan, szorgalmas, lehetetlent 
nem ismerő munkaerő. Az országos rendezvé
nyek, demonstrációk lebonyolításában orosz
lánrészt vállal. 

A VASUTASOK SZAKSZERVE
ZETE ELNÖKSÉGE DICSÉRŐ 

OKLEVÉL KITÜNTETÉSÉT 
NYERTÉK EL 
■ Vasutasok Szakszexvezete Nyug-

dijas Alapszexvezete Kál-
Kápolna. A kitüntetést átvette 

Kriston Lukács, az alap
szexvezet elnöke 

Az alapszexvezet 
tagjainak szá-

ma 160 fő. A tényleges alapszexvezetekkel is élő a munkakap
csolatuk. A nyugdíjas és ÖTA ügyintézés megszűnése óta a 
vasutas nyugdíjasoknak segítséget nyújtanak. 
■ VSZ Távközlési és Biztosítóberendezési Főnökség alapszer

vezete Miskolc. A kitüntetést átvette Bodnár József szb
titkár 

Az alapszexvezet taglétszáma 277 fő. Tagságát 30 szolgálati he
lyen 30 bizalmi fogja össze. Az érdekvédelmi munka eredmé
nyességét igazolja, hogy a taglétszám évek óta stabil. 
■ Benyújtotta még pályázatát a VSZ Debrecen Területi Áru

fuvarozási Szakszexvezeti Bizottsága is, melynek titkára, 
Pocsai Sándorné is meghívást kapott az ünnepségre. 

Az alapszexvezet 2004. augusztusában alakult, ezért - bár 
megalakulása óta példamutatóan működik - a pályázati kiírás 
szempontjait figyelembe véve a kitüntetést formai okok miatt 
nem lehetett odaítélni. 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ARANY 
JELVÉNY KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK 

■ Kockás Tiborné, Komárom Vontatási Főnökség szakszexve-
zeti bizottságának gazdasági felelőse 

A csaknem két évtizedes lelkiismeretes szakszexvezeti tevé
kenységéért, nyugállományba kerülése alkalmából javasolták 
kitüntetését, szakszexvezeti életútja elismeréséül. 
■ Marosfalvi István, MÁV Rt. Pályamérnöki Létesítmények 

Igazgatóság Technológiai Központ szakszexvezeti bizottsá
gának szb-titkára 

Az alapszexvezeti titkári tisztséget 1997 óta példamutatóan lát
ja el. Munkatársai megbíznak benne, ennek is köszönhető, 
hogy a Technológiai Központban csak VSZ-es alapszexvezet 
van. 
■ Balázs Györgyné, a Debreceni Területi Igazgatóság Szak

szexvezeti Bizottságának szb-tagja, a Segélyezési Bizottság 
elnöke. 

Munkáját a folyamatosság, a szakszexvezet iránti elkötelezett
ség jellemzi. Vállalt feladatait megbízhatóan és pontosan tel
jesíti. Jelentősen hozzájárul a VSZ népszerusítéséhez. 
■ Nagy Ferenc, a Debrecen MÁV Rt. TEB Szakszexvezeti Bi

zottságának szb-titkára, TK vezető-helyettes, Vasutasok 
Szakszexvezete Választmánya tagja. 

Az általa vezetett alapszexvezet 2004-ben elnyerte az Elnökség 
Dicsérő Oklevelét. Csaknem két évtizedes, VSZ iránti elköte
lezettsége, szakszexvezeti életútja elismerése a kitüntetés. 
■ Kaposi Zoltán, Szombathely Területi Igazgatóság szb

titkára 
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Az alapszervezet tagjai, tisztségviselő társai 
egyaránt elismerik tevékenységét Sikeré
nek egyik jelzője, hogy az alapszervezet 
2004-ben elnyerte a VSZ Dicsérő Okleve
lét 
■ Gyimesi József, a pécsi Területi Igazga

tóság Szakszervezeti Bizottságának SZB 
vezetőségi tagja 

Harmincnyolc éve tagja a Vasutasok Szak
szervezetének. A kitüntetés több, mint két 
évtizedes, elkötelezett szakszervezeti tevé
kenységének elismerése. 
■ Tápai Gáborné, a VSZ Szeged Területi 

Képviseletének irodavezetője 
Sokrétű munkáját' igyekezettel és lelkiis
meretesen látja el. Több éve eredménye
sen segíti a területen folyó üdültetési és 
utazási tevékenységgel kapcsolatos felada
tokat 
■ Czirják Ferencné, ÁFU szakmai küldött, 

Mátészalka 
Kimagasló szerepet játszott a Debrecen 
ÁFU alapszervezet megalakításában és a 
taglétszám megduplázásában. Szakszerve
zeti életútjának elismeréseként részesült a 
kitüntetésben. 

■ Gulyás Ferenc, Szeged Nyugdíjas Alap-
szervezet elnöke. 

Gulyás Ferenc hat évtizede a VSZ tagja, 45 
éve folyamatosan lát el szakszervezeti tiszt
séget. A kitüntetés egy nehézségektől sem 
mentes, példamutató szakszervezeti életút 
elismerése. 
■ Aradi József, a szegedi Vasútegészség

ügyi Központ Szakszervezeti Bizottságá
nak szb elnöke 

Több, mint harminc éve következetes 
szervezőmunkával eredményesen segítette 
a VSZ érdekérvényesítő munkáját. A szak
szervezeti életútja elismerése a kitüntetés. 
■ Tóth Tibor, a záhonyi Gépesített Rako

dási Csomópont alapszervezetének szb
tagja 

Szakmai tevékenységével segíti az alapszer
vezet tekintélyének növelését. A kitüntetés 
huszonöt éve óta folyamatosan magas szín
vonalon végzett munkája elismerése. 
■ Fogl Zoltán, Szombathely Járműjavító 

Kft. szb titkára, a Járműjavító Kft-k 
Intéző Bizottságának titkára, a VSZ Vá
lasztmány tagja. 

Több alapszervezeti tisztségben elismerés-

nnnnVJELUÉnVESElnH 

DICSÉRŐ 

0HLEUELESElnH 

Simon DEzső 

HÖSZÖnTŐJE 

re méltó munkát végzett Kollégái köré
ben elismerést és megbecsülést vált ki kö
vetkezetes érdekérvényesítő tevékenységé
vel. 
■ Szuchy Antal, a szombathelyi Gépészeti 

Főnökség szb-titkára, GIB-tag, TK veze
tő-helyettes, VSZ Választmány tagja. 

Munkáját mindenkor a szakszervezeti ta
gok iránti elkötelezettség jellemzi. A testú
letek munkáját kritikusan, kompromisz
szumra készen segíti. 
■ Kovácsné Demeter Klára, Szerencs Cso

mópont Alapszervezetének szb-titkára, 
a VSZ Választmányának tagja. 

Kimagasló szakmai felkészültségét ötvözi a 
szakszervezeti munkával. Több, mint egy 
évtizedes példamutató munkája elismeré
séül kapta a kitüntetést. 
■ Orosz Tamás, a miskolci TBF Szakszer-

vezeti Bizottság szb-elnöke. 
Az alapszervezeti munkája mellett a Ma
gyar Vasutasban rendszeresen megjelenő 
színvonalas képes és írásos tudósításaival 
hozzájárul a VSZ elismeréséhez. 

GRATULÁLUNK A KITÜNTETETTEKNEK! 
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BABARCZI ÁRPÁD· 
NÉ (GAZDASÁGI 
FELELŐS, VESZP· 
RÉM), GARAI IST· 
VÁN (SEGÉLYEZÉSI 
BIZOTTSÁG VEZETŐ, 
NYÍR E G YHÁ Z A ) ,  
GÁL ANDRÁS {PEB 
ELNÖK, DEBRECEN), 
HOLLICS ISTVÁNNÉ 

A MÁV RT. VEZÉRIGAZGATÓSÁG ÉS A 
VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ÜRSZÁ
GOS NYUGDÍJAS SZERVEZETE (VSz 
ONYSZ) JÚLIUS 4-ÉN A VASÚTTÖRTÉ
NETI PARKBAN TARTOTTA VASUTASNA
PI RENDEZVÉNYÉT, MELYEN RÉSZT VETT 
KóROZS LAJOS, AZ IFJÚSÁGI, CSALÁD
ÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐ
SÉGI MINISZTÉRIUM POLITIKAI ÁLLAM
TITKÁRA, GAÁL GYULA, A MÁV RT. 
ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA ÉS SIMON 
DEzső, A VSz ELNÖKE. 

A Himnusz után Karácsony Géza nyugdí
jas, kiváló népművelő átéléssel adta elő József 
Attila Hazám című költeményét. 

Pallos György, az ONYSZ elnökének meg
nyitója után Kórozs Lajos politikai államtitkár 
köszöntötte az ünnepség résztvevőit, majd az 
ország gazdaságáról, a versenyképesség növe
léséről, a biztonságról, a kiszámíthatóságról 
beszélt. Hangsúlyozta: jó ha tudjuk, mennyi a 
nyugdij, a családi pótlék, mennyi jut szociál
politikára. 

Példaértékű kezdeményezésként értékelte 
az együttműködést a vállalat és az érdekképvi
seleti szervek, köztük a nyugdijas vasutas szer
vezet között, melynek tagjai hosszú évekig mű
ködtették a vasutat. 

Gaál Gyula elnök-vezérigazgató örömmel 
állapította meg, hogy nagyon sokan - unoká-
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jukat is magukkal hozva - vesznek részt az ün
nepségen. 

Nekünk, vezetőknek nagyon fontos, hogy 
jó legyen a kapcsolatunk a munkavállalókat 
képviselő szakszervezetekkel. Hivatalba lépé
sem után már az első hetekben találkoztam a 
reprezentatív szakszervezetek vezetőivel -
hangsúlyozta. - Szeretném határozottan leszö
gezni: meghatározó jelentőségűnek tartom, 
hogy legyen élőbb a kapcsolat az aktív és a 
nyugdíjas vasutasok között. A vállalat vezetői 
és a magam nevében is szeretném kifejezésre 
juttatni, olyan közösség építésén fáradozunk, 
amely vonzó lesz a fiatalok számára. 

Az elnök-vezérigazgató kitért a MÁV-nál fo
lyamatban levő átalakulásra, az ezzel együtt já
ró szervezeti változásokra. A döntéseket sok vi
ta előzte meg. Végül sikerült abban egyetérte
ni, hogy ha késlekedünk, lemaradunk. Hiszen 
szomszédaink már előttünk járnak. 

Önök joggal lehetnek büszkék arra, amit 
örökül hagytak az utódokra. Mi is azon fára
dozunk, hogy valamivel hozzájáruljunk az 

1 örökséghez akkor, amikor át kell adnunk a 
helyet az utódoknak. 

Köszönettel és tisztelettel adózom mind
azoknak, akik a magyar vasutat fenntartották 
és nem csekély áldozat árán működtették. Ké
rem, nekünk, aktív dolgozóknak is szavazza
nak bizalmat ahhoz, hogy a hagyományokat 
folytatva, sikeresen befejezhessük a MÁV átala
kítását és új szakaszába lépett reformját, amely 
a vasutasok jövedelmének növekedését is szol
gálja. 

A köszöntők elhangzása után kitüntetése
ket adtak át. A vasútüzem, a vasutas nyugdija
sok és hozzátartozóik érdekében kifejtett pél
damutató munkája elismeréseként a MÁV Rt. 
vezérigazgatója „ Vezérigazgatói Dicséret" ki
tüntetésben részesíti: Antal Józsefné gazdasági 

(ALAPSZERVEZETI ELNÖK, 
KECSKEMÉT), PAPP LA
JOSNÉ (GAZDASÁGI FELE·· 
LŐS, KISVÁRDA), RÁKOS 
ANDOR (ALAPSZERVEZETI 
ELNÖK, DUNAKESZI), SZA· 
NYI LÁSZLÓNÉ (ONYSZ 
IRODAVEZETŐ), Szűcs IST
VÁN (ALAPSZERVEZETI EL· 
NÖK, EGER), TORONYI 
GÉZÁNÉ {ALAPSZERVEZETI 
ELNÖK, BÁTASZÉK), VASS 
LÁSZLÓ {TERÜLETI SZERVE· 
ző, ONYSZ BP.) 

felelőst (Füzesabony, nyugdí
jas alapszervezet), Buzási Jó
zsef területi szervezőt (Pécs), 
Csorba Sándor elnököt 
(Gyömrő, nyugdijas alapszer
vezet), Dr. Francz József el
nököt (Dombóvár, nyugdijas 
alapszervezet), Pallos György 
ONYSZ elnököt, Pillár 
Vencelné gazdasági felelőst 
(Bp. Déli pu., nyugdijas alap
szervezet), Takács Imréné 
gazdasági felelőst (Békéscsa
ba, nyugdijas szervezet). A ki
tüntetéseket Gaál Gyula adta 
át. Simon Dezső, a VSZ elnö
ke pedig tíz aktivistát részesí
tett Szakszervezeti Elismerő 
Oklevélben. 

A kitüntetések átadása 
után a Vasutas Zeneiskola ta
náraiból alakult kamarazene
kar szórakoztatta az ünnep
ség résztvevőit. 

VISi Ferenc 



Gépészek a pályán 
zón. A tartalmas beszélgetésen a 
résztvevők megismerhették egy-

munkakapcsolatban állók spor- más vasútjainak átalakítását és az 
tolás és fehér asztal mellett mé- abból adódó szakszervezeti ta-
lyítsék el barátságukat, hiszen a pasztalatokat, feladatokat. 
Záhonyból és Csapról érkezett A hagyományoknak meg-
kollégák ugyanazon gondokkal felelően nagypályás mérkőzésen 
küzdenek, mint a házigazdák. mérték össze erejüket és tudásu-
Arra várnak, hogy élénküljön a kat a gépész kollégák. A kör-
vasúti forgalom kelet-nyugati mérkőzéseket a hazai csapat 
irányban, mert ez biztosít mind- nyerte gólkülönbséggel. A máso-
annyiuknak munkát, családjaik- dik a záhonyi csapat lett a Csap-
nak megélhetést. ró! érkezettek előtt. 

A találkozó a szakszervezeti ta- A „harmadik félidő': azaz a 
pasztalatcserét is szolgálja. A ren- szokásos bankett nagyon színvo-
dezvényen jelen volt Peter nalasan zajlott, a vendéglátók ki-

Balról jobbra: Giecs János, Homrok János, Zubály Bertalan, Peter 
Rozloznik, Homyák Bertalan, Takács Zoltán, Takács Tibor, Szanyi 
Jó�, Balogh Attila, Jabrik Attila, Karácsony Szilárd. A képen nincs 
rajta Kovács Károly, aki sokat tett a rende'LVény megtartásáért 

Rozloznik, a Szlovák Vasutasok tettek magukért. A résztvevők 
Szakszervezete májusban megegyeztek abban, hogy bár-
megválasztott új elnö- ---- hogyan alakuljon a vas-
ke, és Janos utak átalakulása a 
Griecs alelnök. jövőben, a több 

BARÁTI TALÁLKOZÓRA GYŰLTEK ÖSSZE 
A SZLOVÁK-UKRÁN-MAGYAR HÁRMASHATÁR 

SZLOVÁK OLDALÁN, TISZACSERNYŐN AZ ÁTRAKÓ
KÖRZET GÉPÉSZETI FŐNÖKSÉGEINEK DOLGOZÓI. 

M a g y a r évtizedes kap--
részről Ka- csolatot tovább 
r á c s o n y  működtetik, 
Szilárd, a hiszen az em-
VSZ alel- beri, közössé-
nöke és gi és szakszer-

A több évtizede tartó kapcsola
tot semmi sem zavarhatja meg, 
pedig a gazdasági szempontból 
egyedülálló régió látott már 

szebb napokat is. Évente egy al
kalommal a helyszíneket válto
gatva húsz-huszonöt fős delegáci
ók indulnak útra, hogy a napi 

Zubály Ber- vezeti kapcsola-
talan, a MÁV tokat sem a hatá-
Rt. Központi rok, sem a vasutak 
Üzemi Tanácsának eltérő működtetése 
tagja vett részt a találko- k. 

Kemény munka és kitüntetés 
BÁR ÜNNEPELNI GYŰLTEK ÖSSZE 
2005. JÚLIUS 4-ÉN A VASUTASOK 

SZAKSZERVEZETE GÉPÉSZETI 
INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK (GIB) 

TAGJAI, AZ ÖSSZEJÖVETEL ELSŐ 
ÓRÁJA MÉGIS KEMÉNY MUNKÁVAL 

TELT. KÖZTUDOTT, HOGY A GÉPÉ
SZETI ÜZLETÁGNÁL AZ ELMÚLT 

HETEKBEN KEZDŐDTEK AZ ELBO
CSÁTÁSOK. MINTEGY EZERÖTVEN 

MUNKAHELY SZŰNIK MEG OR
SZÁGSZERTE, AMELYNEK VÉGRE
HAJTÁSA RENGETEG FESZÜLTSÉ
GET OKOZ A MUNKAHELYEKEN. 

A testület tagjai Meleg János GIB titkár 
vezetésével területenként összesítették a he
lyi konzultációk tapasztalatait. A megbeszélé
seken érvényre juttatják a VSZ Gépészeti 
Intéző Bizottsága és a MÁV Rt. Gépészeti Üz
letágának vezetése közt 2005. március l:jén 
aláírt megállapodást, amely a létszámcsök-

kentés alatt követendő eljárásról 
szól. Ennek köszönhetően a kon
zultációk során az érintett létszám 
töredéke érinti majd a VSZ gépé
szeti alapszervezeteihez tartozó ta
gokat. A létszámcsökkenés mód-
szerei közt a nyugdijbavonulás 
éppúgy elfogadott, mint más üzlet
ágakhoz való áthelyezés, de van
nak, akik önként kérik elbocsátá
sukat. 

A GIB titkára és tagjai az el
múlt hetekben negyvenkét telep
helyen voltak jelen az egyeztetése
ken és közvetlen kapcsolatot tarta
nak az üzletág vezetésével. Az 
együttműködésnek köszönhetően 
jött létre június 30-án az a megál
lapodás, amely a korábban meg
szűnésre ítélt kocsivizsgálói mű
vezetői munkakör megmaradását 
garantálja, illetve a felsőfokú vég
zettséggel rendelkező reszortveze
tők helyzetét rendezi. 

Az érdekvédelmi munka érté
kelése és a további feladatok meg
határozása után átadták a GIB
Dijakat, és elismerték a tisztségvi

A KORÁBBAN 

MEGSZŰNÉSRE 

ÍTÉLT 

KOCSIVIZSGÁLÓ! 

MŰVEZETŐI 

MUNKAKÖR 

MEGMARAD 

selőket. A Gépészeti Intéző Bizottság dönté-

se alapján Békéscsabáról 
Kmchió István, Záhonyból 
pedig Szanyi József kapott 
tárgyjutalmat kiemelkedő 
munkájáért. 

A gravírozott fedeles 
zsebórával járó GIB-Dijat az idén 
elsőként Baraskó Sándor, a yír
egyházi Gépészeti Főnökség 
Szakszervezeti Bizottságának 
tisztségviselője, a Kocsiszolgálati 
Tagozat alapító tagja kapta. Má
sodikként Czikó Vmce, a Miskol
ci Gépészeti Főnökség VSZ alap
szervezetének bizalmija vehette 
át a díjat. A harmadikat Kará

csony Szilárd, a VSZ szervezetpo
litikai alelnökének, a GIB alapító 
tagjának ítélte oda a testület. 
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A kockázatok ésszerűbb elosztására 
törekednek az üzemeltetésnél 
Ausztráliában 

Viktoria állam közlekedési mm1sztere sajtótájé
koztatót tartott Melbourne-ben, amelyen ismertette 
azokat a terveket, amelyeket a városi és a vasúti köz
lekedés finanszírozása terén kívánnak megvalósítani. 

Viktoria állam fővárosáról, Melbourne-ről el
mondta, hogy általános vélemény szerint ebben a vá
rosban a legkedvezőbbek az életfeltételek. A 3,5 mil
lió lakosú város 245 km hosszúságú, kétvágányú vil
lamos-vonallal rendelkezik, ahol 500 jármű közleke
dik, és járataik a városközponttól 20 km távolságot is 
megtesznek. 

A közlekedési kormányzat 2030-ig terjedő progra
mot készített, amely véleményúk szerint valamennyi 
közlekedési ágazat működését módosítani fogja. A 
terv négy témakört tartalmaz: a túlnépesedés kezelé
se, a nagyvárosok növekedése, a közlekedés bizton
sága és a gazdasági fejlődés támogatása. Javasolják a 
megbízható és stabil közlekedési hálózat kialakítását. 
Erre azért van szükség - mondja a közlekedési mi
niszter -, mert a munkáspárt öt éwel ezelőtti kor
mányra kerülése idején ez még nem valósult meg. A 
konzervatív kormány 1998-1999 között végrehajtotta 
a fuvarozási rendszer privatizációját és a csődhely
zetet pozitív irányba alakította át. Erre az intézkedés
re nagy szükség volt, mert az öt magántársaság közül 
három pénzügyi csődbe került. 

A közlekedési miniszter elmondta még, hogy a 
jövőben a kockázatokat olyan formában osztják 
meg, hogy a kormány a kereskedelmi kockázatok 
egy részét magára vállalja (1999-ben a cél az volt, 
hogy a kockázatokat teljes mértékben a magánválla
latok viselték). A közösség 60%-ban támogatja a be
ruházásokat, így például 1,1 milliárd ausztrál dollár
ral (638 millió euro) a gördülőállományt. El akarják 
érni, hogy a vonatok pontossága és megbízhatósága 
35%-kal növekedjen és az utazóközönség megelége
dése nagymértékben javuljon. 

(Rail et transports, 2005. március) 

A francia vasút a vonattal történő 
utazás népszerűsítésére törekszik 

Az SNCF nagyszabású mozgalmat indított „Szere
tem a vonatot" jelszóval, megismertetve a közönség-

Vasutas 

gel a vasúti utazás előnyeit, be
mutatva a forgalomszervezés 
kulisszatitkait is. 

Ez év május 1. óta egy szí
nészcsoport járja a francia váro
sok pályaudvarait, és rövid mű
sor keretében hhja fel az állam
polgárok figyelmét arra, hogy 
vegyenek részt azokon a talál
kozókon, ahova a vasút vezetői 
meghhják a helyi képviselőket 
és polgármestereket. A találko
zókon ismertetik az SNCF ter
veit, amelyek közelről érintik 
annak a városnak 

35 millió eurós szerződés 
a Bombardier vállalattal 
Olaszországban 

A Bombardier kanadai légiközlekedési 
és vasúti járműgyártó vállalatcsoport 35 
millió euró értékű megrendelést kapott a 
Trenitalia olasz vasúttársaságtól 60 ETR 
500 típusú villamos motorvonat korszerű
sítésére. 

A két első motorvonat 2006 júliusáig ké
szül el, a gördülőanyag és az 58 további jár
műhöz tartozó felszerelés szállítása 2007 

februárjáig megtörténik a válla

illetőleg terület
nek a közlekedési 
lehetőségeit. A 

Nagy siker: 
latcsoport ígérete szerint. Az 58 
további motorvonatra vonatkozó 
munkákat a Trenitalia szüksé
gleteitől függően végzik el. 

vasút vezetői min Szeretem Az 1992-ben a Trevi konzorci
um - amelyben részt vesz a 
Bombardier - által gyártott mo
torvonatokat a nagy sebességre 

den esetben el
mondják, hogy az a vonatot 
SNCF a fejlesztés
hez szükséges 
pénzösszegek egy részét bizto
sítja és felhhja a helyi szerveket 
a finanszírozásban való részvé
telre. 

A „Szeretem a vonatot" jel
szó már nem új, 2005 tavaszán 
is szerepelt ez a szlogen egy vas
úti kíállításon. A közönség kö
rében akkor ez olyan sikert ara
tott, hogy az SNCF érdemesnek 
tartotta ismét felhasználni, így a 
jelszót a Champs-Élysées-en 
rendezett kiállítás után az or
szág nyilvánossága is megismer
hette. 

(Ville et Transports, 

2005. május) 

alkalmas pályákon lehet üzemel
tetni, de a hagyományos vonalakon is a 
szabványos InterCity forgalomban közle
kedő kocsikkal párosítva. Ezen kívül a mo
torvonatokat egy új indító jelzőberen
dezéssel szerelik fel, és a módosításokat 
mind az elektromos, mind a mechanikus 
rendszerhez alkalmazzák, hogy lehetővé 
váljon a szabványos kocsikkal történő ösz
szekapcsolás. 

A Bombardier vállalat lesz felelős a mér
nöki tervezésért és kivitelezésért, valamint 
a gördülőanyag és a motorvonatok számá
ra megfelelő felszerelés szállításáért, továb
bá a két első jármű felülvizsgálatáért és 
üzembe helyezéséért. 

(Ville et Transports, 2005.június) 
Hajós Béla 

Révay Sándor 
1925-2005 

Révay Sándor fiatalon, 1941. szeptember 27-én lépett a MÁV szolgálatába. Aktív pá
lyafutása során a tagok bizalmából több, mint két évtizedet dolgozott szakszervezeti 
tisztségviselőként. 1965. március 1-től a Vasutasok Szakszervezete Dunakeszi MÁV 
Járműjavító üzem Szakszervezeti Bizottsága függetlenített munkatársa lett, majd meg
választották szb-titkárrá és a Központi Vezetőség tagjává. 
A szakszervezeti mozgalomban a VSZ Központi Hivatalok és Intézmények Intéző Bi
zottsága titkáraként dolgozott, majd kinevezték a VSZ Kulturális, Agitációs és Propa
ganda Osztály vezetőjévé. 1978-ban megválasztották a VSZ Járműjavító Üzemek 
Intéző Bizottsága titkárává, mely tisztséget nyugdíjazásáig, 1985. december 16-ig töl
tötte be. 
Munkáját tagjaink iránti elkötelezettségge!, képzettsége és hosszú pályafutása alatt 
szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján lelkiismeretesen, erejét nem kímélve eredmé
nyesen végezte. Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
Révai Sándort 2005. július 6-án, Dunakeszin kísérték utolsó útjára családtagjai, mun
katársai és ismerősei. 



Bodnár József 
HÜT sajtóreferens 

A HÜT Pályavasúti 
Szakbizottság ülé
se: 2005. JÚTIIUS 01. 

Napirend: A Pálya
vasúti Üzletág Területi 
központjaiban és a 
végrehajtási alapegysé
geken dolgozók beso
rolásainak tárgyalása 
és az átmeneti állapot 
kezelése, az átirányítás 
leteltét követően. 

Soros HÜT ülés: 
2005. JÚTIIUS 06. 

Az első napirend tár
gyalása során szóbeli 
tájékoztató kiegészítés 
hangzott el a MÁV Rt. 
2004. évi, 2005. I-V. 
havi üzembiztonsági 
és vagyonvédelmi hely
zetéről dr. Túrós And
rás Biztonsági Igazga
tó előadásában. A 
2004. év üzembizton
ság szempontjából az 
elfogadható mmos1-
tést kapta, mely 2003-
hoz képest kedvező. 
Megalakult a vasúti 
rendészeti bizottság. 
Mindezek ellenére 1,5 
milliárd forint értékű 
baleseti kár keletkezett 
négy nagy baleset kö-

HUT Hírleuél 
2005. JÚTIIUS 

vetkezményeként. Az 
esetek 90 százalékában 
emberi mulasztás tör
tént. 2005. első öt hó
napjában nőtt a balese
tek száma, 

A harmadik napi
rend kapcsán megis
mertük a Kormányzati 
Kapcsolatok igazgató
ság vezetőjét Ersek 

Soros HÜT ülés: 
2005. JÚTIIUS 21. 

Napirend előtt a MÁV Rt. 
Kompenzációs Főosztály osz
tályvezetője dr. Vincze Teodó
ra ismertette a munkáltató ál
láspontját a katasztrófától súj
tott országrészek vasutas mun
kavállalóinak megsegítésére in
dított KÚT-felhívással kapcso
latban. 

Első napirendként tájékozta
tó hangzott el a pályavasúti te

rületi egységek szervezeti módosításának, irányí
tás korszerűsítésének tapasztalatairól, a Pályavas
úti Üzletág 2005. évi feladatairól és a forgalom
szervezési elképzelésekről, dr. Mosóczi László 
főigazgató előadásában. Alapvetően új irányítás 
valósult meg, egységesen négy osztállyal, mely
hez elkészítették az új szervezeti rendet. Pályás 
és erősáramú tevékenység kihelyezések történ
tek. A távközlés sikertelen tavalyi pályázatát 
követően tárgyalásos közbeszerzési eljárást ter
veznek július negyedikével indítani. Várhatóan a 
negyedik negyedévben valósulhat meg a korsze-

rű digitális technika, az utas
melyek 50-60 
százalékban 
mozdonyveze
tő hibájából 
következtek 
be. A vagyon
b i z t o n s á g i  

MEGVIZSGÁITÁK MElY VONALAKON 
LEHET BEVEZETNI A MÁV BUSZOS 
KÖZLEKEDÉST, ÉS Fül YAMATBAN 

VAN A TÖRVÉNYI 

tájékoztatás és a végkészülékek 
együttesének tevékenység-ki
helyezése. 

Az új szervezetben lévő mun
kaköröket a Kompenzációs Fő
osztály nem úgy értékelte, 
ahogy azt a szakma szeretné, 
ezért új előterjesztés készült. 
Tartani kell az össz-bértöme-

helyzet vegyes 
képet mutat, 
míg a pálya-
vasútnál nőtt a sínlo
pások száma, addig az 
AFU-nál csökkent az 
árukárok nagysága. A 
s z e m é l y k o c s i  p a r k  
30%-át graffitivel lefes
tették. A titokvédelem 
ellenőrzése a védelmi 
osztályhoz tartozik. Az 
Adatvédelmi Utasítás 
júliusban életbe lép -
mondta Túrós András. 

Második előadóként 
a gépészeti szakbizott
ság meghívására Zsá
kai László György fő
igazgató ismertette a 
2005. július 1-:iétől 
munkáltatói jogkör
gyakorlás rendjére vo
natkozó elképzelése
ket. A szakbizottság 
vezető megtette észre
vételeit, melyeket fi
gyelembe vesznek. A 
főigazgató elmondta, 
jelentősebb létszámle
építés a szellemi mun
kakörökben lesz. A 
mozdonyvezetőknél 
nyugdfjazással megol
dódik a létszámkérdés. 

FEL TÉTELEK VIZSGÁLATA IS 

Ákost, s betekintést 
nyertünk feladataik
ha. A kommunikációs 
csatornán keresztül a 
MÁV érdekeit szeret
nék a döntéshozókkal 
megismertetni más 
formában. Az igazi 
döntéshozókat kell 
megkeresni, és az ál
lammal elismertetni, 
hogy közszolgálati fel
adat a személyszállí
tás, melyet finanszí
rozni kell. Óriási pén
zek hiányoznak a vas
útból. 

Negyedikként a 
MÁV Rt. MSZSZ-t véle
ményezte a testület 
Zsoldos Mariann fő
osztályvezető jelenlét
ében, aki elmondta, 
hogy az egységes meg
rendelői fellépés és 
rendszeroptimalizálás 
szükséges. Létrehoz
zák az INFO Kommu
nikációs Igazgatósá
got. Az Ingatlangazdál
kodás a stratégiához 
fog tartozni. 

get. 
Összevonják a TEB és PML technológiai köz

pontot. Megkezdődött az üzletág-irányítás audit
ja. Megvizsgálták mely vonalakon lehet bevezetni 
a MÁV buszos közlekedést, és folyamatban van a 
törvényi feltételek vizsgálata is. A közlekedési tár
ca döntése szükséges a párhuzamos közlekedés 
megszüntetésére. 

Másodikként Dancsa Attila, a Belső Kommuni
kációs Osztály vezetője a vasutasnapi rendezvé
nyekről adott részletes tájékoztatót. Egy prog
ramfüzet színesíti a sorozatot. 

A különféléken belül tájékoztató hangzott el a 
francia csereüdülés szerződésének megkö
téséről. A kibővített ülésen kezdeményezték egy 
háromfős választást előkészítő bizottság létreho
zását. 

A testület tárgyalta a munkáltató által átadott 
óvodák, üdülők, művelődési házak további sorsá
nak alakulását. 

Az óvodák esetében a testület úgy döntött, 
hogy önkormányzati működtetés hiányában ér
tékesíthetők. Az üdülők piaci alapú értékesítése 
csak akkor támogatható, ha nincs vasutas közös
ség (jogi személy), aki az üzemeltetést hosszabb 
távra vállalja. A művelődési házak további üze
meltetésével kapcsolatban elsőként az önkor
mányzatokat kell megkeresni, illetve elképzel
hető ingatlancsere a szakszervezetekkel. 

Bodnár József 
HÜT saJtóreferens 
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PUBLICIS2TIHn 

Szolidaritás 

Ilyennek tűnik Kóka János 
nagy visszhangot kiváltó 'cikke a 
Népszabadság június 30-i számá
ban. A szerző a sikeres és türelmet
lenül a változásokra váró vállal
kozók országának festi le honun
kat. Szembeállítja egymással a ha
tékony vállalkozói, és a pazarló ál
lami szektort, valamint a szolidari
tást és a versenyképességet. Ez így 

egy mondatban persze a cikk mon
danivalójának durva leegyszerűsí
tése. Hiszen csak egyetérteni lehet 

hogy a vasútra, mint a legkörnye
zetbarátabb közlekedési formára 
szükség van, nem lehet 
kérdés. De kérdés, 
hogy miért rész
vénytársaság 
a MÁV? 
A k a d n a - e  
közgazdász, aki 
a részvényeit ki akar
ná vinni a tőzsdére? Hatékony-
ságot én nem tudok számolni, de bizony 
impozáns, amikor egy sorompónál várakozva lá
tom, hogy egyetlen öreg villanymozdony hány ko

és versenyképe�g 
csit húz maga után. 
Ez a teher legalább 
nem kamionokon 
mozog, nem okoz 
l é g s z e n ny e z é s t ,  
nem faluk és vára-

gazdasági és közlekedési miniszte
rünkkel, hogy az állami és politikai 
bürokrácia elképesztően felduz
zasztott, és ehhez képest (vagy ta
lán éppen ezért) cseppet sem haté
kony. Fontosabb lenne folyamatos 
konzultációt folytatni a vasutas 
szakszervezetekkel, mint néhány 
felheccelt polgári körös nyugdijas
sal megalázó vitát folytatnia a gaz
daságról. Az állami vállalatok kér
dése cseppet sem olyan egyszerű, 
mint az a probléma, hogy arcpirí
tóan sok országgyűlési és önkor
mányzati képviselő élvez magas jö
vedelmet és egyéb kiváltságokat, 
miközben a képviselő névre a Par
lamentben és az önkormányzatok
ban alig néhány tucat ember mél
tó, a többiek csak önérdek kép
viselők, megélhetési politikusok, 
és milyen jól élnek belőle. Az álla
mi, illetve a legkülönbözőbb mó-

sok főutcáján dübörög keresztül, nem teszi még 
jobban tönkre az aránytalanul drágán, de mindjárt 
selejtesen megépült autópályákat. És itt van Buda
pest közlekedése, immár komoly negatív választási 
tényezőként: romokban. De a Budapesti Közleke
dési Szövetség a körvasút bekapcsolásával, az ösz
szes tömegközlekedési lehetőség összekötésével és 
egységes tarifarendszerével (netán mágneskártyá
val kombinálva) évtizedes tervezgetés után sincs 
sehol. Van néhány új motorvonat. Van többlépcsős 
menetrend a váci vonalon. Ennyi. És ez is csak 
MÁV kezdeményezés. Egyelőre partnerek nélkül. 

Ami meg a szolidaritást és a versenyképességet 
illeti, igaza van a miniszternek abban, hogy a „Szo
lidaritás elve rosszul áll a versenyképességgel szem
ben". Csakhogy a versenyképesség az egész vilá
gon, így nálunk is egyszerre jelent magasan kvalifi
kált, sikerorientált és éhbérért szinte rabszolga
munkára is kapható, kiszolgáltatott munkavállaló
kat és reménytelen munkanélkülieket. És igaz, 
hogy csak fejlődő gazdaság képes a szolidaritás 
anyagi alapjait megteremteni, de az is igaz, hogy 

még a mesés hétszázalékos növekedés mellett sem 

Egyre hevesebben folyik a bal
és jobboldali politikusok között a 
magyar gazdaság állapotáról szóló 
számháború. Nehéz ezt a vitát 
követni, pedig fontos dologról van 
szó: hogy áll az ország anyagilag, 
mire juthat pénz és mire nem az 
elkövetkező időkben, van e gazda
sági jövőképünk, és ha igen, mi
lyen, hogyan viszonyul egymáshoz 
a szolidaritás egyébként legalább 
annyira keresztény-konzervatív, 
mint baloldali értéke a versenyké
pesség kényszeréhez. Ez az adópo
litikán, jövedelempolitikán, mun
kahely megőrzésen és teremtésen 
keresztül ugyan mindenkit érint, 
de a különböző bázisszámok és sta
tisztikai számítások végeredménye 
a laikus számára aligha összeve
thető. Így aztán ebben a nagyon 
fontos kérdésben is média hangu
latkeltés és pártpolitizálás 

A média 
hangulatkeltés 

és pártpolitizálás 
dönt 

dönt. A jobboldali szimpa
tizánsok készséggel elhi
szik, hogy a gazdaság ro
mokban hever. Jó magyar 
mentalitás szerint a tragi-

A szolidaritás elve 
rosszul áll a 

versenyképességgel 
szemben 

fogjuk utolérni Svédországot. Miköz
ben a globalizáció ,jóvoltából" a ma
gyar varrónőknek a kínai rabokkal, 
az indiai gyerekmunkásokkal kellene 
hatékonyan versenyezniük. Ezeket az 
embertelen szabályokat valóban nem 
mi teremtjük, de nagyon nem mind

kus helyzet - pláne ha a régen 
nem ellenzék, hanem inkább el
lenfél tehet róla - szinte megnyug
tató. Majd ha mi kerülünk hata
lomra, megváltjuk a világot Nincs 
olyan ellenzék, amelyik ne tudna 
bármit megígérni. A baloldal hívei 
nehezebb helyzetben vannak, hi
szen egy reálisabb optimista forga
tókönyvet kellene elfogadniuk, 
amire azonban hétköznapi tapasz
talataik, különösen néhány hurrá
optimista nyilatkozattal szemben 
alaposan rácáfolnak. 

Magyar 

don kvázi állami vállalatoknál 
azonban nem elsősorban elbocsá
tásokra, hanem felelős, közmeg
egyezésen alapuló döntésekre vol
na szükség. Az például lehet kér
dés, hogy a „dicsőségen "kívül, a fa
padostól a minden luxust kiszolgá
ló külföldi légitársaságok versenyé
ben szükség van-e nemzeti légitár
saságra, ami úgy „versenyez"a kon
kurenciával, hogy ha a külföldön 
dolgozó magyar magáncélból jön 
haza, akkor fapadosan repül, de 
ha hivatalosan, akkor csak a Malév
val jöhet négy-ötszörös áron, mert 
az állam csak azt téríti vissza. Az, 

egy, hogyan próbálunk meg alkalmazkodni hozzá
juk. Nem lehet elfelejteni, hogy az elbocsátások, 
kényszernyugdíja
zások emberi tra
gédiákat okoznak. 
És egy baloldali 
kormánynak a lét
bizonytalansággal 
szemben szolidá
risnak kellene ma-
radnia. Szerintem 

Nem lehet elfelejteni, 
hogy az elbocsátá

sok, kényszernyugdí
jazások emberi 

tragédiákat okoznak. 

bizony az állami és politikai vízfej lecsapolásával 
kellene kezdeni a változásokat. Egy kisebb irányító 
apparátus értelmesebb döntéseket képes hozni. 

Mező Ferenc 



Csak így egyszerűen, 

Gratulálunk! 
AJSZ tisztségviselő nem 

gy terem, mint a MÁV 
t. vezetése, ide nem le

het az utcáról, a MOL-tól érkez
ni. A VSZ-ben meg kell küzdeni 
azért, hogy tisztségviselő lehess. 
Itt ki kell érdemelned a VSZ ta
gok és a vasutas kollégák. elisme
rését, megbecsülését 

'1l�·.'··· •.· . .. . . ·· ·,•· .. '' 
�t·· . ·,;. .: .-·• Szakszervezetünk az idén is kétszázhúsz tisztségviselőjének biztosítja Zamárdiban a VSZ üdülőjében, hogy három napon keresztül továbbképezze magát a Munka törvénykönyve, a Kollektív Szerződés, szervezetpolitika és tagszervezés területén. A VSZ TEB Szakmai Képviselete 2005. június 8. és 11. között tartotta oktatását. A harminc szb-titkár és Tagozati Képviselő a nyárhoz méltatlan körülmények között - egész idő alatt zuhogott az eső - okosodott az előadóktól és egymás tapasztalataiból. Az oktatások kellemesebb részét az esti viták jelentették. Első este adták át a Szakmai Képviseletnél a TEBdíjakat. A dij átadásának első évében, 2005-ben három kollégánk érdemelte ki a névre szóló dijat: Bodnár József, Miskolc Távközlő és Biztosítóberendezési Főnökség SZB titkára, a KÜT tagja, Dienes Károly, Kiskunfélegyháza WF SZB titkára és Pínczés Ferenc, a Távközlési Tagozat vezetője. A dij átadása után a tisztségviselők döntöttek arról, hogy az elkövetkező években csak egy fő kaphatja a TEB-díjat. Nem csak a Vasutasok Szakszervezete tagjának, hanem tisztségviselőjének is jó lenni, mert a kitartó, odaadó munkát, a szolidaritást, a tenniakarást és a közösségi cselekvőképességet a VSZ tagsága és vezető testületei is becsülik. Csak így egyszerűen, Gratulálunk a kitüntetetteknek. 

Dr. Hotter József 

ÚJ trükk a 
uasutasok bérének 

csökkentésére F?galmam sincs, mi lesz a MAV vezetők által 2002-ben beharangozott reformból vagy átalakítási programból. Emlékszem, senki nem vitatta, hogy a Nemzeti Vasútnak meg kell felelnie az EU elvárásainak, legyen szétválasztva, legyen finanszírozva és ugyanakkor legyen átlátható a gazdálkodása. Az állítólagos reform megvalósításának utolsó harmadában leszögezhetjük, a reform nem más, mint esztelen létszámleépítés és tevékenység-kihelyezés, a szolgáltatás színvonalának csökkenése, az állami vagyon felél�se és tönkretétele. Ez a MAV vezetés nem dumál, ez cselekszik, meggondolatlanul, számítások, és hatásvizsgálatok nélkül szervezi a káosz legnagyobb állami vállalatát, a MAV-ot. Nem biztos, hogy a kormány és a MÁV vezetése jót csinál, nem biztos, hogy nem lehetne jobbat kitalálni és csinálni. Nem biztos az sem, hogy ne lehetne vitatkozni arról, hogy mit kellene csinálni és mit nem, de biztos, hogy a közfeladatok ellátásáról hallgatni, és nem megengedni azt, hogy az érintettek véleményüket kifejthessék, hiba és bűn is egyszerre. A MÁV vezetésének legújabb találmánya a Hay módszer alapján kitalált referencia szintek egyoldalú alkalmazása. Ennek a bevezetett referencia szintnek következménye a MÁVRt. új bértarifa rendszere, amely úgy lopózott be az életünkbe, mint besurranó tolvaj a házba. Először jöttek a foglalkozási csoportok, később az egyéni munkakörök. Munkaköri tükör nincs, tevékenységi leírás nincs, miközben MMK besorolás van. No és ennek következményeként a munkaköri tükör, a tevékenységi leírás és MMK besorolás vagy a munkakörök megnevezése olyan sűrűn változnak, mint az évszakok. A törzsfejlődés kapcsán már újabb fogalommal, a visszavételi bérrel és a feltételhiánnyal is megismerkedhettünk a munkáltató egyoldalú bevezetésével. A besurranó tolvaj lop, a vasutastól meg elvesznek, 

először munkakört, majd 
MMK besorolást és ennek következményeként bért, majd mindezt indokolják a MAV szervezeti rendszerének megváltoztatásával, a feltételhiánnyal és a visszavételi bérrel. Az elmúlt napokban több száz kollégánk kapott munkaszerződés módosítást. A vasutas, ha elfogadja, elveszíthet a béréből 

szerűen megélhetésre. A kolléga ugyanis év elején bérfejlesztést kapott, nem pedig bércsökkentést, és a jövőjét a megemelt bérrel számolta ki. Az egyszerű vasutas bérére nincs pénz, van viszont a kulcsmunkavállalókra. Tőlük nem elvesznek, hanem kiemelt bért kapnak, még az is kap, aki ma lett vasutas, pedig kulcsmunka-
Valódi reform 

Dr. Holter József 1-1000-10000 vagy akár 100000 forintot is. Ha nem fogadja el, fenyegetik, hogy elveszíti munkahelyét, no persze ezt nem írásban közlik a kollégákkal, hanem csak úgy négyszemközt. Ha a kollégák megkapják a munkabércsökkentésre irányuló munkaszerződés módosítást, válaszolják írásban a munkáltatónak azt, hogy a munkaszerződés módosítást csak változatlan bérrel fogadják el. A legjobb megoldás, ha néhány napra elkérik a szerződést, a VSZ jogsegélyszolgálata felkészült arra, hogy a kollégákat segítse a döntésben és a pereskedésben. Megjegyzem, a munkáltatói felmondáshoz nem elegendő indok az, hogy a munkavállaló nem fogadta el a szerződésmódosítást. Amennyiben a munkáltató mégis csökkenti a bért, a jogorvoslat legegysz�rűbb módja a bíróság. A MAV Rt. vezetése több száz perrel lesz kénytelen szembenézni. Jelenleg is vannak bérvisszavétel miatt perek. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy a vasutas csak úgy elveszítse munkabérének egy részét, annak ugyanis megvan a helye a családi kasszában, kell a lakástörlesztésre, a gyermek taníttatására vagy csak egy-

helyett vállalót az utcán, vagy a „haveri körben" azonnal lehet találni, vasutast viszont nem. Ez így nem megy, legalábbis nem jól megy. Vagy inkább nem mehet jól semelyik MÁV vezetés vagy kormány alatt. Hiszen ha valaki változtatni akar a vasúti közlekedésen, a MÁV szervezetén, a bértarifán, a humánrendszeren és annak szerkezetén, akkor igenis nem csak célszerű, hanem kötelező bemutatnia, hogy mit és miért csinál. Hogyan is szeretné folytatni, és hogyan képzeli el a jövőt, mit szeretne elérni, kit és mire szeretne ösztönözni. Nem lehet csupán a levegő?e beszélni. Szóval a MAV Rt-nél is jut pénz mindenre, 1!1ert a befolyó pénz senkié. Allami pénz, az meg a miénk, aki adja, annak csak úgy van, így aztán át lehet játszani magánkézre. Aki adja annak a pénz csak úgy van, hát akkor miért ne adnának belőle kulcsmunkavállalóra, projektre, liberalizációra, közbeszerzési panamára, mutyira. Ha az enyém lenne, én adnék a vasutasnak, a vasútfejlesztésre, a szolgáltatás színvonalának növelésére. Egy biztos, nem venném el a vasutastól, ugyanis megérdemli. A pénz viszont nem az enyém, hanem az országé, mil}dannyiunké. Nekem ez a MAV reform, ez a pénzszórás álszent és túl drága. 
*kotter* 
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UoüLés Munkavédelmi fórum 

2005. JÚNIUS 1-ÉN TAR
TOTTÁK A MUNKAVÉDELMI 
KÉPVISELŐK XI. ORSZÁ
GOS FÓRUMÁT, AMELYEN 
PÉTERFY LAJOS BEJELEN
TETTE, HOGY A MUNKAVÉ
DELMI KÉPVISELŐKÉRT 
ALAf>ÍlVÁNY A NEMRÉG EL
HUNYf ELNÖKE, FőCZE 
LAJOS NEVÉT VESZI FEL. A 

BEJELENTÉST KÖVETŐEN 
EGYPERCES NÉMA FE 
SAL ADÓZTUNK FőCZE LA

JOS EMLÉKÉNEK. 

Seg �tség 

A konferencián illusztris 
előadók vettek részt. Papp 
István, az OMMF elnöke, 
Dr. Varga László, az OMMF 
főosztályvezetője, Borhidi 
Gábor, az Országos Munka
védelmi Bizottság Munka
vállalói Oldal ügyvivője, Dr. 
Nagy Imre, az Országos 
Közegészségügyi Központ 
igazgató-helyettese, Péterfy 
Lajos, az Országos Munka
védelmi Bizottság Munka
vállalói Oldal szakértője, 
Eőry Tiborné, az OMMF 
főosztályvezető helyettese, 

és Galló Sándor, az OMMF 
főtanácsosa. 

A szakemberek a követ
kező témákban tartották 
meg előadásaikat: Munka
védelmi Képviselők jogai, 
jogvédelme, jogosultsága; 
Íij helyzet a munkavédelmi 
érdekegyeztetés és érdekvé
delem területén; A munka
védelmi képviselet jelene és 
jövéije; Foglalkozás-egész
ségügyi szakemberekkel 
történő együttműködés 
lehetősége; Egyéni védelem 
jelentősége a munkavéde
lemben; Munkavédelmi 
Képviselő feladata és állás
pontja az egyéni védő
eszköz ellátás tekintetében; 
EU jelzések a védőeszközö-

a MA V nyugdijasoknak 
Közismertek Magyarország 

piacgazdaságra való áttérésé
nek szociális hátrányai. Töb
bek között az, hogy állami tu
lajdonú vállalatok, üzemek 
szűntek meg. Ennek követ
keztében ezekről a helyekről 
több évtizedes munkaviszony 
után nyugdijba vonult embe
rek „gazdátlanul"maradtak. 

Megszűnt az az összetartó 
erő, amelyet egy-egy nyugdí
jas találkozó jelentett egyik
másik munkáltatónál, ahol a 
munkában megfáradt idős, 
érzékennyé vált emberek 
jóleső beszélgetéseket folytat
tak fiatalabb munkatársaik
kal, a vezetőkkel és egymással 
a „mindent megszépítő" régi 
időkről. Ahol ha valaki bajba 
került, a vezetők segítséget 
nyújtottak neki. 

Szerencsére vannak még 
ritka kivételek. Ezek közé tar
tozik a MÁV Rt. is, amely a 
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vezetői cserék, 
valamint a na

gyon nehéz gaz
dálkodási helyze
te ellenére sem 
hagyja cserben 
volt dolgozóit, a 
nyugdí jasokat .  
Támogatásai kö

VÁLLALATI 

SEGÉLYT 

MINDEN 

MÁV NYUGDÍJAS 

KÉRHET 

A betegség cí
mén kért segély
hez kórházi, or
vosi igazolás, 
vagy a rendszeres 
gyógyszerszedés 
havi összegéről 
szóló igazolás 
csatolandó. 

zül most a nyugdijasokra 
szánt vállalati szociális segé
lyekre, illetve igénylésének 
módjára hívnám fel nyugdijas 
társaim figyelmét. 

Vállalati segélyben részesül
het az a MÁV nyugdíjas, aki
nek életmódjában rendkívüli 
változás történt. 

A segély adóköteles, ezért 
az adószámot a kérelemben 
fel kell tüntetni. Az adózás 
alól csak a temetés címén kért 
segély mentesül. E segély
nemhez a nyugdíjas segély
kérő lap mellé csatolni kell az 
eredeti vagy fénymásolt, és a 
kiállító által hitelesített teme
tési számlát. 

Szociális segélyhez a rend
kívüli élethelyzetbe kerülés 
körülményeit igazoló egyéb 
okmányokat kell csatolni, pl. 
betörés esetén rendőrségi 
jegyzőkönyv, vagy elemi kár 
esetén önkormányzati igazo
lás, vagy a kár helyreállításáról 
szóló számla, stb. 

FONTOS! 

Vállalati segélyt minden 
MÁV nyugdijas kérhet, füg
getlenül attól, hogy a kérő
lapot a VSZ helyi nyugdíjas 
alapszervezetektől, vagy a 
MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatósá
gától ( 1062 Budapest, And
rássy u 66.) szerzi be. 

kön; Munkavédelmi Képvi
selő feladata a munkabal
esetek kivizsgálásának új 
rendszerében a munkahelyi 
egészségkárosodás megelő
zésének érdekében. 

A fórum célja a Munkavé
delmi Képviselők felkészíté
se az 1993. évi XCIII. sz. tör
vény előírásaira, az EU csat
lakozásból adódó feladatok
ra. Az ilyen és hasonló ren
dezvények között nincs 
olyan, melyen ne jutna az 
ember új, fontos és felhasz
nálható információhoz. 

Balesetmentes munkát,jó 
egészséget kívánok. 

Pék Károly 

Munkavédelmi Képviselő 

A kitöltött kérelmet ez 
utóbbi intézményhez kell be
küldeni. 

A kérőlap pontos kitöltése 
a segélyösszeg kifizetését 
könnyíti meg, mivel az adathi
ányos kérelmek csak pótlás 
után kerülhetnek számfejtés
re. 

A segélyezési bizottság ne

gyedévente ülésezik és dönt a 
beérkezett igények bruttó 
összegéről, melynek számfej
tését, kifizetését, adóigazolá
sát a Budapesti Regionális 
Humánszolgáltató Központ 
végzi el. 

Nyugdfjas társak! Ha körül
ményeik miatt vállalati szociá
lis segély kérelemre kénysze
rülnek, az eredményesség ér
dekében tartsák be a leírta
kat. 

Dr. Huszti Rezsőné 



Az alábbiakban Olvasónk a 
MÁV Rt. vezetőihez címzett, 
és szerkesztőségünkhöz is 
eljuttatott levelét közöljük. 

Tisztelt Illetékesek! 
Már évek óta fennálló, 

számtalan kellemetlenséget 
okozó jelenségre kívánom fel
hívni a figyelmüket. 

Bp. Ferencváros (nemzet
közi) állomás megközelítése a 
villamos és autóbusz megál
lók felől különleges adottsá
gokat igényel: 

- fizikai: azaz jó reflexek, 
akadályfutásban való jártas
ság, jó erőnlét a szökellések
hez, hirtelen irányváltások
hoz; 

- szellemi: megfelelő terep
ismeret, jó helyzetfelismerő 
képesség; 

- speciális felszerelés: a bo
kát jól tartó, vízhatlan túraba
kancs, csak bokáig érő nad
rágszár, vagy szoknya. 

Az érthetőség kedvéért 
mellékelek néhány fotót, me
lyek magukért beszélnek. 

Gödrök, elmozdult beton
darabok, törmelékek! Eső 
esetén kiszámíthatatlan mély
ségű és területű tócsák! (Igaz 
ilyenkor ,Jóérzésű emberek" 

fa- és tégladarabokat dobnak 
a gödrökbe.) 

Felháborító!! 
Sajnos minősíti a MÁV dol

gozóit, kifejezi az utasok sem
mibevételét! 

Jellemzi az ott dolgozó állo
mási vezetők hozzáállását, 
maximális igénytelenségét! 

Pedig mindössze 30-40 
négyzetméter aszfalt... 

De ugyan kit érdekelnek az 
ott csetlő-botló, mérgelődő 
utasok, akik felelőtlenül eset
leg magas sarkú cipőben, ke
rekes utazóbórönddel, vagy 

nem kellően koncentrálva 
próbálnak átkelni az akadá
lyokon. Egy ott szerzett boka
ficam késztetett az írásra. Már 
nagyon bánom, hogy nem 
mentem el betegállományba, 
üzemi balesettel, plusz egy kis 
kártérítéssel... 

Kérem, tájékoztassák a 
mozgássérült szervezeteket az 
állomás megközelíthetetlen
ségének tényéről! 

Ha esetleg erre sincs kapa
citásuk, szívesen megteszem 
Önök helyett! 

Másik megjegyzés, ami 
szintén nem túl fontos, hi
szen csak a tájékozatlan utaso
kat érinti. 

Miután évekkel ezelőtt az 
utasforgalmi I. vágányt meg
szüntették- leaszfaltozták-, a 
vágányok számozása maradt a 
régi. Érdemes lenne megnéz
niük azt a rohangálást a vágá
nyok között, az érkező vonat 

Margó 

előtt, amikor a hangosbe
mondó bemondja az érkező 
vonat vágányszámát. Az utas 
csak rohangál, vagy néz bam
bán. Nem érti az első miért a 
második, a második miért a 
harmadik, a harmadik miért 
a negyedik ... 

Hát ilyenek vagyunk ... 
Tudom, lehetetlen egy ek

kora vágányhálózattal ren
delkező állomás vágányait át
számozni, de talán a balese
tek és kellemetlenségek elke
rülése érdekében lehetne 
megoldást találni. (Pl. egy 

beljebb lévő jelentéktelenebb 
teherforgalmi vágányt 128/ A
nak kinevezni.) 

Várom válaszukat, intézke
désüket! 

Köszönettel: 

Tóth Attila 

Nem így hívják, de lehetne ez is a neve annak, aki miatt 
e néhány sort papírra vetettem. Annak, akire mindenkinek 
szüksége volt, de végül nem kellett senkinek. Igazából kel
lett a munkája az állomásfőnöknek, a csomóponti 
főnöknek, sőt igényt tartott munkájára a területi központ 
vezetője is. Még egy másik üzletág új (rutintalan?) főigaz
gatójától ígérettel bírt, hogy átveszi, ha kéri az áthelyezését. 

Végül mindenki sajnálta, hogy nem tud segileni. 
Csak nehogy így járjon a vasút is. 
Ébredjetek vasutasok! Nehogy a történet a MÁV végnap-

jainak MARGÓjára kerüljön. hÁIÓzAti 

Ne menjünk Bukarestbe (sem)! 
Lehet, hogy 

igaza van. Talán 
nem kellene Bu
karestbe (sem) 
utazni! Nem szá
mít, mi van a 
szomszédban!  
Vagy inkább az  a 

Egy nemzetközi fuvarozó 
szakszervezeti szövetségbe 
(ETF) tartozunk, mely tagja 
az Európai Szakszervezeti 
Szövetségnek. Az egyre diva
tosabban szidott EU támogat
ja ezen szervezetek munkavál
lalókat képző eseményeit. 
Ezért vehettem én is részt dij
mentesen Bukarestben egy 

oktatói továbbképzésen. 
Ferihegyen mindjárt „pozi

tív" érzés kerített hatalmába. 
Zsúfoltság, zaj, ülőhelyhiány, 
lucskos mosdó, késés, és még 
a mi vasutunkat szidják! 

Ne bántsuk Bukarestet 
sem! Tényleg csak néhány be
tű különbség van a két város 
között. 

Hasonló sok minden: a há
zak, az utak „minősége': a 
csomagot cipelő de mégis csi
nos asszonyok, a magukat és 
nyomorukat áruló páriák, 
bűzlő kapualjak előtt álló au
tócsodák. 

A tanfolyam magáról a tan
folyamszervezésről, tagszer
vezésről, kapcsolatépítésrql 
módszertani (nemzetközi) 
cseréről, egymás megismeré-

séről (15 országból voltunk) 
szólt. 

A romániai vasutasok sztráj
koltak éppen akkor. Mennyit 
tudunk róluk, a céljaikról? 
Tudnánk-e együtt tenni a kö
zös célokért (ha vannak)? 
Kell-e ezzel foglalkozni? 

Kérdezem ezt azért, mert 
régiós sportnapunk „hevé

ben "az egyik tagtársunk érté
semre adta, hogy nincs ínyére 
az én akár pesti ( elnökségi 
ülés, stb.), akár bukaresti csa
vargásom. Legyek az irodám
ban, legyek kéznél! 

Papp Zoltán 

gyengeségünk, hogy nem is
merjük egymást, nem bízunk 
egymásban és nincs elegendő 
szolidaritás közöttünk? 

Ezen gondolkodtam, mi
közben vonatunk átvergődve 
az éjszakai vágányzáron nyel
te az ezüstszínű kilométere
ket. 

PéZé 
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A VSZ-tagkártyával igénybe 
vehető szolgáltatások 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
2003 ŐSZÉTŐL ÚJ TAGKÁRTYÁT 

VEZETETT BE. EZZEL EGYÜTI 
OLYAN SZOLGÁLTATÁSOKAT 

NYÚJT TAGJAINAK, AMELYEKET 
HASZNÁLVA FORINTOKBAN PON
TOSAN MÉRHETŐ ELŐNYÖKHÖZ 

JUTNAK A VSZ TAGJAI. 

A
kedvezményes vásárlási lehe
tőségen és személyi kölcsön fel
vételen túl ma már nagyon sok 
tagunk veszi igénybe a Vodafone 

kedvezményes percdijait, illetve folyama
tosan bővül a TVnet-en keresztül elérhető 
nagysebességü Internetes kapcsolatot 
használók száma. A Tagkártya egyik leg
újabb szolgáltatása a 20-40%-os kedvez
ménnyel köthető Szakszervezeti Otthon
Biztosilás. Természetesen a VSZ Alapszer
vezetek döntése alapján folyamatosan 
működik a Signal Csoportos Balesetbizto
silás. 

Tagkártya-rendszerünket folyamatosan 
bőviljük, azzal a céllal, hogy szó szoros ér
telmében megérje VSZ-tagnak lenni. Azaz 
mindazok, akik igénybe veszik a VSZ
tagkártya szolgáltatásait, tagdijuk több
szörösét tudják megtakarilani. Sokan van
nak olyanok, akik szerint ez már ma is így 
van, hiszen ha valaki rendszeresen, vagy 
akár csak alkalmanként igénybe veszi az 
EDC kedvezményeit, három, sőt, ma már 
öt előfizetést köt a Vodafone-nal, és ol
csóbban biztosilja a lakását a Signallal, 
annak tényleg érdemes összeszámolnia a 
megtakarilásait. 

Természetesen azon dolgozunk, hogy a 
VSZ-tagkártyával új szolgáltatásokat tud
janak tagjaink igénybe venni, ezért kér
jük, hogy ötleteikkel keressenek meg 
bennünket. 

Javaslataikat a O 1 /21-52-es vasúti tele
fonszámon, és a vsz@axelero.hu, illetve a 
karacsony@axelero.hu e-mailen várjuk. 

A következő oldalakon pedig a tagkár
tyával igénybe vehető szolgáltatásokról 
olvashatnak. 

Kérjük tagjainkat, hogy ismertessék 
meg a VSZ-tagkártya által nyújtott 
lehetőségeket a ma még nem VSZ-tag 
kollégáikkal is. Minden új VSZ-tag a szol
gáltatások további bőviléséhez is hozzá
járul, mert annál nagyobb és több ked
vezményt tudunk elérni a partnereinknél, 
minél többen vagyunk. Együtt többre ju
tunk! 

Karácsony Szilárd 

Te is VSZ-tag! 
SIGNAL BIZTOSÍTÓ RT. 
Az ALAPSZERVEZETEK DÖN
TÉSÉTŐL FÜGGŐEN A VSZ-

TAGOK CSOPORTOS BALESET
BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

BAN RÉSZESÜLNEK. 

Balesetbiztosítási szolgáltatások 
A kockázatviselés a nap 24 órájában 

érvényes az egész világra szólóan. 
Biztosítási összegek 
Baleseti halál esetén: 120000 Ft, 
Baleseti rokkantság esetén: 120000 Ft, 
Kórházi napidij: 400 Ft/nap. 

Azonnali szolgáltatások 
Csonttörés esetén: 4000 Ft, 
egyéb súlyos sérülés esetén: 20000 Ft. 

Munkahelyi balesetre járó 
szolgáltatások 
I. 3 napot meghaladó táppénzes állo-

mányba kerülés esetén: 2500 Ft 
II. 21 napot meghaladó táppénzes állo

mányba kerülés esetén: 4500 Ft 
Munkabalesetre a Biztosító akkor 

teljesít, ha az elszenvedett baleset nem 
jogosítja a biztosítottat a magasabb ösz
szegű kiegészítő biztosítási feltétel sze
rinti, azonnali szolgáltatás igénybevéte
lére. 

Bejelentési kötelezettség öt nap. 
(Vasúti telefonszám: 01/21-52) 

Signal Szakszervezeti 
Otthon-Biztosítás 

A Vasutasok Szakszervezete aktív és 
nyugdíjas tagjai egyaránt minden eddi
ginél kedvezőbb feltételekkel köthet
nek biztosítást ingatlanjaikra. A Signal 
Biztosító Rt. a szakszervezetekkel való 
együttműködés keretében 2005. május 
l-től indítja új szolgáltatását kifejezet
ten szakszervezeti tagok részére. A 

Szakszervezeti Otthon-Biztosítási cso
magot igénybe vevők az alábbi enged
ményeket vehetik igénybe. 

1. Szakszervezeti tagok engedménye: 
20% a szerződés teljes díjából! 

Amennyiben az engedményre jogo
sult szakszervezeti tag nem tulajdonosa 
a biztosított vagyontárgyaknak, akkor a 
biztosítás szerződője a szakszervezeti 
tag, a biztosított pedig a tulajdonos 
lesz. 

2. Területi engedmény: ha a biztosí-

tott lakás/ház az itt meghatározott te
lepüléseken található 

- Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, 
Győr esetén 10%, 

- többi település esetén 20% a szer
ződés teljes dijából! 

- Budapest, Budakalász, Budakeszi, 
Budaörs, Erd, Gyál, Leányfalu, Nagy
kovácsi, Pilisv9.rösvár, Pomáz, Solymár, 
Szentendre, Ullő, Vecsés települések 
közigazgatási határain belül nem adha
tó engedmény. 

- Lakatlan (pld. nyaralók), illetve be 
nem fejezett épület esetén, az enged
mények fele adható. 

- Lakatlan épületek abban az eset
ben biztosíthatóak, ha a szerződő társa
ságunknál biztosítj_a az állandóan la
kott otthonát is! (Allandóan lakott az 
az ingatlan, amely legalább évente 270 
napon keresztül életvitelszerűen la
kott.) 

3. Árvíz veszélynem kizárásának en
gedménye 5% a szerződés teljes díjá
ból! 

Árvíz által okozott károk biztosítása a 
Tisza partján, a Tisza és a Keleti-fő
csatorna, illetve a Hármas-Körös és a 
Berettyó közötti sávban nem lehetsé
ges. A kizárt települések pontos irányí
tószám szerinti listája a Signal Biztosí
tónál, illetve a Vasutasok Szakszerveze
ténél megtekinthető. 

4. Társasház biztosítás engedménye: 
10% a szerződés teljes díjából! 

Az engedmény akkor adható meg, 
ha a bizt9sított lakás társasházi illetve 
lakószövetkezeti öröklakás és a lakást 
magába foglaló társasház/lakásszövet
kezet rendelkezik élő tömbház biztosí
tással. Kérjük ezen esetben az ajánlat 
szélén feltüntetni a társbiztosító nevét, 
és a tömbház bizto�_ítás kötvényszámát. 

Kérjük azonban Onöket, hogy az en
gedmények számításánál vegyék figye
lembe, hogy a legkisebb negy�déves 
dij e termék esetén 2500 Ft. Az On ne
gyedéves dija ennél kevest;_bb abban az 
esetben sem lehet, ha az Onnek adha
tó engedmények összértéke alacso
nyabb dijat tenne lehetővé. 

A Szakszervezeti Otthon-biztosítás
ról a Vasutasok Szakszervezete tagjait 
az Alapszervezetek közreműködésével 
májusban szórólapon tájékoztatta. 

SZAKSZERVEZETI TAGSÁG 

=JOGA BIZTONSÁGHOZ! 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE AJÁNLÁSÁVAL 

az Explorer Vasutas Vilá�áró Klub 
( egyesület) idei programterve 

UoüLÉS 

Rendelje meg Úton c. köny
vünket: Ban ' / telefon 
használata, letiltása külföl
dön, FIP kedvezményrend
szer (szabadjegyek, FIP sza
bályzat kivonat), biztosítás; 
Ha bajba kerülsz külföldön 
( eljárás, külképviseletek lis
tája), Schengeni határok, 
vám szabályok, gyakorlati ta-. 
nácsok, hasznos vasúti infor_. 
mációk (Vasúti szeivezetek, 
cégek stb.). A könyv kiadását 
a Vasutasok Szakszeivezete 
is támogatta. 

Hajdúszoboszló egyéni utazással már 
2000 Ft/fő/nap-tói 

5 percre a strandtól, 24 ágyas apartmanok
ban. Igény esetén félpanziót tudunk biztosíta
ni. Üdülési csekkel a részvételi díj mérsékel
hető! 

Horvát Tengerpart Brac szigete egyé
ni utazással már 7 ,5 Euro /fő/nap-tói 

Nyaralás Supetar-ban, igény szerint, 2-8 sze
mélyes magán-apartmanokban. A tengerpart 
részben homokos. 

Auschwitz 08.26-28.: 4600 Ft 
A koncentrációs tábor és a 18-as barakkban 

kialakított Magyar Múzeum megtekintése. A 
helyszínen magyar nyelvű idegenvezető vezeti 
a tárlatot. Krakkóban szabadprogram. 

Prága és Krakkó (Wieliczka) 
08.05-07.(08): 4600 Ft-tól 

Prága: Vencel tér, Karolinum, Városháza, 
Orloj, Károly híd, Vár, Szent Vitus székesegy
ház, Arany utcácska, szabadprogram. 

Wieliczka, Krakkó: Polónia Hotel, Barba
kán, Rynek Glóvny, Városháza, Mária temp
lom, Jagelló Egyetem, Királyi Vár, Katedrális, 
Királyi Palota, Visztula-part, szabad program. 
Gyermekkedvezmény igényelhető. 

Velence-Róma 07 .29-31. (08.01.): 
4600 Ft-tól 

Velence: Halpiac, Rialto, Szt. Márk tér, Só
hajok hídja, Lido (fürdés). 
Róma: Sta. Maria Maggiore, Colosseum és 
Palatinum, Foro Romano, Vittorio 
Emanuelle emlékmű, Trevi kút, Piazza di 
Spagna. Gyermekkedvezmény igényel
hető. 

A fenti programokat VSz tagok és családtag
jaik tagsági igazolvánnyal vehetik igénybe. 

Egyesületünk az egyénileg utazóknak külön 
internetes információs oldalt állított össze, 
melynek címe: 

http:/ /www.evvk.mediacenter.hu 

,. 

További részletek: 
http:/ /www.evvk.hu honla-. 
punkon; info@evvk.hu e
_mail címen, a 06+ 27-51 vas
úti telefonon, csütörtökön 
15-16 h-ig; a 06 76 /430-582 
matávos számon, hétköznap 
18.00 h után illetve hétvé
gén és a 06 30/3866-106 
mobilszámon, napközben. 

MAV Vasjármíí Kft. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85. 

Telefon: 94/521-800; Fax: 94/313-315 
e-mail: info@mvj.hu 

n■ tu http://www.mvj.hu aEHrl 
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dízelmozdonyok (M43; M47), 
motorvonatok (Bz-mot, InterPici, Ikerkocsi), személykocsik, 
teherkocsik javítása, korszerűsítése, átép' ése; 
speciális vasúti jármú �tás, javítás; 

1 jármú fő- és részegységek gyártása (Railpack); 
MTU (motor), BEHR (hűtő), VOIT a�tómú) 
szakszervíz tevéit nység. 

rszerű vasúti jármúparkért!. 
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Én .................................................................................. (leánykori név is) 

N szabad elhatározásomból a mai naptól teljes jogú tagként csatlakozom a VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉHEZ. A Vasutasok 

o Szakszervezete Alapszabályában foglalt célok érdekében a tagok számára biztosított jogaimmal élni fogok és kötelességeimet tel

.:.:: jesítem. 
Ezen nyilatkozat visszavonásig érvényes. KITÖLTÉST KÖVETÖEN KÉRJÜK AZ SZB-TITKÁRNAK ÁTADNI . .., 

ca 
Adatlap 

·-

>- Anyja neve: 

e 

Q) 

m 

Születési hely: ................................................................................. . 

Születési idő: .................................................................................. . 

Irányítószám, lakcím: ........................................................................... . 

Munkahely és címe: ............................................................................ . 

Beosztás, FEOR szám: ........................................................................... . 

Adóazonosító: ...................................... Munkaügyi kód (törzsszám): .................... . 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Vasutasok Szakszervezete a közölt személyi adataimat nyilvántartásba vegye, de annak tartalmáról csak a jogszabályban 
előírt esetben adhat információt. 

Kelt: ...................... 200 ............... hó ........ nap. I ................................... I 
A levonási nyilatkozatot átvettem a tag aláírása 

munkáltató 

Tagdíjlevonási megbízás 

Alulírott ....................................................................... (név, leánykori név) 

Ad, ', M k 
.
. 

. 
k'd ( - , ) oazonos1to: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . un augy:i o torzsszam : .................... . 

megbízom munkáltatómat, hogy az 1991. évi XXIX. tv. 1-2. §-a alapján a mindenkori havi bruttó kereset és táppénz 
együttes összegének 1 %-át szakszervezeti tagdíjként levonja és a Vasutasok Szakszeivezete részére utalja át. 
Jelen levonási megbízás visszavonásig érvényes. 

Kelt: ...................... 200 ............... hó ........ nap. 
1 ............. - .................... 1 

megbízó aláírása 

Szakszervezet tölti kii 

Alapszervezet neve: ............................................................................. . 

Címe: ........................................................................................ . 

Bankszámlaszáma: .............................................................................. . 

Kelt: ...................... 200 ............... hó ........ nap. 

��I 1--- - -······ - -··············· -····· -1 
PH. aláírása 
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A Vasu'tasok Szakszervezet-e Ifjúsági Tagoza-ta 

és az Alapí-tvány a Vasu-tas Fia-talokér-t 

bemu-ta-t ja: 

2005. augusztus 18- 21 

VSZ tagoknak és 

családtagjainak 

6000 Ft ,, 

Programok: -jogi tanácsadás, 

-sportversenyek, 

Nem VSZ tagoknak 

-EU infó sátor, stb ... 

Szükséges felszerelés: 
Sá.tor, há.lózsá.k, ma.tra.c ( va.gy egy há.lótá.rs, a.ki mindezeket hozza.), 

tá.nyér, evőeszköz (ha. ehető lenne a. bográ.csos ka.ja.), 
a. szoká.sos jókedv (ha. nincs, mi biztosítjuk). 

1 elentkezési ha.tá.ridő: 
2005. a. ugusztus 12. 

(a. részvételi díj befizetésével) 
Horvá.th Csa.ba., 01/10-28, 01/11-44, 30/859-34 

vszifi@ma.il.tvnet.h u 
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foglalkozz azzal, amivel igazán szeretnél, 
a töb.bit ránk bízhatod 

9,96% kamattal 

Ft 
ingatlanfedezetű személyi hitel 

a VSZ tagjai számára 

A HSBC ID Csoport tagja 

Vannak kellemes dolgok az életben. 

Hódolni a kedvenc hobbidnak mindenképpen az. 

Válaszd a marbles™ ingatlafedezetű személyi hitelt, 

és nem kell a szabadidődet fárasztó utánajárással töltened. 

Ne bajlódj a tulajdoni lapok beszerzésével, az értékbecslés 

és ügyvédi ellenjegyzés ügyintézésével sem, 

mert a papírmunka nehezét átvállaljuk! 

A felvett összeget - ami akár 10 millió Ft is lehet -

bármire költheted, ráadásul a devizahitelekkel 

ellentétben, itt az árfolyamkockázattól sem kell tartanod. 

Hitelösszeg Havi törlesztőrészlet Összes egyszeri egyéb költség THM 

4 millió Ft 48 007 Ft 20 OOO Ft 12,79% 

6 millió Ft 72 010 Ft 20 OOO Ft 12,75% 

7 millió Ft 75 051 Ft 20 OOO Ft 10,48% 

Hívj minket még ma! 

marbles
™ 

személyi hitel 
ingatlanfedezettel 

(06 40) 480-480 

Jó tudni: A HSBC Bankot 2004-ben a világ legjobb bankjának választotta az Euromoney magazin. A marbles™ ingatlanfedezetű személyi hitelt a Beneficial Rt. nyújtja, amely a HSBC Csoport tagja. 
A kölcsön minden esetben a Beneficial Rt által végzett hitelbírálat függvénye. A fenti példáknál a futamidő 180 hónap. A THM értéke a fentiektől eltérő hitelösszeg vagy futamidő esetén változhat 

THM: 10,'18°/o 
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Nem csak az utasoknak 
jár kedvezmény. 

; : másodperc alapú számlázás 
11 100%-ban lebeszélhető alap haví díj: 2 500 Ft 

A kedvezmény mértékét a 2004. december 1-jén érvényben lévő Vasutas Szakszervezeti díjcsomaghoz 
képest állapítottuk meg. További feltételek és információ a Vasutasok Szakszervezetének központjában, 
illetve a helyi szervezeteknél. A fenti ajánlat igénybevételére kizárólag a Vasutasok Szakszervezetének 
érvényes tagkártyával rendelkező tagjai jogosultak. A Vodafone fenntartja az árak és feltételek 
módosításának illetve az ajánlat visszavonásának egyoldalú jogát. 

21,6 Ft/perc 

32,4 Ft/perc 

10,8 Ft/perc 

21,6 Ft/perc 

8,6 Ft/perc 

21,6 Ft/db 

375 Ft 
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13 OOO példányban 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

, 

Tiltakozunk! 

9700 Szombathely, Szövő u. 85.; Telefon: 94/521-800; 
Fax: 94/313-315; e-mail: inf9@mvj.hu;http://www.mvj.hu 

ISO 9001 :2000 
DIN-EN 729-2 
DIN 6700-2 

ÖNORMM 7812 
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MVJ a MÁV Rt.-vel együtt, 
egy magas színvonalú vasúti 

szolgáltatás megvalósításáért! 



Nyl!gdíjas Indián Nyár Mintha az időjárás is szeretne a 
MÁV nyugdíjasainak kedvében járni, 

a MAV Lokomotív Hotels Rt. szállodáiban! 
Amikor vége van a ,,forró" nyár- 2000 Ft-os áron kapják a szállást tel-

nak és közeleg az ősz, egyre több jes ellátással. 
nyugdíjas érdeklődik az üdülési Természetesen ebből az összeg-
lehetőségekről, arról, hogy kaphat- bői nem fedezhető a teljes ellátás 
nak-e beutalót. Sok a mende-monda költsége, a hiányzó összeget a MÁV 
arról, hogy talán már nincs is le- Rt. biztosítja nyugdíjasai részére ez-
hetőség üdülésre, mivel megszűnt az zel is kifejezve köszönetét a ledolgo-
üdülési felelős munkakör. zott sok-sok munkás évért. 

Amikor a MÁV különböző nyugdí- Újdonság, hogy a régi hat éjsza-
jas szervezetei először találkoztak kás tartózkodás helyett a nyugdíjasok 
ezekkel a problémákkal, sürgősen je- hét éjszakát vehetnek igénybe, válto-
lezték ezt az illetékesek felé, melynek zatlan térítési díjért. Ez azonban azt 
eredményeképpen azonnali döntés is jelenti, hogy éles váltás van, azo-
született arról, hogy a főszezon utáni nos napon történik az érkezés (14 óra 
időszakban a MÁV Lokomotív Hotels után lehet a szobákat elfoglalni) és a 
Rt. valamennyi szállodájában kiemelt hazautazás (10 óráig kell a szobákat 
üdülési lehetőséget biztosítsanak a elhagyni). 
MÁV nyugdíjasai részére. További kedvezményként szep-

Ennek megfelelően a MÁV Loko- !ember 20-a után az egyedülálló 
motív Hotels Rt. az alábbi rendkívüli nyugdíjasok (sajnos egyre többen 
kedvezményeket biztosítja a MÁV vannak) Balatonbogláron, Vonyarc-
nyugdíjasai részére. vashegyen és Gárdonyban a két-

Az utószezoni időszakban au- ágyas szobákat egyágyas felár meg-
gusztus 23-tól vala- .---------, fizetése nélkül vehe-
mennyi első osztályú, TELJES ELLAfÁS tik igénybe. 
fürdőszobás szobával A MÁV Lokomo-
rendelkező szállodában 2000 FT•ÉRT lív Hotels Rt. több 
a nyugdíjasok napi ....._ _____ ___, szállodája is gyógy-

fürdő közelségében található, ezt ki
használva Vonyarcvashegyről Hévízre 
(3000 Ft/busz hét főre 
donyból az Agárdi 
Ft/busz öt f6re 
szállítják át a 
gyógyulás remé 

Sajnos ebben az év
ben az időjárás nem ked
vezett a nyaralók-
nak és bizony a 
nyár rövid volt, 
néha túl forró 
vagy túl hi
deg! 

BőVEBB INFORMÁCIÓ: MÁV LOKOMOTÍV HOTELS Rt 
1142 BUDAPEST, TELEKI BLANKA U. 15-17 

TELEFON: 1-273-0090, 1-222-22-40; 
ÜZEMI: 01-3109, 01-3924 

ERTEKESITES@MAVHOTELS.HU 

� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 71, /1' 71 71, 71, 71, /I' /1' 71, 71, .,,, /I' 71, 71, /1' 71, /I' /1' /I' 71, 71, /I' 71, "'I' 71, 71, 71, 

! Egyedülálló Akció MÁ v Nyugdijasolmak! ! 
,1.... ,1 .... 
..,� ?1, •' A nagy számú érdeklődésre való tekintettel folytatjuk jelentős 

?',E kedvezményeket nyújtó akcióinkat szállodáinkban! -,:
'-

�I'- �l'-
/1' Egyedülálló MÁV nyugdíjasoknak a következő plusz 71' 
'I.IL KEDVEZMÉNYT �I'-
� � 
,1.,, biztosítjuk: ,1.,, 
?1, ?1, 
_1'- Szeptember 20-tól egyágyas felár nélkül, tehát egy fő áráért vehetik igénybe a kétágyas �I'-

�� 
szobákat Balatonbogláron, Vonyarcvashegyen, Gárdonyban és Balatonkenesén. 

�:'-
""I' 'I' 

�� 2.000 Ft/fő/nap teltes ellátással �1'-
�' � ""I' 

• 6 Gárdonyból az agárdi gyógyfürdőbe, Vonyarcvashegyről Hévízre transzfert biztosítunk 'I.IL ?� 1.500 Ft/út/busz (max. 8 fő) kedvezményes áron előzetesen jelzett igény alapján. ?1, 
� * 

""" /f' 
Várjuk kedves vendégeinket! • 6 �·'- �� 

7t' Nyugodt pihenésükröl, kikapcsolódásukról gondoskodunk! 71' 
�� Információ �� 
71' 

MÁV Lokomotív Hotel• Rt. 
""I' 

�� �'-
,., 1142 Budapest, Teleki Blanka u. 15-17. 71 
�•.,, Tel.: 1-222-22-40 Ozemi: 01-3924 �•'-
"'" 'I' 

�� LOKOMOTIV udules@mavhotels.hu LOKOMOTIV �l'-
7f HOTELS Rt. ertekesites@mavhotels.hu HOTELS Rt. ,1, 
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NEGYVENÖTEZER MÁV ALKALMA
ZOTT, TÖBB, MINT HÚSZEZER MUN
KAVÁILALÖ A MÁV RT. ÁLTAL AIA
PÍTOTT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN 
ÉS A VASÚTEGÉSZSÉGÜGYBEN, SZÁZ
Ö1VENEZER NYUGDÚAS VASUTAS ÉS 
CSAI.ÁDTAGJAI RETTEGNEK ATTÖL, 
HOGY MEGTÖRTÉNHET AZ, AMINEK 
SOHASEM LENNE SZABAD: CSŐDBE 
MEHET, VAGY AKÁR MEG IS SZŰNHET 
MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB VA
GYONNAL RENDELKEZŐ, HAZAI TU
LAJDONBAN LÉVŐ ÉS LEGNAGYOBB 
FOGLALKOZTATÓK.ÉNT IS SZÁMON
TARTOTT TÁRSASÁGA: A MAGYAR 
ÁuAMvASUTAK. 

De miért és hogyan jutott el idáig a vasút
társaság? A történetet mi vasutasok ismerjük, 
mert átéltük. Több, mint húsz éve nem kapja 
meg a MÁV az államtól a közszolgáltatás ellátá
sáért járó teljes összeget. A bevételek 
hosszútávú elmaradása bármely céget tönkre
tenné. Néha azon csodálkozunk, hogy még jár
nak a vonatok, hiszen nemhogy a fejlődésre, 
de még a szolgáltatások fenntartására sincs 
meg a pénz. Aki belülről ismeri a vasutat, az 
pontosan tudja, hogy ma már a vasutasok hiva
tástudata, elkötelezettsége az egyetlen moz
gatóerő. 

Három éwel ezelőtt felsejlett egy remény
sugár: fejlesztésekkel és Európai Unió által 
előírt rendszerű finanszírozással alátámasztott 
reformot ígért az új menedzsment. Húsz száza
lékos létszámcsökkentés és valós gazdasági 
hasznot nem hozó tevékenység-kihelyezés lett 
belőle. Az indokolatlan létszámcsökkentések és 
átszervezések ellen a Vasutasok Szakszervezete 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
(VSZ) ELNÖKSÉGE TILTAKOZIK AZ 
ELLEN, HOGY A HAZAI VASÚT 
JÖVŐJÉRŐL ISMÉTELTEN A MUNKA
VÁILALÓI ÉRDEKVÉDELMI SZERVE
ZETEK ELŐZETES VÉLEMÉNYE NÉL
KÜL SZÜLETETT DÖNTÉS. 

Ismereteink szerint ugyanis 2005. július 27-
én megszületett a vasúti átalakítás és működte
tés hosszútávú koncepcióját tartalmazó kor
m�yhatározat. A VSZ az elmúlt napokban a 
MAV Rt. átalakításáról napvilágot látott 
elképzelésekről megalapozott véleményt kíván 
kialakítani, tekintettel arra, hogy a MÁV Rt. kü
szöbön álló feldarabolása mind a közszolgálta
tást igénybe vevőket, mind a háttériparban dol
gozókat, beszállitókat, mind a vasutasokat hátrá
nyosan érintheti. A VSZ tiltakozik a MÁV Rt. je
lenlegi pénzügyi helyzetének minősítése miatt, 
miszerint az ,feneketlen zsák"lenne. A tulajdo
nos állam majd két évtizede nem téóti meg
felelően az általa megrendelt közszolgáltatáso-

Afeg�űnik 
számos módon 
tiltakozott. A 
nagygyűléstől az 
aláírásgyűjtésen 
át a Gazdasági 

a MAVRt.? 
és Közlekedési Minisztérium előtt tartott de
monstrációig törekedtünk a döntések befolyá
solására. 

Tiltakoztunk, mert úgy gondoltuk, hogy 
nélkülünk döntöttek rólunk. Mi tudtuk, hogy 
igazunk van, amit ma már egy jogerős bírósági 
döntés is igazol. A nyáron napvilágot látott ha
tározat értelmében a VSZ jogosan adott be ki
fogást és perelt a véleményének kikérése nél
kül meghozott húsz százalékos létszámcsök
kentés ellen. A bíróság megállapította a jogsér
tést. Az sajnos senkit sem vigasztal, hogy úgy le
het ma jogsértést elkövetni, hogy annak nincs 
következménye. Ennyit a magyar munkajogról. 

Most ismét hasonló helyzetbe kerültünk. A 
Kormány nyáron döntést hozott a MÁV Rt. fel
darabolásáról. A tulajdonosi döntés értelmé
ben külön társaságba vinnék az árufuvarozást. 
Megint rólunk döntöttek, megint nélkülünk. 
De ezzel még nincs vége. A lavina bármikor 
megindulhat és ki tudja, kit temet be. 

A Vasutasok Szakszervezete és a Vasúti Dol
gozók Szabad Szakszervezete 2005. augusztus 
24-én közös sajtótájékoztatón hívta fel a társa
dalom figyelmét a MÁV Rt. , mint a legnagyobb 
hazai foglalkoztató állami vállalat rendkívúl vál
ságos helyzetére. A VSZ Elnöksége Tiltakozó 
nyilatkozatot fogalmazott meg, melyet ezen az 
oldalon is közzéteszünk. Néhány nappal 
később a VSZ kifogást nyújtott be a MÁV Cargo 
Rt. bejegyzése ellen. Itt tartunk most. 

kat, ezért etikátlan arra hivatkozni, hogy a vasút
társaság elnyeli az adófizetők pénzét. 

A VSZ követeli a hazai vasút valós helyzeté
nek és az átalakítási elképzelések következmé
nyeinek bemutatását. A döntést hozók nem rejt
hetik el a közvélemény elől a legnagyobb hazai 
közszolgálati közlekedési rendszer és egyben az 
egyik legjelentősebb állami tulajdon sorsával 
kapcsolatos szándékaikat. 

SZESZA Hírek 
2005. S!,eptember 6-án ülésezett a _Személy

szállítási Erdekegyeztető Tanács (SZET) ... 
Az ülés első napirendjén szerepelt az Uzlet

ág 2005. évi létszámracionalizálási terve. A 
munkáltató által átadott anyagban, az előzetes 
tájékoztatásban szereplő évi zárólétszámot 
(5967 főt) főigazgatói utasításra 5907 főre 
módosították. Az előterjesztést a Vasutasok 
Szakszervezete nevében kifogásoltuk, azaz 
nem értettünk egyet vele. Felhívtuk a munkál
tató figyelmét, ha gazdasági számítások nélkül 
csak a létszámcsökkentést ismeri, azt legalább 
humánusan hajtsa végre. Javasoltuk, hogy a 
főigazgató a személypénztárosokra és a vo
natkísérők létszám\eépítésére vonatkozó ren
delkezését módosítsa, így e munkakört ellátó 
munkavállalóknál is lehetne alkalmazni a 

A vasutas nem arról is
merszik meg, hogy megijed a 
kihívásoktól. Most sem mara
dunk, maradhatunk tétle
nek. Azt, hogy mit fogunk 
tenni, a VSZ tagjai fogják ha-

. marosan eldönteni. Akár
csak más konfliktus esetén, a 
VSZ megállapodásra törek
szik. A céljaink és az érveink 
világosak. Nem tűrhetjük to
vább, hogy a speciális szaktu
dással és felelősséggel ren
delkező és nélkülözhetetlen 
vasutasságot semmibe vegyék 
a vasút jövőjének eldöntése
kor. Mert nem kicsi a tét. Ve
szélybe kerülhet minden, amit a vasutasság az 
elmúlt száz évben elért: nem csak a munkahe
lyeink, hanem a menetkedvezményúnk, a vas
útegészségügyúnk, a munkafeltételeinket és 
szociális rendszerünket rögzítő Kollektív 
Szerződésünk is. 

Vannak, akiknek már jogosan elfogyott a 
türelmük és sztrájkot emlegetnek (a személy
szállítás területén dolgozó tagjaink több, mint 
kétezer aláírást gyűjtöttek össze). A Vasutasok 
Szakszervezete pedig minden törvényes esz
közt igénybe vesz annak érdekében, hogy aktív 
és nyugdijas tagjai gazdasági és szociális érdeke
it megvédje. 

A VSZ a magyar vasúti közszolgáltatás szint
jének megőrzését és minőségének javítását vár
ja el. Garanciákat követelünk arra vonatkozóan, 
hogy sem a tagjaink, sem a közszolgáltatást 
igénybe vevők gazdasági és szociális érdekei a 
jövőben semmilyen módon ne sérüljenek. 

Budapest, 2005. augusztus 24. 

Vasutasok Szakszervezete 

MÁV évek-MÁV esély programot, illetve a 
2004. szeptemberi üzletági megállapodást. A 
munkáltatói oldal vezetője ígéretet tett arra, 
hogy jelzi a főigazgató felé a javaslatunkat. 
Egyebek napirendi pontban a Vasutasok Szak
szervezete sajnálatát fejezte ki,, hogy a főigaz
gató újfent nem vett részt a SZET ülésén. Sze
rencsésebbek tartanánk, ha a körlevelek írása 
helyet a vasutas munkavállalók helyzetével, a 
problémák megoldásával foglalkozna, (példá
ul a péceli pénztárosi dobogóval, pénztárab
lakkal, az isaszegi pénztárosi pulttal, a gödöl
lői ételmelegítési lehetőséggel, stb.). Kérdést 
tettünk fel a pénzbeszállítási problémák tár
gyában is. A válasz szerint két hónapon belül 
megköttetik a megállapodás. Azt ígérték, 
hogy a felvetett problémákat megoldják. 

Fridrich Imre 
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en a nyáron forró 
volt a hangulat a MÁV 
Rt. körül, mert orszá
gos közröhej tárgyává 

vált a motorvonattender lebo
nyolítása. Amire viszont a mé
dia nem figyelt, de az is lehet, 

mélem, hogy a rendszerváltást 
emlegetők nem arra gondol
nak, hogy a MÁV Rt-t a lehető 
legkisebb darabokra szétszedik 
és néhány pénzéhes embernek 
megengedik, hogy a jól mű
ködő és jól működtethető, vala
mint nyereséget hozó egysége
ket kimazsolázzák, a többivel 
meg kezdjen az állam, amit 
akar, vagyis finanszírozza a vesz
teséget. Csak megjegyzem, 
hogy mi, adófizetők fizetjük 
meg ennek az árát. 

En a rendszerváltást úgy 
képzelem, hogy a vasúton nem 
csökken, hanem növekszik a 
szolgáltatás színvonala, nem ko
szosabbak, hanem tisztábbak 
lesznek a vonatok és az állomá
sok, a vaspályán nem növekszik, 
hanem csökken a lassújelek szá
ma, nem romlik, hanem növek
szik a vasútüzem biztonsága és 
még egy rendszerváltásra gon
dolok, hogy az állam visszapó
tolja a vasútból kispórolt 2000 
milliárd forintot. 

A rendszerváltáshoz tartozik 
az is, hogy a 2002-ben beharan-

gondolom, hogy a semmit. 
Nincs bértarifa a MÁV Rt-nél, 
mert az a mai napig nem ké
szült el, nincsenek munkaköri 
leírások, munkaköri tükrök, 
csak a MÁV vezetése által dekla
rált besorolási szintek. Hozzáte
szem, hogy ezeket a besorolási 
szinteket sem fogadta el szak
szervezetünk, többször kezde
ményeztük ennek felülvizsgála
tát, de az a mai napig nem tör
tént meg. 

Érdekes az a szempont, 
ahogy a MÁV Rt. vezetése ezt az 
ügyet kezeli. Mivel nincs bérta
rifa, ezért a humán-vezérhelyet
tes mindenféle utasításokkal 
próbálja elképzeléseit a bértari
fáról ránk kényszeríteni. Talán 
egy szimpatikus van ebben a 
dologban, hogy a besorolási 
szintek minimumára ráálltunk. 
Onnantól kezdve az egész egy 
bohózat, mert hogyan lehetne 
munkaköri tükrök, munkaköri 
leírások hiányában bárkit is be
sorolni és bérvisszavételről, 
vagy minden más egyéb retor
zióról beszélni. 

sedelmesen fizet, ezáltal az ott 
dolgozó munkavállalók állítóla
gosan garantált munkahel}'ei 
veszélybe kerültek. Ha a MÁV 
továbbra is késve teljesít, né
hány gazdasági társaság csőd
helyzetbe kerülhet és a beszállí
tók által megkezdődhet a fel
számolásuk. 

A MÁV nem tartotta be a te
vékenység-kihelyezésre vonat
kozó utasítást, nem kaptunk ar
ra választ, hogy hová és milyen 
gazdasági társaságba kerülnek 
például a távközlős kollégák, de 
még arra sem tudtak válaszolni, 
hogy mi a tevékenység-kihelye
zés időpontja. 

650 kollégánkat akarnak 
munkáltatói rendes felmondás
sal eltávolítani a MÁV-tól, de 
hogy ezt mire alapozzák, mi
lyen műszaki fejlesztések és 
technológiai változások indo
kolják a létszám csökkentését, a 
Pályavasúti Üzletág vezetése 
nem tudta megmondani. 

Az utolsó negyedévre vonat
kozó létszámcsökkentési elkép
zeléseket olyan tartalommal és 

Ha ma nem fogunk össze, 
holnap már nem lesz miért. 

hogy nem lettek beavatva, az 
nem más, mint hogy július vé
gén újabb kormányhatározat 
született, amelyben a vasúti köz
lekedéspolitika stratégiai kér
déseit fogadták el. A Vasutasok 
Szakszervezete részéről még 
örülhetnénk is egy hosszabb tá
vü vasúti programnak, de an
nak már nem örülünk, hogy a 
kormányprogram előzetes véle
ményeztetése nem történt meg 
szakszervezetünkkel. Úgy gon
dolom, az is egy elhibázott lé
pés, hogy úgy próbálnak egy 
vasúti közlekedéspolitikát az or
szágra ráerőltetni, hogy abban 
nincs közmegegyezés, nem kér
ték ki az érintett önkormány
zatok, civil szervezetek, munka
vállalók, munkába járók és isko
lába járók véleményét. Valójá
ban megint hiányoztak a dön
téshez azok az előkészítő mun
kálatok, amelyek egy újabb „tit

kos" kormányprogramról szól
nak a Nemzeti Vasút kapcsán. 

Az utóbbi időben gyakran 
hallani kormánykörökből, 
ho_gy nem következett be a 
MAV Rt-nél rendszerváltás. Re-
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gozott vasúti reformból nem
csak a létszámleépítés, a tevé
kenység-kihelyezés és a műszaki 
színvonal csökkenése valósul 
meg. Talán rendszerváltás kel
lene ahhoz is, hogy 2002-ben a 
jelenlegi vasúti vezetés kedvéért 
szanálták a vasutat, és vesztesé
gek nélkül állhattak neki a 
munkának. Mindenesetre érde
kes, hogy kormányzati segédlet
tel 2003-ban 33 milliárd, 2004-
ben 45 milliárd, 2005-re pedig 
80 milliárd forint veszteséget 
tervezhetett be a jelenlegi MAV 
vezetés. Mi vasutasok abban re
ménykedünk, hogy egyszer már 
tényleg megállítják a pénz pa
zarlását, és elszámoltatják azo
kat a vezetőket, akik felelősek a 
vasút jelenlegi helyzetéért. 

Sajnos a politika, a kormány 
és az igazságszolgáltatás ébredé
séig egy felelős marad és ez 
nem más, mint az egyszerű vas
utas. 

vasutas kollé
ankat érinti, hogy 

t neveznek a 
MÁV Rt-nél jelen

leg bértarifa rendszernek. Úgy 

Talán a MÁV vezetésének ér
demes lenne felülvizsgálni a 
nemlétező bértarifa kérdését és 
választ adni a Vasutasok Szak
szervezetének MÁV Rt. Vezér
igazgatójához írt levélben fel
tett kérdésére, hogy mikor szü
letik megállapodás a bértarifa 
kérdésében a MÁV és a szak
szervezetek között. 

A 
Pályavasúti Üz-

1 
letágnál újabb 
1906 vasutas 
kollégánk el

len készül merénylet. 1150 főre 
vár tevékenység-kihelyezés a Pá
lyavasúti Üzletág vezetése sze
rint. Arra a kérdésünkre, hogy 
az eddigi tevékenység-kihelye
zések milyen eredménnyel zá
rultak (sikeres volt-e, meghoz
ta-e azokat a gazdasági elő
nyöket, amelyeket vártak tőle), 
nem tudtak választ adni. 

Tapasztalatunk az, hogy a te
vékenység-kihelyezésben érin
tett MÁV gazdasági társaságok 
működése veszélybe került, 
ugyanakkor nem teljesülnek a 
MAV által garantált megrende
lések. A MAV csak rendkívül ké-

minőségben adta át a Pályavas
úti Üzletág vezetése, hogy azt 
valamennyi szakszervezet tár
gyalásra alkalmatlannak találta. 
Elgondolkodtató, hogy a MÁV 
vezetése és a szolgaként közre
működő Pályavasúti vezetés 
megengedheti magának, hogy 
minősíthetetlen előterjesztést 
tegyen a szakszervezetek elé, 
ugyanakkor csak a létszámle
építésben és a tevékenység-ki
helyezésben látja a pályavasút 
jövőjét. 

Tisztelt vasutas kollégáim! Med
dig tGrjük, hogy rólunk nélkü
lünk döntsenek? Mikor jövünk 
rá, hogy ma biztosnak vélt mun
kahelyeinket holnapra a kor
mány és a vasúti vezetés ármány
kodása miatt elveszíthetjük? 

Ne hagyjuk, hogy a vasút to
vábbi szétszervezésével, lét
számcsökkentéssel és tevékeny
ség-kihelyezésekkel megossza
nak bennünket. Legyünk ébe
rek és gondoljunk arra, hogy 
ma a kollégám, holnap én ke
rülök sorra. Fogjunk össze! 

*kotter"' 



2005. AUGUSZTUS 
31-ÉN ÜLFSEZETT 

A PÁLYAVASÚTI 
ÉRDEKEGYEZTETŐ 

TANÁCS, TOVÁBBIAK
BAN (PÉT), 

MELYNEK TERVEZETT 
NAPIRENDI PONTJAI 

A KÖVETKEZŐK 
VOLTAK. 

A MÁV Rt. PV Üzletág 
Technológiai Központjainak te
vékenység racionalizálása. 

Tájékoztató a PMLI szak
mai területek végrehajtási egysé
geinek tervezett racionalizálásá
ról. 

3.) Tájékoztatás a PV terüle
tén alkalmazott közúti gépko
csivezetők további foglalkoztatá
sáról. 

4 Tájékoztató a TEB terüle
tén foglalkoztatott hálózat
felmérők tevékenységének átadá
sáról. 

A Forgalmi Igazgatósá
gon foglalkoztatott vonat fel
átvevők tevékenységének átszer
vezéséről. 

6. Tájékoztató PV Üzletág 
2005. IV. negyedévi foglalkoztatá
si elképzeléseiről. 

Napirendek előtt dr. Mosóczi 
László főigazgató arról tájé�oz
tatta a jelenlévőket, hogy az AFU 
tervezett kiszervezése miatt kö
rülbelül 950 átrakással foglalko
zó és hozzá 460 fő forgalmi sze
mélyzet átvétele várható, vala-

mint 2006. január elsejével meg
alakul a PV záhonyi Területi Köz
pontja. 

A tervezett napirendi pontok 
előtt a Vasutasok Szakszervezete 
az alábbi témákban kért tájékoz
tatást és véleményt a munkáltató
tól: 

1 Mi a helyzet a PV terüle
tén a bérvisszavételekkel, bérbe
sorolásokkal? A kapott válasz �e
rint folynak a tárgyalások a MAV 
vezetőivel, döntés még nincs. 

2.) Mik a tapasztalatai a mun
káltatónak a tevékenység kihelye
zéssel kapcsolatban, annak fényé
ben, hogy vannak régiók, ahol a 
tervezett karbantartás teljesülése 
nem időarányos? 

A munkáltató válaszában elis
merte, hogy a budapesti régió
ban 20% körüli teljesülés van, 
négy régióban az éves várható tel
jesülés 100%-os lesz, míg két ré
gióban 80-85%-os. Sokkal na
gyobb gondot jelent, hogy az el
végzett munkákért csak 12%-os a 
pénzügyi teljesítés, amely a kft-k 
működését nagyban befolyásolja. 
A felújítási és beruházási munkák 
folynak, de forrásoldalról nincs 
biztosítva. 

3.) Kértük, a D.5. sz. utasítás 
tervezett módosításának teljes 
anyagát küldjék meg. Válaszában 
a munkáltató ígéretet tett erre. 

4.) Igaz-e, hogy a fizikai mun
kakörökben is terveznek rész
munkaidőt, és az irányítás szint
jén miként alakult a tervezett 
részmunkaidő? A munkáltató el
ismerte, hogy folyik ilyen műhely
munka MÁV szinten, PV szintjén 
is elképzelhető az üzleti terv mi
att. Az irányítás szintjén 30 fő élt 
a lehetőséggel, ennek egyharma
da vezető munkatárs. 

A tervezett napirendi ponto
kat a Vasutasok Szakszervezete ja
vaslatára a PÉT nem tárgyalta, 
mert az átadott anyagok nem tar
talmaztak olyan információkat, 
adatokat, amelyek ezt lehetővé 
tették volna. A Vasutasok Szak
szervezete javaslatára a munkálta
tó elfogadta, hogy az átadott 
anyagokkal kapcsolatos kérdése
ket, kéréseket és javaslatokat 
szeptember 5-ig küldjék meg a 
szakszervezetek a PV-nak, az írá
sos válaszokat, kiegészítéseket 
szeptember 9-re megküldik a 
szakszervezeteknek. 

Polgár József 
Vasutasok Szakszervezete 

Pályavasúti Képviselete 

KÜSZÖBÖN ÁLL A MÁV 

RT. ÁFU ÜZLETÁGÁ· 
NAK ÖNÁLLÓ TÁRSASÁG
GÁ SZERVEZFSE. A 

MÁV RT. A VSZ-NEK 
MEGKÜLDÖTI' LIVILÉ· 
BEN KÖZÖLTE, HOGY 
MEG.ALAKÍTJA A MÁV 
CARG6 RT. TÁRSASÁ
GOT. VAJON MI INDO
KOLJA EZT A ÚPÉST? 

A jelenlegi szervezeti keret
ben való működés talán akadá
lyozza az ÁFU tevékenységét, a fu
varszerzést, az ügyfelek széleskö
rű kiszolgálásának kiteljesedését? 
A változás hatékonyságnöveke
dést, vagy egyébjelentős előnyt 
jelent majd a MAV Rt. számára? 
Valószínűleg nem. Az árufuvaro
zás önálló vállalatként való műkö
dése az eladás előfeltétele. Vajon 
mi lesz az eladásból származó be
vétellel? Közvetlenül visszaforgat
ják a MÁV Rt.-be, vagy netán ez 
alapozza meg azt az önrészt, 
amely szükséges ahhoz, hogy a 
2007-től beígért „vasútfeljavítás
hoz" igénybe vegyük az EU-s tá
mogatást? Avagy elnyeli majd az 
állami költségvetés és a vasútnak, 
a vasutasságnak nem lesz ,,hasz
na" ebből? 

A munkáltató döntése előtt 
köteles a szakszervezetekkel véle
ményeztetni a munkavállalók na
gyobb csoportját érintő munkál
tatói intézkedések tervezetét. 
Ilyenek a munkáltató átszervezé
sére, szervezeti egység önálló 
szervezetté alakulására, privatizá
lására vonatkozó elképzelések, 
stb. Jelen esetben a munkáltató 
anélkül döntötte el a árufuvaro
zási tevékenység önálló társaság
ba szervezését és kezdte meg az 
új társaság alapítását, hogy ezt a 
szakszervezetünkkel véleményez
tette volna. 

Ez olyan munkavállalók na
gyobb csoportját érintő intézke
dés, amely kihatásában nemcsak 
a MÁV Rt.-től majd az önálló vál
lalatba átkerülőket érinti, hanem 
alapvetően és hosszútávon befo
lyásolja a MÁV Rt. többi munka
vállalójának helyzetét is. 

A MÁV Rt-nek az a vélemé
nye, hogy az új társaság létrehozá
sa a munkavállalókat most nem 

' érinti, ugyanis az új vállalat a mű
ködését a terv szerint csak 2006-
ban fogja megkezdeni. Az elkép
zelések szerint annak létszámát a 
MÁV Rt. munkavállalóiból töltik 
fel. 

A Vasutasok Szakszervezete 
ezt nem így látja. Szerintünk a 
mintegy 3200 MÁV alkalmazott 
sorsa már eldőlt az új vállalat 
megalapításával. Amint a nemzeti 
vasúttársaság az árufuvarozási te
vékenységét átadja az új cégnek, 
ők munkajogi jogutódlás folytán 
választási lehetőség nélkül át!<,e
rülnek annak a létszámába. Igy 
annak ellenére, hogy a munkavál
lalók átvétele később következik 
be, már az új társaság alapításá
nak megkezdése előtt kialakult az 
a helyzet, amikor az ügyben a 
szakszervezetek véleményét ki 
kellett volna kérni. 

Be kellett volna mutatni az 
árufuvarozási tevékenység önálló 
társaságba való szervezésének 
okait, az elérendő célokat, azt 
hogy ez a lépés milyen előnyök
kel és hátrányokkal járhat. Nem
csak a leendő társaságra vonatko
zó kérdéseket kellett volna ismer
tetni, hanem az anyavállalatra ha
tó következményeket is, kitérve 
�rra, hogy a MÁV Rt. jövőbeni fi
nanszírozási helyzete miként ala
kul, ha ez a jövedelemtermelő üz
letága kiválik, stb. 

Az ügyben a Vasutasok Szak
szervezete kifogást nyújtott be. 

Dr. Borda Tibor 
érdekvédelmi szakértő 

A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁ
JÉKOZTATJUK TISZTEIJ OIYASÓIN
KAT, HOGY A VASUTASOK SZAK
SZEFNEZETE A MÁV RT. 20%-os 
LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSE KAPCSÁN 
BENYÚJTOTT KIFOGÁS ÜGYÉBEN 
PERT NYERT, A LEGFELSŐBB BfRó
SÁG MEGÁLLAPÍTOTTA A SZAK
SZEFNEZETI JOGOK MEGSÉRTÉSÉT. 
A PERRŐL A KÖVETKEZŐ SZÁ
MUNKBAN KÖZLÜNK CIKKET. (A 
SZERK.) 
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n GySCU Uasutasnap, saJtótáJékoztatóJa 
üzemlátogatással kezdődött Sopronban 

erJes2ked1k 

A gépészeknél Haragovics József vezetőtől megtudhat
tuk, hogy a karbantartás mellett komplett járműjavítást is 
végeznek. Itt is csináltak már két mozdonyból egyet (a 
kannibalizmus vasutas formája) és javítottak mozdonyt 
úgy, hogy munkadijként a párját kapták. 

Büszkeségük a nagyteljesítményű Siemens villanymoz
dony (Taurus). A csúcsmodellt vásárolták, illetve bérlik a 
típusból. Itthon persze nem lehet kihasználni a több, 
mif!t kétszáz kilométeres óránkénti menetsebességet, de 
az OBB és a GySEV közötti kilométer kiegyenlítési akció
ban időnként kicsit kiroboghatják magukat Auszoiában 
ezek a modern vasparipák. 

,,A pályamódosítással két legyet ütnek egy csapásra. "Ezt 
már Weinberger Károly szakértő mondta, aki a majd két 
kilométeres pályakorrekción kalauzol bennünket. A keve
sebb közút-vasút kereszteződés lehetőséget ad nagyobb se
bességre. Az M9-es autóút építési előkészüJet�i tették 
szükségessé a munkák megkezdését. A MAVEPCELL
STRABAG páros szakemberei a 21. század technikájával 
vonultak fel. Munka közben a régi pálya 19. századi bolto
zatos kőhídját csodálhattuk, mely olasz építőmunkások 
keze munkáját dicséri. A híd évszázadokon átívelve tartja 
súlyos terhét a mai napig hibátlanul. 

A következő állomásunk a logisztikai bázis. A 3200 

négyzetméteres új raktár impo
záns. Fogadás, indítás, szállítás, 
vámkezelés. A logisztikai szolgálta
tás teljes. 

Miután bepillantást nyerhettünk 
a vállalat életébe, a sajtótájékozta
tón Szabó András vezérigazgató 
helyettes elmondta, hogy a GySEV 
sikeresen zárta az elmúlt évet. Ez 
köszönhető egyrészt a növ�kvő be
vételeknek, melyben az AFU-nak 
volt döntő szerepe. Ezen belül a lo
gisztikai szolgáltatás bővülése ho
zott sikert, hiszen a napi öt pár ka
mionszállító szerelvény elmaradása 
(ez is az EU-ba lépésünk egyik el
lentmondásos hatása) érzékenyen 
érintette őket. Gondolkodnak gu
mikerekű szállító eszközök beszer
zésén. 

A nyereség másik oka az ésszerű 
szervezés. Főként a központi ve
zetői létszámot csökkentették, és a 
vezetést a fővárosból Sopronba te
lepítették. Persze máshol is volt át-

.,. 

szervezés, de igyekeztek korrektül eljár-
ni. Ebben megerősített Balla .. György, a 

GyDSzSz vezető tisztségviselője, UT elnök. 
Nyugdijazás, áthelyezés igen, bérvisszavétel 
nem volt. 

Végül a vezérigazgató helyettes elismerte, 
hogy rajtuk nincs ak}wra közszolgálati teher, 
mint a nagytestvér MAV-on. 

Egy másik kérdésre kifejtette, hogy növek
szik a térségben az észak-déli szállítás jelen
tősége, ezért a vállalat is ilyen irányban igyek
szik terjeszkedni (Szombathely-Szentgott
hárd). 

Siklós Csaba elnök egy MÁV-GySEV viszonyt 
firtató kérdésre kijelentette, hogy jó a viszony a 
két vállalat között, bár nem mindenki örül egy 
bővülő „bezzeg vasútnak". 

A minisztérium képviseletében jelenlévő 
Horváth Zsolt Csaba államtitkár helyettes kiállt 
a további liberalizálás mellett. Kiemelte a ver
seny fontosságát, hangsúlyozta a Vasúti Hivatal 
és új ide vonatkozó törvények megalkotásának 
fontosságát, továbbá regionális közlekedési szö
vetségek kialakítását helyezte kilátásba azért, 
hogy a tömegközlekedés nagyobb szerephez 
jusson. 

Papp Zoltán 

MAY Vasjármíí Kft. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85. 

Telefon: 94/521-800; Fax: 94/313-315 
e-mail: info@mvj.hu 

n■ tu http://www.mvj.hu aEHrl 
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dízelmozdonyok (M43; M47), 

motorvonatok (Bz-mot, InterPici, Ikerkocsi), személykocsik, 

teherkocsik javítása, korszerűsítése, átépítése; 
speciális vasúti jármú g)fártás, javítás; 

jármú fő- és részegységek gyártása (Railpack); 

MTU (motor), BEHR (hűtő), VOITH (hajtómű) 

szakszervíz tevékenység. 

rszerű vasúti járműparkért! 



■ Ismét elfogadhatatlan 
létszámterv 
A Pályavasúti Érdek

egyeztető Tanács 2005. au
gusztus 31-i üléséhez kapcso
lódóan a munkáltató a forga
lom területét érintően meg
döbbentő IV. negyedévi lét
szám tervvel állt elő. Az 
anyagból egyértelműen lát
szik, hogy a létszámleépítést 
nem a hatékonyság javításá

nak eszköze
ként, hanem 

pusztán célként alkal
mazza a MÁV. A munkál

tató kapkodva veszi elő az 
újabb és újabb „projekte

ket" a varázskalapból, a haté
konyság-növelés silány szem
fényvesztésével parádézva. 

Tudjuk, hogy a mellékvo
nali projekt szerencsére évköz
ben nem sikerült. Ebben közel 
1000 fős leépítést terveztek 
2005-re. De van mááásiiik! 
Tüntessük el a vonatfelvevőket 
a Pályavasútról! 706 vonat
felvevőből 305 fő elbocsátását 
és 401 fő Informatika Kft.-be 
szervezését tervezik. Az előter
jesztés a kiszervezésre nem ad 
megfelelő indoklást, a tervezett 
elbocsátás indítéka pedig az, 
hogy a tevékenység az Árufuva
rozási Üzletághoz kerül, de ott 
nem kívánnak vonatfelvevőket 
átvenni. 

Egy újabb mágia az állo
mási betanított munkások el
bocsátása. Nemrégen alkot
ták meg az „egy állomás
főnökség - egy betanított 
munkás" rendszert. Most 
azonban felrúgják, mert 
nincs meg az éves leépítési 
mérték. Hogy ezután ki látja 
el a feladatot, arról nem szól 
az előterjesztés. 

A legpikánsabb varázs
lat Tapolca környékéhez 
kapcsolódik. Egy évvel 
ezelőtt arról volt szó, hogy 
Balatonederics és Lesence
tomaj állomásokat távkezelt 
állomásként „bekötik" Ta
polcára. Ahogyan már ak
kor látszott, ebből nem lett 
semmi. Most ugyanezen ál
lomások megálló hellyé 
visszaminősítését terjesztik 
elő. Ez az előző terv tovább
fejlesztése? Hol itt az átgon-
doltság? 

A következő PET ülés 
szeptember 15-én lesz, ahol 
ismét elmondjuk, hogy 
mindez elfogadhatatlan. 

■ Lehallgatás? 
A szolgálattevőtől meg

vonhatják az engedélykérő 
telefon használati jogát. Leg
alábbis ez is kiolvasható a 
MÁV Rt. Adatvédelmi Sza
bályzatáról szóló 25/2005. 
(VII. 29. MÁV Ért. 30.) VIG 
sz. vezérigazgatói utasításból, 
melynek megjelenéséről 
megdöbbenéssel értesül
tünk. Ugyanis a munkáltató 
ismét úgy vezetett be egy uta
sítást, hogy az Mt.-t megsért
ve a szakszervezetek törvény
ben biztosított véleményezési 
jogát nem biztosította, ezen
kívül a dokumentum pontat
lan, életidegen. 

Az utasítás legvitatot
tabb része a hangrögzítő be
rendezésre kötött telefo
nok, rádiók magánjellegű 
használatát, illetve annak 
ellenőrzését hivatott szabá
lyozni. Csakhogy nem derül 
ki belőle, hogy mi a magán
jellegű használat, illetve az 
sem, hogy milyen különle
ges esetben lehet mégis 
ilyen jellegű célra felhasz
nálni a készüléket. Nem vi
lágos az sem, hogy milyen 
módon ellenőrzik a magán
jellegű használatot. Úgy tű
nik, hogy tulajdonképpen 
lehallgatásról van szó! 

Miközben a fentiek nin
csenek tisztázva, a rendelte
tésszerű igénybevétel szabá
lyainak megszegőit a készü
lék használati jogának meg
vonásával fenyegetik. Ha a 
használati jogot megvonják 
ezekben a munkakörök
ben, akkor a munkavállaló 
nem tudja a munkáját elvé
gezni! 

Mindezekre levélben 
hívtuk fel a munkáltató fi
gyelmét és kértük, hogy az 
Adatvédelmi Szabályozásról 
szóló utasítást az Mt. meg
szegése miatt vonja vissza, az 
utasítás újbóli kiadásánál pe
dig vegye figyelembe véle
ményünket. 

■ Rákosrendező 
A nyári menetrend élet

belépése óta egy múltszáza
di konténer a Rákosren
dezői külsős szolgálati he
lye. Az „irodába" korábbi 
felszólalásunk okán klímát 
már telepített a munkálta
tó. Ígéretet kaptunk arra, 
hogy a 100-as vonal biztosí
tóberendezés átépítésének 
befejezése után egy moder
nebb, komfortosabb konté
ner kerül át onnan a leg
utóbbi egyeztetés szerint 
november közepéig. Z.R 

Kifogás 
Augusztusban a Vasutasok 

Szakszervezete helyi alapszerve
zete a munkarendek munkáltató 
által végrehajtott egyoldalú módosí
tása miatt kifogást nyújtott be a Szé
kesfehérvári Arufuvarozási Csomó
ponton. 

A jogsértés a tárgyalóas2;talnál 
rendeződött. A felek a Helyi Erdek
egyeztető Tanácsban megállapodtak 
az új munkarendről, annak dijazásá
ról és a szabálytalan módosítás miatti 
juttatások kifizetéséről. 

MÁV CARGO Rt? 
A munkáltató 2005. augusztus 

11-én tájékoztatta a reprezentatív 
szakszervezeteket az Árufuvarozási 
Üzletág önálló társaságba szervezésé
nek koncepciójáról. 

Az ismertetésen az hangzott el, 
hogy a tervek nem véglegesek. A 
munkavállalói létszámmozgások 
mértékéről nem adtak tájékoztatást. 
Záhony érintettségére vonatkozó 
kérdésekre nem adtak egyértelmű 
válaszokat. Azonban azt kijelentette 
a munkáltató, hogy a munkavállaló
kat munkajogi jogutódlással kívánja 
majd áthelyezni, várhatóan 2006. ja
nuár l:ién. A foglalkoztatás tárgyá
ban munkaügyi megállapodást kíván 
kötni a reprezentatív szakszerveze
tekkel. 

A munkáltató elmondta, hogy az 
ÁFU az önálló működési feltételei
hez szükséges valamennyi eszközt vi
szi magával az új társaságba, így a 
raktárakat és a teherkocsikat is. Az 
iparvágányok azonban nem apport
képesek, mivel tisztázatlanok a tulaj
donviszonyaik. Szóba került a Mun
kavállalói Résztulajdonosi Program 
(MRP) indításának lehetősége is, 
mely nagyon alapos körültekintést 
igényel. 

Az önálló társaságba szervezés in
dokaként a hatékonyabb gazdálko
dásra és a magántőke könnyebb be
vonásának lehetőségére, valamint a 
nyugat-európai trendre hivatkoztak. 
A munkáltató rövidtávon kizárta az 
új társaság privatizációjának lehe
tőségét. 

A Vasutasok Szakszervezete kifej
tette, hogy a tájékoztató nem mutat
ta be a megvalósítás előnyeit és elma
radásának hátrányait sem. Továbbá 
azt sem, hogy a MAVRt-re milyen ha
tással lesz a kiszervezés. Nem tudni, 
hogy a tervezett társaságra kötelező 
közbeszerzések milyen mértékben 
befolyásolják a MÁV vállalatcsoport 
megrendeléseit. Előfordulhat, hogy 
ami előny a Cargo Rt-nek, az hátrá
nyos a MÁV-nak. 

A munkáltató
nak a tájékoztató 
során nem sike
rült megfelelő ér
vekkel alátámasz
tania a kiszervezés 
indokoltságát. 

E üttműködés! 
A VSz és a 

VDSzSz augusztusi 
együttműködési nyilatkozata men
tén szeptember 5-én a szakmai kö
zépszervezetek megalakították az 
Árufuvarozási Szakmai Egyeztető Bi
zottságot. Af- alakuló ülése'! áttekin
tették az Arufuvarozási Uzletágat 
érintő kérdéseket. A szakmai érdek
képviselet erősítése céljából a továb
biakban az ÁFÉT üléseket megelő
zően egyeztetéseket folytatnak, és 
kölcsönösen információt cserélnek. 
Kiemelt feladatként jelölték meg az 
Árufuvarozási Üzletág átszervezésé
vel kapcsolatos folyamatok nyomon
követését és a munkáltatói, illetve tu
lajdonosi lépésekre történő reagá
lást. 

Félbeszakadt ÁFÉT ülés! 
Szeptembe� 6-án kezdte m_eg so

ros ülését az Arufuvarozási Erdek
egyeztető Tanács. 

Az első napirendi pontban a 
munkáltató részletesen ismertette az 
üzletág I-VII havi teljesítményeit. A 
második napirendi pontban az üzlet
ág szervezetét érintő „Záhonyi mű
ködési modell átalakítása"volt teríté
ken. A tervezetet szakszervezetünk 
elsősorban nem ezen a fórumon kí
vánja megtárgyalni. Arra azonban 
felhívtuk a figyelmet, hogy amit a 
munkáltató az átalakítás kapcsán ki
hívásnak bélyegez, azt - az elmúlt 
időszak tapasztalatai alapján - mi in
kább veszélynek ítéljük. 

Az egyebekben a munkáltató egy 
580 fős leépítésről szóló tervezetet 
kívánt átadni a szakszervezeti oldal
nak, melyet a záhonyi átalakítással és 
az ÁFU szervezet racionalizálásával 
próbált indokolni. Megdöbbenéssel 
láttuk az előterjesztést, melyet a szak
szervezeti oldal azonnal visszautasí
tott (át sem vett), és egységesen fel
állt a tárgyalóasztaltól. 

A korábban egyeztetett - teljes 
évre vonatkozó! - létszámcsökkenté
si terveket az üzletág már teljesítette, 
a tevékenység-kihelyezések idén is 
megállapodással valósultak meg. 
Ezek után az áldozatokat hozó mun
kavállalókat és az őket képviselő, sz�
szervezeteket arculcsapták az AFET 
EGYEBEK napirendi pontja kereté
ben! 

A tárgyalásokat bizonyára folytat
juk. 

Rajtad is múlik, hogy miről! 

Zlati Róbert 
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Már nem mindenki emlékszik arra, hogy 
1991 novemberében országgyűlési határoza-• tot hoztak a régi, értékveszte�t nyugdijak foko
zatos, öt éven át tartó korrekciójáról. 

A nyugdijat 1992. július 1 :ién a Nyugdíjasok 
Országos Kamarája (a Képviselet elődje) javas-

• latára a szolgálati idő és a nyugdijhatárok 
függvényében emelték. Ennek nagyságát be
határolta a költségvetés erre a célra biztosított 
10,7 milliárdos kerete. A korrekció megkez
dését az érdekeltek örömmel fogadták, és ar
ra számítottak, hogy (akik megérik) öt éven át 

• részesülnek a kiemelt juttatásban. 
Nem így történt! Ezt az országgyűlési hatá

rozatot a változó kormányok szépen elfelejtet
ték. Csak a nyugdijas érdekvédelmi szerveze
tek tartották számon, és időnként „szá
monkérték" ebben az ügyben a gyakran válto-

n régen uárt 

zó pénzügyminisztereket. Még ígéreteket sem 
kaptak. 

Valamikor a kilencvenes évek közepén az 
akkori miniszter - 2002 után miniszterelnök -
a Pallas páholyban szó szerint ezt mondta: 
,,Magyarországon nem ez az egyetlen ország
gyűlési határozat és tÖIVény, ami nincs végre
hajtva." 

Ez tényleg így van, ezzel nem lehetett vitat
kozni. Annál nagyobb öröm számunkra, hogy 
a „100 lépés" jelenlegi kormánya elővette a 
nyugdijkorrekció beporosodott ügyét. 

A Nyugdijbiztosítási Főigazgatóság szakmai 
felkészültséggel elemezte a jelenlegi átlagos 
nyugdijakat, a nyugdijbavonulás évei szerint. 
A statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy az 
1988 előtt megállapított nyugdijak, illetve az 
1991-1996 között nyugdijba vonultak nyugdí
jai veszítettek legtöbbet értékükből. 

A szakmai előkészületek a korrekcióra meg
történtek, de a végrehajtására politikai döntés 
még nem született. A jelenlegi kormány 
vezetői határozottak ebben a kérdésben és 
minden jel arra mutat, hogy a korrekció 2006-
ban el is kezdődik. 

A Vasutas Egészségpénztár Közel 1400 partnerünk több-
bevezette - az egészségpénztá- sége vállalta a kártyaelfoga-
ri megtakarítás készpénz nél- dást, vagy elektronikusan, 
küli felhasználására alkalmas - POS terminálon keresztül, 
egészségkártyát. A rendszer ::, vagy telefonos engedélyezte- ::, 
2005 júliusától működik. Kö- -': téssel. A kártyaelfogadásra -': 
zel húszezer tagtársunk már ... szerződött gyógyszertárak leg
megrendelte és megkapta ! frissebb jegyzékét honlapun
kártyáját. Az egészségkártyát N kon az aktualitások között ta- N 

2005-ben külön dijfizetés nél- � lálják meg. ; Egészségpénztár kártyaköz
kül kapja meg minden tagdij- a. Az egészségkártya kiállítás- c. pontjában a (06-1) 238-0361 
fizető pénztártagunk, aki a Cl) tól számított öt évig érvényes. CD telefonszámon lehet munka
kártyaigénylő lapot kitöltötte, � Az egészségkártya használatá- 3 napokon 8-20 óra között elér
és aláírva visszajuttatta cí- ;: ért tagjainkat semmilyen dij ;: ni. A telefonos engedélyezte
münkre. A kártyaigénylő lap :: nem terheli. Kérjük tagjain- ;: tés gyógyszertárakban nem al-
honlapunkról (www.epenz- kat, a szolgáltatásra jogosult kalmazható. További lehető-
tar.hu) letölthető, vagy a személyek körében, adatai- ségként természetesen meg-
pénztár székhelyén igényel- ::, ban bekövetkezett változása- ::, maradt a készpénzes fizetés, il
hető. -': kat írásban jelezzék a pénztár- -': letve a hagyományos igénybe-

A Vasutas Egészségpénztár ... nak. A kártyával készpénz ._ jelentős szolgáltatás. 
kártyájával a pénztár szerző- ! nem vehető fel! ! Fontos: ha valaki elvesztette 
dött szolgáltató partnereinél N A pénztár fedezetigazolást N a kártyáját, azt a lehető legha
lehet vásárolni, szolgáltatást � 2005. szeptember l:iétől már ; marabb le kell tiltani, hogy il
igénybe venni, az egyéni a. nem ad ki, azonban a kártyát c. letéktelen ne használhassa! A 
egészségszámlán fennálló Cl) nem igénylő tagtársainknak is CD letiltást szintén a kártyaköz
mindenkori fedezet erejéig. � biztosítjuk a készpénzkímélő 3 pont nyitvatartási ideje alatt, 

____________ 3: vásárlás lehetőségét. A telefo- ;: annak telefonszámán lehet 
8 M a g y a r V a s u t a s :: nos engedélyeztetést a Vasutas ;: kezdeményezni. A kártyaköz-

Miután itt százezres tö
megekről és több tízmilliár
dos folyósításról van szó, a fo
kozatosság költségvetési 

okokból elkerülhetetlen. Az 
is valószínű, hogy először az 
1988 előtt nyugdíjazottak 
ügye kerül sorra, hiszen ne
kik kevesebb a „várakozási 
idejük': 

Az országgyűlési választá
sok jövő év májusában lesz
nek. Elképzelhető, hogy ez az 
intézkedés (a törvényben 
előírt és minden nyugdijast 
megillető emelésen felül) 
már januárban megtörténik. 
A nyugdíjas érdekvédelmi 
szervezetek - közöttük a vas
utas nyugdíjasok - jóleső ér
zéssel nyugtázhatják, hogy az 
általuk folyamatosan napi
renden tartott követelésük 
nem volt ,,falra hányt borsó", 
és a megvalósulás küszöbére 
jutott. 

Dr. Kun Dezső 

pont nyitvatartási idején túl a 
GBC Rt. telefonszámán (06-1) 
421-2299 is le lehet a kártyát 
tiltani. 

::,, Egészségkártyával történő 
-': vásárlás esetén a számlát a 
... szolgáltató közvetlenül juttat
! ja el a pénztárhoz. Vásárláskor 
N ellenőrizzék a szolgáltató 
� számláját és aláírással igazol
a. ják a szolgáltatás igénybevétel
� ét ( termék átvételét). 
:: Kérjük, hogy egészségkár
:!: tyával történő vásárlás esetén 
:!: fokozottan tartsák be a pénz-

tár Alapszabályának és Szol
gáltatási szabályzatának előírá

::, sait, melyekről a Magyar Vas
-': utas következő számában ol
... vashatnak. 
! Javasoljuk, kártyával való vá
N sárlás előtt ellenőrizzék az ak
� tuális egyenleget az automata 
e. egyenleg lekérdező rendszer 
� éjjel-nappal hívható (06-1) 
:: 224-0620 telefonszámán, vagy 
:: honlapunkon. 
:!: Vasutas Egész.ségpénztár 



vsz 
SPORTNAPOK DÖNTŐJE 

Arnfut arról a Magyar Vasutas korábbi 
számában beszámoltunk, a Vasutasok 
Szakszervezete 2005-ben három regioná
lis i:saládi sportnapot szervezett, melye
ken több, mint ezer tagunk és családtag
jaik tölthették tartalmasan és hasznosan 
szabadidejüket. A nyíregyházi, nagykani
zsai és budapesti regionális sportren
dezvényekről a legjobbak bejutottak a 
Szegeden 2005. július 23-án megtartott 
döntőbe. 

Egy héttel korábban szintén Szegeden 
tartották meg a horgászok versenyét, a 
résztvevők nagy megelégedésére. 

A napfény városába már 22-én délután 
az ország minden részéből megérkeztek 
a csapatok. A szállásul szolgáló szegedi 
kemping melletti étteremben Mári Gá
bor, a VSZ Szeged Területi Képviseleté
nek vezetője és Karácsony Szilárd, a VSZ 
szervezetpolitikai alelnöke köszöntötte a 
döntőbe jutott sportolókat. Ezt követően 

az egyes sportágak versenyeiért felelős 
sportbizottsági tagok és segítőik tartottak 
eligazítást. 

Másnap reggel nyolc órakor Simon 
Dezső, a VSZ elnöke nyitotta meg hivata
losan a döntőt. Ezt követően négy sport
ágban, női és férfi kispályás labdarügás
ban, asztaliteniszben, sakkban és ultiban 
mérték össze tudásukat és ügyességüket a 
legjobbak. 

Fontos volt tartani a menetrendet, hi

szen délben már eredményt kellett hir

detni ahhoz, hogy a legtávolabbról érke
zettek is hazautazhassanak. Bár egy kicsit 
zavarta a labdarügókat a csepergő eső, de 
minden mérkőzés időben befejeződött. 
Mire megfőtt a bográcsokban az ebéd, a 
Sportbizottság tagjai elkészültek az össze
sítéssel, és Simon Dezső átadhatta az okle
veleket és a kupákat a győzteseknek. 

Gratulálunk a résztvevőknek! 

A VII. VSZ. SPORrNAP 
DÖNTŐINEK EREDMÉNYE: 

■ Ho r g ászat 
(2005. július 16-án rendezték meg) 

Egyéni: 1.) Bordás László, Szeged I. 
2.) Kiss Ferenc, Szeged I. 
3.) Nagy András, Budapest 
4.) Bakos Sándor, Záhony 
5.) Kaposvári Péter, Szeged II. 
6.) Pintér Lajos, Szolnok 

Járműjavító 
Csapat: 1.) Szeged I. 

2.) Budapest 
3.) SzolnokJárműjavító 
4.) Záhony 
5.) Szeged II. 
6.) Miskolc 

■ Asztalit e nisz 
Női: 1.) &da Lászlóné, Kiskunhalas 

2.) Lengyel Istvánné, Debrecen 
Járműjavító 

3.) Kapui Mónika, 
Szombathely 

4.) Kovács Barbara, Budapest 
5.) Kapui Béláné, Szombathely 

Férfi: 1.) Szalai Béla, Szeged 
2.) Kecskés Róbert, Békéscsaba 
3.) Tamaska Krisztián, 

Szerencs 
4.) Kurucz Tibor, Szeged 
5.) Horváth Attila, Nagykanizsa 
6.) Trencsényijános, 

Mátészalka 
■ Sa k k  

■ U I ti 

1.) Molnár Mihály, Debrecen 
2.) Szekeres Sebestyén, Szeged 
3.) Seres László, Szeged 
4.) Minorics Tibor, Pécs 
5.) Sáfrán István, Szeged 
6.) Csirkés Péter, Debrecen 

Járműjavító 

1.) Alföldi Csaba, Budapest 
2.) Nagy Ferenc, Nyíregyháza 
3.) Kiss Tibor, Debrecen 
4.) Kormos Lajos, Szeged 
5.) Pujcsekjózsef, Pécs 
6.) Pszota Arpád, Budapest 

■ Kispá lyás Labda rú9ás 
Női: t.) Rákosrendező Allomás 

2.) Szombathely Állomás 
3.) Debrecen Állomás 

■ Legjobb kapus: Gecse Mária Rákosren
dező Allomás; Gólkirálynő: Kálmán Csilla 
Rákosrendező Állomás 
Férfi: 1.) DebrecenJárműjavító 

2.) Mezőhegyes Állomás 
3.) Mátészalka Állomás 

■ Legjobb kapus: Szabó Csaba Mátészalka 
Állomás; Gólkirály: Varga Péter Mezőhe
gyes 

■ Összesített pontverseny a region ális 
sportnapok on szerzett pont okka l  
eg yütt: 

1.) Szeged Területi Képviselet 
2.) Debrecen Területi Képviselet 
3.) Budapest Területi Képviselet 
4.) Szombathely Területi Képviselet 
5.) Pécs Területi Képviselet 
6.) Járműjavítók 1B 
7.) Miskolc T�rületi Képviselet 
8.) Záhony Területi Képviselet 
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KÁOSZ URALKODIK A 

VÉGEKEN! EGYRE NEHE

ZEBBEN TUDJÁK ELFO

GADNI A VASUTASOK A 

VEZETŐK ÚGYNEVEZETT 

RACIONÁLIS INTÉZKEDÉ

SEIT, MELYEK ARRÓL 

SZÓLNAK, HOGY MIKÉNT 

SZÁMOLJUK FEL A MUN

KAHELYEKET. EZEK A 

DÖNTÉSEK MÁR A VAS

ÚT BIZTONSÁGÁT VESZÉ

LYEZTETIK. A VASÚT 

BIZTONSÁGA, A VONA

TOK BIZTONSÁGOS KÖZ

LEKEDÉSE NEM LEHET 

GAZDASÁGI KÉRDÉS. 

A szakma véleményét kike
rülő terv szerint, mely a napok
ban mint zárfékes hír felröp
pent, a vonatfelvevői munkakört 
a MÁV Informatika kezelésébe 
kívánják átadni, s ezzel sok mun
kavállaló munkahelye veszélybe 
kerül. Azon döntési helyzetben 
lévő vezetők, akik nem tudják, 
hogy egy adott munkakörben 
milyen tevékenység folyik, an
nak a veszélyét sem tudják fel
mérni, hogy a döntésük követ
kezménye esetleg milyen bal
esettel járhat. Jelen esetben a 
vonatfelvevők munkaidejének 
10%-át teszi ki a SZIR-ben vég
zett tevékenységük. Ezt meg
előzendő forgalmi és kereske
delmi tevékenységüket az aláb
biakban soroljuk fel: 

Kereskedelmi tevékenység: in
duló vonatoknál sorrendbe rak-

10 Magyar Vasutas 

ják a fuvarleveleket, ellenőrzik az 
ólomzár és a raksúlyváltók állapo
tát. Gurítás rendezés után a rako
mány állapotát is ellenőrizniük 
kell, hogy a kocsi a vasúti közleke
désben biztonságosan vehessen 
részt. Forgalmi tevékenységhez tar
tozik még a rendezési jegyzék, és a 

, 1, megoldani. Ezért a miskolci cso-
ÜLDD MEG v EPT Hh móponti főnökség alapszervezete 

' 

NEM TE LESZEL A 
ú

_gy döntött; hogy támo?atj� a h�-
.. ' ,, , , tekonyabb es a munkavallalok sza-

KOVETKEZO LEEPI- mára is könnyebb munkavégzést. 

TENDŐ EMBER... Így egy felszerelt kerékpárt vásá
rolt az itt dolgozó munkavállalók 

gurítási korlátozás alá vont kocsik felülvizsgálata, 
felveszik a vonatot, ellenőrzik és megállapítják a 
fékezendő és fékezett tömeget. 

Konkrétan Miskolc Rendező pályaudvarra kive
útve az éjszakai szolgálatban menetrend szerint 
közlekedő tehervonatok esetében nélkülözhetet
len a vonatfelvevői munka. Munkanapokon általá
ban tizenkét vonat érkezik, melyek mintegy 80%
ából rendezik meg az induló vonatokat is. Ebből 
következik, hogy a menetrendszerűséget, a vasút
biztonságot veszélyeztetik abban az esetben, ha a 

részére. 
A területet járva a tapasztalat az, hogy a munka

vállalók elégedetlenek a rájuk nehezedő folyama
tos többletfeladatok miatt, amit sok esetben keve
sebb bérért végeznek különböző okok miatt. A he
lyi szakmai vezetés pedig tehetetlen, döntésképte
len, jogkörétől megfosztott. Motiválatlan munka
vállalókkal viszont a munkahelyi légkör is romlik. 
A Személyszállítási Üzletág vonatkozásában a mis
kolci területen azt tapasztaljuk, hogy az év elején 
kidolgozott technológiai létszámmal minden szol
gálati helyen, és minden munkakörben végzik a 

Létszámgazdálkodás 
vonatfelvevői munkakört nem hagyják változatla
nul. 

Ha megszüntetik ezt a munkakört, ki fogja a te
vékenységet végezni? A raktárnok? A kocsivizsgá
ló? A forgalmi szolgálattevő? A váltókezelő? Vagy 

esetleg valmelyik kft. munkavállalója? Ki adja meg 
erre a választ? A vasútbiztonság tekintetében a ma
gánvasutak közlekedése is említésre méltó. Nem a 
MÁV vezetés hibája, hogy a magánvasutak közleke
dési feltételei nem egyeznek meg a MÁV szabvá
nyával. Üzleti titoknak minősül az, hogy a magán
vasút mit szállít, de hogy mennyit, az nem. A ma
gánvasutak esetében miért titkos a tengelyterhe
lés, az RK korlátozás, a RID korlátozás, és miért 
nem tűnik fel a SZIR-ben a magánvasutak forgal
ma, holott az Internetes hozzáférés lehetséges szá
mukra is. A pályakapacitás elszámolásának alapja 
is ez lenne. 

Említhetünk más szakmát is, például az árufuva
rozást. Kezdjük ott, hogy a munkáltató által ígért 
munkakör értékelésen alapuló bérrendszert utasí
tás formájában a mai napig nem készítette el, illet
ve azt nem adta át a szakszervezeteknek. Ezért van 
kaotikus állapot a végeken a besorolásokat illetően 
is. A pénzt hozó szakmák, jelen esetben pl. a rak
tárnoki ·munkakör teljesen le lett minősítve. 
Tiszaújvárosban, ahol még az ipartelepeken jelen
tős árufeladás- és leadás van, a raktárnoki tevékeny
séget folytató munkavállalóktól a fenti rendszer 
megkívánja az érettségit, az össz-szakvizsgát, a ter
veket látva talán még a kocsivizsgálatot és a vonat
felvételt is; így a kilences kategóriába sorolás meg
alázó. 

Itt kell megjegyeznem, hogy a hatékonyabb napi 
munkavégzés érdekében, munkavállalói kérésre a 
munkáltató megvizsgálta, hogy az ipartelepeken a 
darabszámláláshoz és ólmozáshoz szükség van egy 

kerékpárra. Ez azonban már beruházásnak minő
sül, ezért az ÁFU ezt nem tudta hosszabb ideje 

munkavállalók a feladatukat. Te1ületi bejárásunk 
és a munkavállalók ellenőrzése és figyelése alapján 
megállapítottuk, hogy olyan munkaköröket kíván
nak megszüntetni, ami a vagyonbiztonságot hátrá
nyosan érinti, az utastájékoztatást pedig színvonalá
ban csökkenti. Ezek a munkakörök a legalul
fizetettebbek. Ki fogja ezen tevékenységeket (ás
ványvíz pakolás, postázás, rokkantkocsi kezelés, 
utastájékoztatás, vagyonvédelem) elvégezni? Eze
ket a munkavállalókat bűn elküldeni, mert a legke
vesebb pénzért dolgoznak, és rajtuk nem tud bért 
megtakarítani a vasút vezetése oly mértékben, 
amekkora veszteséget jelent hiányuk. 

Sajnálattal vesszük tudomásul azt, hogy a szak
mai vezetés egymás közötti koordinációja sem 
megfelelő. Pl. a Szerencs Gépészeti Fenntartási Te
lephely megszüntetéséről a miskolci SZESZA Cso
móponti Főnökség két héttel a megszűnés előtt ka
pott félhivatalos információt. 

A középvezetők a szűk létszámkeret, a motiváció 
hiánya miatt kezdenek ellehetetlenedni. 

A Vasutasok Szakszervezete Miskolci Területi 
képviseletéhez tartozó szolgálati helyeken a mun
kavállalói létszám már elérte, sőt túllépte a 20%-os 
létszámleépítést, amit a kormányhatározatban 
meghatároztak. Miért van szükség további kiszerve
zésre, csoportos létszámleépítésre? Hol vannak a 
létszámkiváltó beruházások? Ki az illetékes e kérdé
sekben? 

A MÁV vezérkarának jelszava: OLDD MEG, 
MERT HA NEM, TE LESZEL A KÖVETKEZŐ 
LEÉPÍTENDŐ EMBER! Így az igazi szakmai veze
tés önmagából kivetkőzve, elvei ellenére engedel
mesen végrehajtja az utasításokat. Hová jut a vasút, 
ha nem csak a vasút éléről, ha.nem a végrehajtó 
szintekről is eltűnnek a vasutasok, a szakemberek? 

Papp Józsefné 
VSZ Miskolc Területi Képviselet vezetője 
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Soros HÜ J 

Napirend előtt a munkáltató képviseletében Dr. 
Vincze Teodóra Osztályvezető tájékoztatott az ado
mánygyűjtési felhívásról. Adómentesen csak meg
határozott célra fizethető ki az adománygyűjtés be
vétele. Az egyéni kérelmek beadása, a munkáltató 
és a helyi üzemi tanács támogatása szükséges az el
bíráláshoz.,Az adományokat július második felében 
osztják fel.; 

Az első napirend során először a Személyszállítá
si Üzletág I-V. havi eredményeihez tett rövid szóbe
li kiegészítést Devecz Miklós főigazgató. Elmondta, 
hogy utasbarát szolgáltató cégként kell működni, 
ahol az utasok a pénztáraknál „szavaznak''. Az eltelt 
időszakban 156 millió utast szállítottunk, ebből 120 
millió volt csak a fizető! Azt tapasztaljuk, hogy az ál
lam a MÁV-ot szociális, jóléti intézménynek nézi, 
például a koronalátogatás bevétel elmaradása 1 
MdFt volt, hangsúlyozta a főigazgató. Piac- és uta
sorientált szolgáltatást kell megvalósítani, a tisztaság 
terén jelentős javulást kell elérni. A vállalkozókat új
ra pályáztatják, és ahol nem megfelelő a minőség, 
csökkentik az árat. 

A menetrend tervezettel kapcsolatban Matéczné 
Németh Ágnes főosztályvezető asszony elmondta, 
vegyes a részvétel az egyeztetéseken. Fontos, hogy a 
budapesti elővárosi közlekedést bővítik. 

Az ülésen résztvevő üzletági üzemi tanácselnökök 
kérdéseket tettek fel, javaslatokat tettek a közös 
munkához. A főigazgató válaszában elmondta, hogy 
haladó hagyományokra épülő vasutat szeretne. 

A jegyvizsgáló és a személypénztáros létszámból 
csak főigazgatói engedéllyel lehet elbocsátani. A 
bérvisszasorolások összegzését el kell készíteni. A ja
vaslatokban szereplő arcképes plasztikkártya igazol
ványokat leghamarabb 2007-ben adják ki. Az UT el
nökök véleményt alkottak ,,A jegyvizsgálók utánflze
tési bevételeinek egységes kimutatásáról és ösztön
zéssel történő növeléséről" című főigazgatói ren
delkezésről. 

A különféléken belül a munkáltató által átadott 
írásos előterjesztések határidejét szabta meg a testü
let. 

Másodikként az Ingatlanhasznosítási és Gazdál
kodási Főosztály ingatlanok elidegenítése tárgyá
ban átadott írásos előterjesztéseket vizsgálta a KUT. 

Végezetül a MÁV Rt. Esélyegyenlőségi Bizottság 
ülésének jegyzőkönyvét ismerte meg a testület. 

Hendkíuüh HÜT ülés: 
2005. augusztus II. 

Napirend előtt a testület tájékoztatót hallgatott 
meg az ÁFU kiszervezéséről. (A témával kapcsolat
ban a 7. oldalon olvashatnak. Szerk.) 

l 
Bodnár József 

HÜT safl:óref erens 

A KÜT első napirendként tárgyalta az Ingatlan
hasznosítási Főosztály jóléti ingatlanok értékesítésé
vel kapcsolatos előterjesztéseket. Kövesi Györgyné 
osztályvezető elmondta, hogy a MÁV Rt-nek nincs 
beruházási kerete társasház alapításra, ezért a Bp. 
Hungária krt. lakótelepet az önkormányzat részére 
javasolja értékesíteni a munkáltató azon garanciák
kal, melyek hosszútávon is biztosítják a bentlakók 
elhelyezését. Korábbi határozatában foglalt állás
pontját erősítette meg a testület az óvodák, gyer
mekintézmények, művelődési házak és üdülők te
kintetében. 

Másodikként a záhonyi Oktatási és Művelődési 
Központ VOKE részére történő átadásáról szólt 
Neuschl Gyula KHSZ vezető. A VOKE többletfor
rást kap az északi régió üzemeltetéséhez. A testület 
felkérte a terület KÜT képviselőit a mun�avállalók
ra vonatkozó továbbfoglalkoztatási megállapodás 
pontosítására. 

Hannadik napirendi pontként az Mt. 65.3. pont
ja szerinti személyügyi nyilvántartás adatszolgáltatá
sáról mondott véleményt a testület. A területeken 
hibás gyakorlati végrehajtásról számoltak be a KÜT 
tagjai. A Humánszolgáltató Szervezet vezetője, 
Virasztó Béla elismerte, hogy formai hiba történt, 
amikor az előzetes véleményt nem kérte meg a 
munkáltató. Az adatkérőlap kiadásának leállítását 
kérte a testület, annak tartalmáról egyeztetést kez
deményezett a KÜT. 

A Humánszolgáltató Szervezet új vezetője el
mondta, hogy a régi informatikai rendszer elavult, 
az adatok nem aktuálisak. A cél, hogy a SAP-ba élő 
adatsor kerüljön be. Informatikai váltás valósuljon 
meg, minőségi munka csak akkor követelhető, ha a 
feltételeket is biztosítják, ezért most új gépek kerül
nek a végpontokra. 

Soros HÜT ülés: 2005. szeptember 1. 
Az első napirend során tájékoztató hangzott el a 

MÁV Rt. Árufuvarozási Üzletág önálló társasággá 
szervezésének Sl projekt szerinti állásáról, a helyi 
üzemi tanácsok képviselőinek jelenlétében. 

Az előterjesztők: Kozák Tamás Stratégiai vezér
igazgató helyettes, Apavári József Kompenzációs 
Főosztályvezető, Orosz D. Balázs Jogi Igazgató és 
Kovács Imre ÁFU Főigazgató voltak. 

A vezérigazgató helyettes azzal kezdte tájékozta
tóját, hogy a projekt fő feladatát teljesítette azzal az 
előkészítő munkával, mely a döntéshez szükséges. 
Jelenleg nincs tulajdonosi döntés. Fő cél, hogy a 
MÁV Cargó Rt. 2006. január 1-:iétől megkezdje 
önálló működését, melyhez létre kell hozni az 
előtársaságot 2005. szeptember 1-:iével. Ez jelenleg 
a munkavállalókat nem érinti, a társaság megalapí-
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tása kizárólag jogi lépés, ami 
a szükséges hatósági engedé
lyek megszerzése miatt szük
séges - erősítette meg az el
hangzottakat a jogi igazgató. 
Nagy körültekintéssel járnak 
el, s átadják az Alapítói Ok
irat tervezetét. A projekttel 
kapcsolatos összes költséget 
a MÁV Rt. terhére végzik. 
Apavári József főosztályveze
tő szerint, ha lesz Cargó Rt., 
a munkavállalók jogutódlás
sal mennek át, mérlegelési 
lehetőségük a munkaválla
lóknak nincs (a MÁV Rt. 
nem mond fel). 

A MÁV Rt. KSZ-t egy évig 
tovább viszik, Mt.-n kívüli 
végkielégítés, VBKJ, 10%-os 
bérfejlesztés, 1,5 éves foglal
koztatási garancia, menet
kedvezmény meghagyása, és 
külön megállapodás szerint 
a MÁV Évek programban va
ló részvétel lehetősége szere
pel a tervezetben. 

Második napirendként az 
ÁFU üzletág I-Vll. havi tel
jesítményéről adott rövid tá
jékoztatót a főigazgató. 

A harmadik napirendi 
pont kapcsán a mozdony
vezetők biztonsági és baleset
megelőzési pontrendszeré
nek utasítás tervezetéről 
szólt Apavári Józseffőosztály
vezető. 

Az ülés negyedik esemé
nye volt a Call Center tevé
kenység kihelyezésének elő
terjesztése. Nem tartozik a 
főtevékenység körébe, ezért 
a piacról kívánja működtetni 
a SZESZA üzletág vezetése. 
A gazdasági számítások felté
telezettek, a MÁV-os létszám 
24 fő tényleges dolgozó, aki
ket egyénenként 2005. no
vember közepéig megkeres
nek, és közösen döntenek a 
továbblépésről - mondta 
Imri Magdaléna az üzletág
vezetés képviseletében. 

A különféléken belül, mi
vel az ÁFU üzletág átalakítá
sa érinti a pályavasúti üzlet
ágat, illetőleg folyamatban 
van szervezeti auditja, kép
viselői kezdeményezték a 
főigazgató meghívását a kö
vetkező ülésre. 

Bodnár József 
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szkedvünk „nya
yár múlik lassan 

marad. Ha egyál-
e sz es és yeszélyes 

meteorológiai eseménysorozatot 
bármilyen évszaknak lehet nevez
ni. Igaz, itt Magyarországon ne
künk csak a szeszélyekből jutott, de 
a vész és a tragédia Thaiföldtől, In
donéziától Székelyföldön és Nyu
gat Európán át New Orleansig, 
cunamival, hatalmas árvizekkel, 
hurrikán�al végigsöpört az egész 
világon. Es a kapitalista állam, sze
gény és gazdag, demokratikus és 
kevésbé demokratikus egyaránt -
köztük a világ vezető �agyhatalma, 
az Amerikai Egyesült Allamok is -, 
látványosan elbukott a természet 
kihívásával szemben. Amit ők ma
guk idéztek elő. Persze a „hivatalos 
szakértők" sietnek megnyugtatni a 
televíziós tömegkultúrával zsib
basztott agyú emberiséget, hogy a 
tragédiasorozatnak semmi köze 
sincs a globális felmelegedéshez, a 
felelőtlen energia-, környezet- és 
közlekedéspolitikához: az úgy
mond „túl drága" természetes 
energiaforrások, a szél és napener
gia mellőzéséhez, az erdők kiirtásá
hoz, a környezetbarát és energiata
karékos vasúti közlekedés módsze
res elsorvasztásához, a széndioxi
dot okádó, balesetveszélyesen szá
guldozó kamioncsordákhoz. 

A kapitalizmus globálisan olaj
függő, mert az akart lenni, és az is 
akar maradni. Az az olajért indult 
és folyik tovább reménytelenül az 
iraki háború és sok kisebb helyi 
konfliktus, a fegyverkezési hajsza. 
Az olaj- és a fegyverkereskedelem 
extraprofitja a globális kapitaliz
mus motorja. Idén nyárig folyt az 
olajkitermelés, az olajháború, az 
egész „piszkos üzlet" zavartalanul. 
Az USA még a világméretű környe
zetszennyezés szépségflastromjá
nak is gyenge Kyotói Egyezményt 
sem akarta aláírni. Most eluralko-
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dik az embereken az értetlenség és 
a kétségbeesés. A tragédiák túlélői, 
az elhunytak hozzátartozói már 
biztosan nem hiszik el, hogy mind
ez a véletlen műve. S hogy a biz
tonságosnak vélt előrejelzés meg
véd, hogy az állam képes időben és 
hatékonyan segíteni. 

Az államok tehetetlensége poli
tikai bukás. A felelőtlen, mértékte
len és embertelen profithajhászás a 
pusztulásba vezet. Most az a kérdés, 
hogy sikerúlhet-e a hol eleve vad
nak szerveződött, hol elvadult kapi
talizmust (a liberális közgazdászok 
által oly boldogan eltemetett jóléti 
állam értékeit megőrző, elsősorban 
a szolidaritás felett őrködő, kicsi és 
hatékony állam vezette) élhető tár
sadalommá alakítani. Mégpedig 
békésen, reformokkal. A tét nagy. 
Ha ez nem sikerúl, akkor nem 
nézői leszünk a katasztrófafilmek
nek, hanem elszenvedői a kataszt
rófának. Meddig viselhető el az 
egyenlőtlenség, a munkanélküli
ség, a kizsákmányolás, a létbizony
talanság, a fogyasztói társadalom 
hazug reklámokkal gerjesztett ál
landó frusztrációja?! A New 
Orleansi fosztogatások azért meg
mutatják, hogy nemcsak a nagybe
tűs Természet, de az emberi termé
szet is tűrőképességének határához 
érkezett. 

Itt a nyári tragédiáktól megkí
mélt honunkban is ezek lennének 
a valódi kérdések. Hogy milyen ál
lamban, milyen társadalomban le
szünk képesek túlélni, és megfelel
ni a 21. század kihívásainak. A 
megreformált állam nem lehet jó
ságos „állam bácsi"újra, de nem le
het (amilyen most) bürokratikus 

vízfejű, debilisen hatalmaskodó, közönyösen tehe
tetlen szervezet sem. A valódi kérdést azonban el
fedi a tragikus nyáron is zavartalanul előadott poli
tikai cirkusz. Nálunk a főügyész a „törvényesen" 
bratyizó kihallgatás közben leszakadással 
fenyegető légkondicionálóról magyarázkodik. Ná
lunk az emberek többsége már nem hiszi, hogy 
akár a Kulcsár ügy vagy az elit bármelyik disznósá
ga valóban lelepleződik. Nálunk gőzerővel folyik a 
jóléti állam „roncsainak" fölszámolása. Közben az 
ellenzék vezére, mint Rákosi pajtás legjobb tanítvá
nya, lendületes államosítást ígér. A magát szociál
demokratának valló kormánypárt egy jelentős szár
nya azzal akarja bizonyítani, hogy nemcsak balol
dali, hanem rettenetesen nemzeti is, hogy az ellen
zék által szított, a határon túli magyarok kettős ál
lampolgárságáról szóló meddő vita mocsarában 
dagonyázik. Mintha nem tudnák, hogy a kérdést 
egy érvényes népszavazás egyszer és mindenkorra 
eldöntötte. Mi lenne, ha egyszer már nem nemze
ti voltukat, hanem baloldaliságukat bizonygatnák, 
és főleg gyakorolnák? A frissen megválasztott köz
társasági elnök saját „hatalmától"máris megszédül
ve, európai középhatalomnak nevezi az országot, 
amelynek a szomszédjaival új módon kellene ren
deznie az ott élő magyarok státusát. Holott, ha már 
középhatalom, akkor erre a címre éppen a szom
szédos Románia, a közeli Lengyelország pályázhat
na - talán. Magyarország egy valódi középhatalom
ban maximum egy igencsak elmaradott megyécske 
lehetne. Nekünk nem hatalmunk, hanem mint az 
EU tagjának, beleszólási jogunk van az európai 
ügyekbe, amivel okosan kell élnünk, és ezt meg is 
tehetjük. De hogy mennyire független hatalom va
gyunk, azt ékesen bizonyítja, hogy a benzin áreme
lése órák alatt begyűrűzött hozzánk. Nem nehéz 
megjósolni az eddig példásan alacsony infláció nö
vekedését. Ehhez jön még a költségvetési szervek
nél a maradékképzés elrendelése. Aligha az állami 
vízfejet fogják lecsapolni, mert ahhoz átgondolt, 
előkészített, bátor reform kellene, hanem újra a 
jóléti és kulturális kiadásokat nyirbálják meg. 
Rosszkedvünk nyara után hasonló ősz várható. 

Mező Ferenc 

Elhunyt Szalai Csaba 
Elhunyt Szalai Csaba költő, újságíró, a Magyar Vasutas volt főszerkesztője. 
Szalai Csabát súlyos betegség után, 62 éves korában, 2005. augusztus 19-én érte a halál. A Petőfi Sándor 

Sajtószabadság-dÍjas újságíró munkásságát „az igazságkereső szenvedély" hatotta át. 
Szalai Csaba 1968-tól gimnáziumi tanárként, 1975 után a Hajdú-Bihar Megyei Napló munkatársaként dol

gozott. Alapító főszerkesztője volt a Hajdúbihari Napnak, szerkesztette a Civis Hotel és Gasztronómia újságját 
is. A Magyar Vasutas főszerkesztőjeként 1997 januárjától 2000 decemberéig tevékenykedett. A hajdúböször
ményi születésű alkotónak kilenc verses és riportkötete jelent meg. 

A Vasutasok Szakszervezete megőrzi emlékét. 



_./Í' !:: �--··;,. ,--
- JI _.... 

-::z:,_,.,.,, '·' .. 
. 

·:·:--
Q ► ... ·· . 

� 
� 

. 
:•=•:=i�.�,, L,L. . .,._ 
��:'\. . 

',•,. 
-:.·:,,. 

�.·�· ; 
, .. ;; ::·�·� . ' 

-�;,�('.: .\ .. � .� . 

.. ,.,,.�:·,�.-
,_.:.::; . : .', ... ,,q::::t::;;:· 

a 
CSATLA• LATIN TELE· A HÁTÁRA 

A POÉN KOZIK A ANDREA, 
iiwJ 

SPORT, J
:;;� 2. RÉSZE BRIGÁD· BECÉZVE RÖVIDEN HOZ HOZÁS 

KOMISZ, 
►

v ,, ,, ,, ,, ,, 
Ti�mi" 

MUZSIKA ► HANGJA 

FÜSTKÖD ► 
NAGY ► A FÖLD• DOBOZ SZINTRE 

SZOLIT 

BECÉ· VÉTKES, ►"' 
► HIBÁS ZETT --,--,-ELEMÉR LATOMAS, 

JELENÉS 

BELSŐ ► 
ÜT ► "' 

HAJLATI .. EGA·, 
RO DE 

UGYAN ILÓK ► "' 
► TÁRSAI 

MÁR, 
DEHOGYI CSILLAG· 

KÉP 
,, SUSOG 

► RIPORT ► A LOMB 
ELEJEI A KOKAS 

PÁRJAI 

MŰKÖDÉS· 
BE HOZÁS ► 

T 

HÁROM• ANYAGI• 
► LAG ► TAGO TÁMOGAT ZENEKAR 

ELDUGIT 
RÉSZES-

► 
TERA·, ► "' ZÖMÖK RAG, ROVIDEN - -

A-NAK 

�&l':t 
KECSKE· PÁRJA BESZÉDI 

EURÓPA· TUCAT 
► "' ,, 

► � KUPA. 
ROVIDEN GY

�1k
A· 

LÁNGÉSZ ► T 
�TER, ► -ROVIDEN SZOKÁS· 

BANVAN 
,, 

KÍNÁL• ► KOZIK 

TÉLI ► 
HANNIBÁL 

SPORT· � 
SZER MARÓ 

ANYAG 
RQJHGEN, 

► ����m ► "' 
GÖRBE· ► ROVIDEN 
DARAB UT6HAD PRÉSHÁZ 

TAGJAI OLDALAJI 
T APOTÉKA ►T 

► -ENERGIA, 
1 RÖVIDEN 

ÁLLAM· 
L .. T 

SZÖVET• E SÉG 

Jó hangulatú regionális bált rendezett 
2005. augusztus 20-án a VSZ Szerencsi 
Csomóponti Alapszervezete Kovácsné 

Demeter Klára szervezésében a Bólyai]. 
általános iskolában. 

A mintegy 100 fős vendégsereg Mis
kolc, Hidasnémeti, Sátoraljaújhely tér
ségéből, a helyi, többségében VSZ-es 
kollégából és hozzátartozóikból tevődött 
össze. Mint azt Bodnár László Forgalmi 
Csomóponti Főnök megnyitójában is 
hangsúlyozta, a célja az volt az első alka
lommal megrendezett, remélhetőleg 
hagyományteremtő bálnak, hogy össze
hozza a régióban dolgozó vasutas kollé-
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Vasutasbál 
Szer ncsen_ 

gákat. A szavak után a vacsoráig színvo
nalas műsor következett, tárogató, gitár, 
ének, hastánc és formációs táncbemuta
tó szórakoztatta a közönséget. A kiadós 
és ízletes ételek után a zenekar hajnalig 
húzta a talpalávalót, akinek pedig sze
rencséje volt értékes nyereménnyel lehe
tett gazdagabb az éjféli tombolahúzás so
rán. A reggeli pirkadat egy fáradt, de jó 
hangulatú társaságra talált, bizonyítva, 
hogy jól sikemlt a rendezvény. Folytatás 
jövőre. 

Kép és szöveg: Orosz Tamás 
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Karácsony: és Szilveszter! 
MEZŐKÖVESD 

Minden szállodában ismerkedési esttel karácsonyi és szilveszteri menüvel, élőzenével várjuk 
kedves vendégeinket! 

�, Áraink a MÁV Rt. dolgozóira vonatkoznak. A fenti kedvezményes nyugdíjas árakat csak azon 
, ''MÁV nyugdíjasoknak biztosítjuk akik 2005-ben a MÁV-os üdülési csekkes támogatást eddig még 
, nem vették igénybe. 
:, Az árak tartalmazzák a szállást teljes ellátással az élő zenés ünnepi vacsorákat és az Áfa-t. Az 

.. idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő . 
. ,('i, ;!if. Szolgáltatásaink Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztárból és az aktív MÁV-os 

dolgozók számára NűSZ üdülési csekkel is téríthetőek. 

Információ és ielentkezés 

MÁV Lokomotív Hotels Rt. 1142 Budapest, Teleki B. u. 15-17. 
Tel.: 1-222-22-40, 1-273-00-90 üzemi: 01-3924, 01-3109 

E-mail: udules@mavhotels.hu, ertekesites@mavhotels.hu 



gondoltunk egy nagyot, 
legyen a 

egészen apró kamatok 

marbles
™ 

személyi kölcsön 

1 % kamatkedvezmény 

a VSZ tagjainak 

A HSBC ID Csoport tagja 

kamat kicsi 
Most egészen apró a kamat, így a marlíles™ 

személyi kölcsönt még könnyebben felveheted. 

A marbles™ személyi kölcsön esetében 

- a devizahitelekkel ellentétben - nem kell 

félned az árfolyamkockázattól, nincs kezelési 

költség és hitelfolyósítási díj sem, 

ráadásul most a kamat is akciós. 

marbles'" személyi kölcsön 150 OOO forinttól 4 millió forintig 

Hitelösszeg Havi törlesztőrészlet Egyéb költség Új THM 

850 OOO Ft 18 645 0 Ft 17.74% 

1 500 OOO Ft 31 718 0 Ft 16,08% 

4 OOO OOO Ft 84 580 0 Ft 16,08% 

Hívj minket még ma! 

marbles
™ 

személyi kölcsön 
(06 40) 480-480 
www.marbles.hu 

Jó tudni: A kamatkedvezményes akció 2005. november 29.-ig érvényes. A HSBC Bankot 2004-ben a világ legjobb bankjának választotta az Euromoney Magazin. 
A marbles™ személyi kölcsönt a Beneficial Rt. nyújtja, amely a HSBC Csoport tagja A kölcsön minden esetben a Beneficial Rt. által végzett hitelbírálat függvénye. A fenti példáknál 
a futamidő 72 hónap. A kölcsön igénylésének alapfeltételei: életkor: 21-65 év, a jövedelem bankszámlára érkezzen. 

THM: 16,08%-25,64%. 
Magyar Vasutas 1 5 



Ayq�9,J,!e a VSZ-hez eljuttatott levélben kért elnézéii 
az utól:>bijqóben tagjaink által tapasztalt számlákkal kap
csolatos kellefI!etlenségekért. A telefontársaság szolgáltatá
sai bővítése ér�ekében új számlázó-rendszert vezetett be. 
Tagjaink jelezték, hogy előzetes értesítés nélkül a havidíj 
lebeszélhetőségét alap-percdíjon számlázták feléjük. Fontos 
tudni, hogy ez megfelel a VSZ és a Vodafone eredeti 
szerződésében foglaltaknak, azaz korábban a Vodafone a 

melyp.ek eredményeként 2005. szeptember 9-től a 
Yodrl'óne valamennyi VSZ tag előfizetéséhez egységesen a 
csom��a.Il lévő 20 db ingyenes SMS mellé további dijmen
tes 40 ab SMS-t ajánlott fel átmeneti kompenzációként. Ta
p��a�� �erint az SMS egyre népszerűbb a mobiltele
font használók köré�en, ezért jól kihasználható további in
gyen<!� �OlllfI!unil<ációs lehetőséget jelent. 

\ :A számlázási rendszer korábbi működésének visszaállítá
. \a fo�atban van ari�

1

ak érdekében, hogy az eredeti (a 
��j lebeszéllietőségta diszkontált (-28%) percdíjakon) 
�ázási rendszer megvalósulhasson. A 40 db SMS kom
penzáci§t teilllé�.etesen. átmeneti megoldásnak szánjuk, és 
a::ámlázás visszaállítása>után nem marad érvényben . 

' szerződéstől eltérően kedvezőbb percdíjakkal számlázott. 
'f T�aink jelzése alapján azonnal tárgyalásokat kezdtünk,, 

. }' Bízunk'.15enne, nogy,a kellemetlenségekért a fenti kom
/ P,enzáció megfelelően! kárpótolja a VSZ aktív és nyugdíjas 

tagjait és család�ait} 
r' 

,,ADSL SZEREI D MAGAD 2005" 
A TVNET KFr. 2005.. Az árak az Áfa-t nem tartal
AUGUSZTIJS 29-TŐL 2005. -Y: n e 

t mazzák. A hűségnyilatkozat le-

SZEPTEMBER 30_ÁN 16 
1 ..., járata: 2006. decemb�r 31. 

www.tvnet.hu O Modem4000Ft+Afa 
ÓRÁIG TARTÓ ÚJ ADSL O Posta költség 400 FttÁfa 
AKCIÓT IIlRDETE'IT MEG. 0 Budapes!fe szerelőt kérek: 

5000 Ft+Afa 
Korlátlan ADSL, korlátlan 
lehetőségek! 

0 Vidékre szerelőt kérek: 7000 Ft+Áfa 

Eg y é n i  c s o m a g :  

Az akcióban, csak olyan Ügyfelek vehet
nek részt, akik még nem rendelkeznek, ren
delkeztek ADSL hozzáféréssel! 

ADSL512 ADSL 1024 

2006.12.31 2006.12.31 

0 Ft 0 Ft 

2999,-+Áfa 3925,-+Áfa 

Havi di' 2006. 01. 1-től 12. 31-i 5598,-+Áfa 7450,-+Áfa 

min. max. min. max. 

Letöltés kibt/s 128 512 192 1024 

Feltöltés kibt/s 32 96 64 128 

� StlbóésF,aS�KII MSZ E N ISO 900 l /200 1 

Mint a MAV Rt. szállítója, 
továbbra is vevői rendelkezésére áll 

a minden igényt kielégltö, egyszeri felhasználású 
fém és műanyag KOCSlzAR (plomba) gyártásával 

és forgalmazásával 
/ 

ADSL2048 

2006.12.31 

0 Ft 

4800,-+Áfa 

9200,-+Áfa 

min. max. 

256 2048 

128 192 

ind vasúti, mi közúti célra. //IP 
Jövedéki termékek zárására / , / r 

(kannás és hordós bor) 
hivatalos zárminösftéssel 

rendelkezünk. 

2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T /F (26) 313-1 05 

Email szaboesfia@dunakanyar.net 

1/\/W\N SZc1boesfia. hu 

'. 11; 

2006.12.31 

0 Ft 

6150,-+Áfa 

11900,-+Áfa 

min. max. 

384 

160 

BŐVÜLŐ SEGÉL VEZÉS 
Kártérítési segély bevezetéséről döntött 
a Vasutasok Szakszervezete Elnöksége. 

A segélyezés célja: szakszervezetünk 
tagja részére - munkáltatói eljárás kere
tében - megállapított és kiszabott kárté
rítési összeg megtérítése, legfeljebb a 
kártérítési összeg mértékéig. 

Kártérítési segélyt igényelhet az, aki 
az esemény bekövetkeztének időpont
jában érvényes VSZ tagsággal rendelke
zik. 

A segély a döntés napja - 2005. au
gusztus 24-e - után bekövetkezett ese
mények kapcsán igényelhető a VSZ 
Központjában (1023 Budapest, Ürömi 
u. 8.). 

Emelte az Elnökség a munkabaleseti 
gyorssegélyek összegét is: 

- a halálos munkabaleseti gyorsse
gély összegét 100.000 Ft-ról 150.000 Ft
ra, 

- egyéb súlyos munkabaleseti gyors
segély összegének felső határát 100.000 
Ft-ról 150.000 Ft-ra. 

Vasutasok Szakszervezete 

A Vasutasok Szakszervezetének Lapja - Kiadja és terjeszti: A Vasutasok Szakszervezete; www.vsz.hu; 
E-mail: vsz@axelero.hu - Felelős kiadó: Simon Dezső, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke; 
Főszerkesztő: Karácsony Szilárd, a Vasutasok Szakszervezetének alelnöke; Művészeti vezető: Károlyi 
Marianna; Szerkesztőség: 1023 Budapest, Ürömi u. 8; Központi telefonszámok: 326-1616, 326-1622; 
Nyomdai előkészítés és nyomás: Tízpont Nyomdaipari Társaság: 06/70-315-7815, E-mail: tizpont@chel
lo.hu,www.tizpont.shp.hu; ISSN: 0460-6000; Egyéni előfizetési díj: 780 Ft/ év 
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Ossze kell 

fognunk 

MAV Vas·ármü Jármu·avító és G ártó Kft. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85.; Telefon: 94/521-800; Hrl 

Fax: 94/313-315; e-mail: info@mvj.hu;http://www.mvj.hu INDUSTRY 

ISO 9001 :2000 
DIN-EN 729-2 
DIN 6700-2 

ÖNORMM7812 

n■tu 
FRIEDRICHSHAFEN 

Service Dealer 

MVJ a MÁV Rt.-vel együtt, 
egy magas színvonalú vasúti 

szolgáltatás megvalósításáért! 

SERVICE 



Vasutas üdülo 
vagy Lokomotív Hotel? 

Nem ez számít! 
KEDVES VENDÉGEINK! 

Nyilvánosan szeretnénk 
Önöknek - aktív dolgozóknak és 
nyugdfjasoknak, egyszóval mind
annyiuknak - megköszönni, hogy 
érdekl6désük a vasutas üdülők iránt 
továbbra is megmaradt. Köszönjük 
önöknek, hogy véleményükkel - le
gyen pozitív vagy negatív - segítik 
munkánkat, és ezzel hozzájárulnak 
ahhoz, hogy szolgáltatásainkat fo
lyamatosan fejlesszükl 

Emlékeim a boglári 

„Lokomotív Hotel"-ből 

Családom apraja-nagyjának a 
boglári vasutas üdülő hallatára ön
kéntelenül az a kis „nyalóka" gőzmoz
dony ugrik be, amelyről azt a sétá
nyon bárki könnyen megtalálja. Vas
utas Üdülő, vagy ,,Lokomotív Hotel" 
teljesen egyre megy, ha 22. sorozatú 
mozdonyunk a helyén van. Hogy a mi 
2+2 formációnkban igazán otthono-

san tölthessük azt a 
Az alábbi levéllel -

Záhonyi Lóránt nyugdí
jas vendégünk írta, aki 
szeptember végén pi
hent családjával Bala
tonbogláron - szeret
nénk megköszönni 
azoknak, akik voltak 
már nálunk, illetve sze
retnénk kedvet csinálni 
azoknak, akik még nem 
voltak vendégeink idén. 

KÖSZÖNJÜK, 

HOGY 

ÉRDEKLŐDÉSÜK 

néhány napot, ahhoz 
a kis mozdony nem 
lett volna elég. Nem 
tudott derűsen moso
lyogni, mint ahogyan 
fürgén, segítőkészen 
tudták mesterségüket 
gyakorolni pl. a re
cepciós ,,loko-sztu
vik". 

A VASUTAS 

ÜDÜLŐK IRÁNT 

TOVÁBBRA IS 

MEGMARADT! Őket elsőként 
azért említem, mert 

velük naponta többször is volt dolgunk, 
míg a fürge felszolgálókkal (Attilákkal, 
Mónikával, Danival) naponta maximum 
háromszor. Zsolti, a profi kultúros tett 
róla, hogy mindenki aktívan pihenhes
sen: rá tudott beszélni a lellei kirándu
lásra (az Afrika Múzeumra sokáig emlé
kezünk), gyerek-rajzversenyre, felnőtt
kártyaversenyre, badacsonyi hajótúrá
ra, stb. Végül augusztus 26-án saját 
„szentélyében·; a kultúrteremben egy 
fergeteges élő zeneestre. Örömmel em
lékszem vissza az ott türelmesen beta-

nított „klub-tánc" varázsára, mely egy
aránt táncra perdítette a szívbeteg 
nagymamát és lomhább mozgású uno
kánkat. Hogy magamat se felejtsem: 
unokáink már tavaly is számos (asztali
tenisz, rajz) dijat, oklevelet vehettek át. 
Augusztus 24-én minden korosztálynak 
lengőteke versenyt hirdettek. Unokáim 
ebben is taroltak, nagypapájuknak ok
levelet is sikerült szereznie. 

Mit hoz a jövő ? Csak egészség le
gyen, s a .nyalókás mozdonyt" is mind 
megláthassuk. 

ÜDÜLÉSI INFORMÁCIÓK EGÉSZ ÉVBEN: 
MÁV LOKOMOTÍV HOTELS RT. 

1142 BUDAPEST, TELEKI BLANKA U. 15-17 

TELEFON: 06-1-222-22■40, 06■1 ■273■00■90; 
FAX: 06-1-221-1482; 

E-MAIL: üdüles@mavhotels.hu 

-�-��������-��-
• Karácsony és Szilveszter! 

MEZÖKÖVESD 
Karácsonyi programcsomag 

December 20-27. (7 éjszaka) 
Szilveszteri programcsomag 
December 27 - január 2. (6 éjszaka) 

Áraink mindkét csomagra vonatkoznak 
!.osztály: 34.200 Ft/fő (gyerekeknek: 21.600 Ft/fő) 

Nyugdíjas: 19.800 Ft/fő 
Il.osztály: 26.500 Ft/fő (gyerekeknek: 18.100 Ft/fő) 

Nyugdíjas: 17.000 Ft/fő 

GÁRDONYNONYARCVASHEGY 
Karácsonyi programcsomag 

December 20-27. (7 éjszaka) 
Szilveszteri programcsomag 
December 27-január 2. (6 éjszaka) 

Áraink mindkét csomagra vonatkoznak 
34.200 Ft/fő (gyerekeknek: 21.600 Ft/fő) 

Nyugdíjas: 19.800 Ft/fő 

fÉ Minden sz.állodában ismerkedési esttel karácsonyi és szil-
�lJ. �eszteri me�üvel, élőzenével várjuk kedves vendégeinket! 

BALATONBOGLÁR 
Szilveszteri programcsomag 
December 27-január 2. (6 éjszaka) 

34.200 Ft/fő (gyerekeknek: 21.600 Ft/fő) 
Nyugdíjas: 19.800 Ft/fő (g Araink a MA V Rt. dolgozóira vonatko�. A fenti kedvez

r," ményes nyugdíjas árakat csak azon MA V nyugdíjasoknak 
biztosítjuk akik 2005-ben a MÁV-os üdülési csekkes támo
gatást eddig még nem vették igénybe. 
Az árak tartalmazz.ák a sz.állást teljes ellátással az élő zenés ünnepi vacsorákat és az Áfa-t. 
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő. Szolgáltatásaink Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő 
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A LEGFELSŐ BÍRÓSÁG MEGÁLLA
PÍTOTTA, HOGY JOGSÉRTŐEN 
JÁRT EL A MÁV RT. VEZETÉSE, 
AMIKOR 2003-BAN A HÚSZ SZÁZA
LÉKOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS TER
VÉT NEM VÉLEMÉNYEZTETTE A 
SZAKSZERVEZETEKKEL. ERRŐL 
SIMON DEZSŐ, A VASUTASOK 
SZAKSZERVEZETE ELNÖKE 2005. 
SZEPTEMBER 29-ÉN LEVÉLBEN ÉR
TESÍTETTE MÁNDOKI ZOLTÁNT, A 
MÁV ZRT. MÉG HIVATALBAN LÉ
VŐ VEZÉRIGAZGATÓJÁT ÉS KÉRTE, 
HOGY AZONNAL ÁLLÍTSA LE AZ 
IGAZGATÓSÁGI DÖNTÉS VÉGRE
HAJTÁSÁT ÉS ÁLLÍTASSA VISSZA AZ 
EREDETI ÁLLAPOTOT. 

Tehát igazunk volt, amikor az elmúlt két 
évben kifogás benyújtásával, nagygyűlésen, alá
írásgyűjtéssel és a Honvéd utcában megtartott 
demonstrációval beleszólást követeltünk a ha
zai vasút sorsába. És most hasonló okból kellett 
kifogást emelnie a Vasutasok Szakszervezet
ének. Az árufuvarozás önálló társaságba 
viteléről döntöttek a szakszervezetek vélemé
nye nélkül. A kifogásnak - amíg végig nem jár
ja a jogi utat - felfüggesztő hatálya van. A VSZ 
pedig ez ügyben is bírósághoz fordult. Igaz, a 

A MÁV RT. IGAZGATÓSÁGA 
2003 DECEMBERÉBEN A TÁRSA
SÁG 2006. ÉV VÉGI ZÁRÓLÉT
SZÁMÁT 42000 FŐBEN HATÁROZ
TA MEG, MAJD ENNEK VÉGREHAJ
TÁSÁRA ELKEZDŐDÖTT · A LÉT
SZÁMLEÉPÍTÉS ÉS A TEVÉKENY
SÉG-KIHELYEZÉS. ENNEK KAP
CSÁN BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS INDULT, 
TALÁN NEM LESZ HASZONTALAN 
AZ EZUTÁN TÖRTÉNTEKET RÖVI
DEN FELIDÉZNI. 

A Munka törvénykönyve 21.§-a alapján a 
munkáltató a döntése előtt köteles a mun
káltatónál képviselettel rendelkező szakszer
vezettel véleményeztetni a munkavállalók 
nagyobb csoportját érintő munkáltatói in
tézkedések tervezetét. E jog gyakorlása biz
tosíthatta volna az Igazgatóság döntésének 
előzetes befolyásolását. Rámutathattunk vol
na olyan összefüggésekre, mint például a lét
számcsökkentés vasútbiztonságra, munkavé
delemre, az utazóközönség- és fuvaroztatók 
kiszolgálására gyakorolt hatására és még 
egyéb kérdésekre is, amelyek közvetlenül 
vagy közvetetten kapcsolatba hozhatók a tár-

emberi 
jogainkért� 

Nem 

kicsi 

a tét! 

Harácsony 
Szilárd 

cikk írásakor még 
nem jegyezték be a 
MÁV Cargo-t, de 
az esetlegesen 
érintett munkavál-
lalókat ettől 
függet lenül  
k ü l ö n b ö z ő  
nyilatkozattéte
lekkel zaklatják, 

a Uasutasok 
Szakszervezete 

alelnöke 
és a kiforratlan 

kapkodó elképzelésekkel ismét bi
zonytalanságban tartják az egész 
vasutasságot. 

Az új stratégiát meghirdető mi
niszter a versenyképességre hivatkozva sürget 
olyan változásokat, amelyek - ahogy Ő fogal
mazott - visszafordíthatatlan folyamatokat in
dít el. Tény, hogy nagy a felelőssége egy köz
lekedési miniszternek, mert egy ország gazda
ságának hatékonyságától függ a tőkevonzó 
képessége, de nem szabad ennek az egyetlen 
szempontnak vezetnie a döntéshozókat. A 
gazdasági fejlődésnek az alkotni képes szak-

értő ember ugyanolyan fontos része, 
mint a pénz. Az emberi jogokon ala

puló törvények betartása pedjg a 
demokrácia alapja. 

Nekünk, a Vasutasok Szakszer-
vezete tagjainak pedig az a kötelessé

günk, hogy megvédjük az elődeink 
által kiharcolt és munkával kiér
demelt emberi jogainkat. Hiszen 
szeptember 20-án volt százkilenc 

éve, hogy arra szövetkeztek elő
deink, hogy jogokat követeljenek 
maguknak, amelyek kiemelik a 
munkavállalókat a „beszélő szer

szám" megalázottságából. 
Nekünk, szervezett munkaválla

lóknak legalább akkora a felelőssé
günk, mint a kormányoknak: ha ma nem ál
lunk ki az évtizedek alatt kiérdemelt közösségi 
eredményeink megtartásáért, azokat elveszítve 
később sokkal nehezebb lesz visszakövetelni. 
Ma nem kevesebbért, mint saját és gyermeke
ink jövőjéért és szabadságáért kell összefog
nunk. 

nyeztetési jogot biztosítania, ha a 
társaság vezetői a létszámcsökken
tés vonatkozásában a konkrét lé
péseket megteszik. Részünkről az 
előbbieket mind vitattuk. 

saság munkavállalóinak létszámával. 
Jelen esetben viszont a munkáltató 
anélkül döntött, hogy a véleménye
zési jogot biztosította volna, és ezál
tal jogsértést követett el. 

Az ügyben a Vasutasok Szakszer

Az ügy végigjárta a bírósági fó
rumokat és több, mint másfél év 
után most fejeződött be a Legfel
sőbb Bíróság döntésével. A bíró
ság megállapította azt, hogy mun
káltató megsértette a szakszerve
zeti véleményezési jogot. 

dr. Borda Tibor 
érdekuédelm1 

szakértő A bírósági eljárás során (bár 
kérelmünkben ez is szerepelt) sajnos elsik
kadt azon kérdésnek eldöntése, hogy a nem
zeti vasúttársaság és a reprezentatív szakszer
vezetek között kötött, a 2003-2006. évekre 
vonatkozóan hatályos, a MÁV Rt. munkavál
lalóinak foglalkoztatásáról és bérezéséről 
szóló megállapodás alapján létszámkérdé
sekben a munkáltatót terheli-e megállapo
dási kötelezettség, vagy sem. Ennek eldönté
sét a bíróságok megkerülték, így ez továbbra 
is vitás. 

vezete kifogást nyújtott be, majd az 
egyeztetés eredménytelensége után bíróság
hoz fordult. Az eljárás során az álláspontok 
szinte minden kérdésben eltérőek voltak. A 
munkáltató azt állította, hogy a létszám
csökkentésről szóló döntés kormányzati 
szinten született meg. Valójában a kormány 
a következő év elején hozott határozatával 
csak tudomásul vette azt, és a lebonyolításá
hoz biztosított állami támogatást. Vita folyt 
arról, hogy a szakszervezeti kifogásnak 
mennyire kell konkrétnak és bizonyítottnak 
lenni (a munkáltató ugyanis még az egyezte
téskor sem adta át az Igazgatóság határo?a
tát, ami akkor még nem jelent meg). A MAV 
Rt. azt állította, hogy a létszámleépítésre vo
natkozó tervezetet szakszervezetünkhöz el
juttatta, hiszen a MÁV Rt. Felügyelő Bizott
ság munkavállalói képviselőinek a miniszté
rium számára készített anyagát átadta. Sőt, 
szerinte a társaságnál létrehozott (valójában 
azonban a VSZ szerint a munkáltatónak fel
róható okból nem megfelelően funkcioná
ló) Reform Konzultatív Bizottság működése 
kiváltotta ebben az esetben a szakszervezeti 
jogokat. Hivatkozott még az idő előttiségre 
is, szerinte csak akkor kellett volna a vélemé-

Ennyit a történtekről. A Vasutasok Szak
szervezete mindent megtesz, hogy a helyze
tet a munkavállalók érdekvédelme érdeké
ben minél jobban kihasználja. 

Az ügyhöz kapcsolódóan megjegyzést ér
demel, hogy ugyanilyen jellegű jogvitánk je
lenleg kettő is van a MAV,ZRt.-veI (ez az„új 
megnevezés). A társaság Arufuvarozási Uz
letágának önálló társaságba való kis�_ervezé
se ügyében, valamint a Pályavasúti Uzletág
nál, a távközlésre vonatkozóan tervezett te
vékenység-kihelyezés kapcsán voltunk kény
telenek kifogást benyújtani. 
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Zlati Róbert 

vékenység ellátását az ezt jelenleg is végző 
munkavállalói állománynak a Pályavasúttól 
történő átvétele nélkül megvalósíthatatlan
nak tartjuk. 

- Legfeljebb nem lesz vonat! - mondta 
erre az egyik ÁFU főnök. 

lapozatlan 
szervezések? 

csalódnunk kellett. A létszámleépítést in
dokoló anyag szöveges része bő egyoldalas 
volt. A kérdéseinket, fenntartásainkat tar
talmazó válaszlevél kicsit hosszabbra sike
redett. Megjegyzem: a leépítési táblázat há
rom oldalas! 

Az EGÉSZ ÜZLETÁGAT ÁTFOGÓ SZERVEZETI INTÉZKEDÉSEKET TERVEZ A MUNKÁL

TATÓ AZ ÁRUFCVAROZÁSNÁL. A ELŐIRÁ.l\'YZOTT INTÉZKEDÉSEK (ZÁHONY i',ÍL

KÜL) 522 FŐ ELBOCSÁTÁSÁT VETÍTIK ELŐRE. Ez A KB. 2800 FŐS (ZÁHONY I\ÍL

Tisztelt Tagtársak! Egyelőre csak kérdé
seink vannak, válaszok még nincsenek. Tit
kolóznak, vagy maguk sem tudják a vá
laszt? Vagy a kérdésfeltevés nem elég han
gos? 

Egyes kollégákat talán untatnak ezek a 
hírek. Ők azok, akik elégedettek a munkál-

tatóval, akik el
KÜLI) LÉTSZÁM KÖZEL 20%-A. (Az ELKÉPZELÉSEK SZERINT A hiszik, hogy a 

m u n k á l t a t ó  
minden lépése 
helyes. Ők a 
szervezetlenek, 
vagy olyan szak-

ZÁHONYI Á , I TEVÉKENYSÉG A PÁLY.\VASÚTHOZ KERL'L.) - LEGFELJEBB NEM LESZ 

VONAT! - MONDTA AZ EGYIK 

ÁFU FŐNÖK ... 
Tervezik az árukezelési helyek számá

nak racionalizálását (rakodási helyek, áru
pénztárak bezárása)! Ezzel kapcsolatosan 
még nem mutatott gazdaságossági számítá
sokat az üzletág. Nem tudjuk, hogy melyik 
az a bevételi határ, amely alatt gazdaságta
lan a működés, illetve milyen számítási 
módot használnak erre. Nem mutatták be 
azt, hogy melyek a tervezetben érintett 
szolgálati helyek és ott hányan, milyen 
munkarendben dolgoznak. Feltételezé
sünk szerint a bezárni tervezett szolgálati 
helyek többségében ma sincs szolgálat, így 
az intézkedés nem eredményezh9t lét
számleépítést. Pedig erre megy ki a játék! 

Azt sem tudjuk, készültek-e hatástanul
mányok arra vonatkozóan, hogy a bezárá
sok mennyiben érintenék a fuvaroztató fe
leket. Félő, hogy a helytelen átalakítás to
vábbi piacvesztést eredményez. 

A területi irányítás hatékonyabbá téte
lét és a technológia átalakítását is tervezik. 
Előbbi a jelenlegi 7 területi központ és 20 
csomópont 3 területté és 8 csomóponttá 
átszervezését jelenti. Utóbbiról csak a lét
számcsökkentési tervet mutatták be, a 
technológia módosulását nem. Nem mu
tatták be, hogy a területi központok távolo
dása a végrehajtó szolgálattól, milyen ha
tással lesz a munkavállalók munkaügyi és 
minden egyéb munkaviszonnyal összefüg
gő ügyintézésére. 

A munkáltató által átadott anyag szöve
ges része csak az irányítás racionalizálásá
ról szól, alig néhány mondat erejéig. Eh
hez képest az átadott létszámcsökkentési 
táblázatban a végrehajtási szint jelentős -
az összes kétharmadát kitevő - és indoko
latlan megkurtítását tervezik. 

A vonat fel- és átvevői tevékenység az 
árufuvarozás feladata lesz a jövőben. En
nek technológiai folyamatát még nem mu
tatta be az üzletág. Nem tudjuk, melyik 
munkakörnek mi lesz a feladata. Az új te-
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Ez a stratégia, a vál
lalati küldetés? Ezzel 
kellene azonosulnia a 
többi munkavállalónak? (A főnök elfeled
te, hogy ő is munkavállaló?!) 

szervezeteknek 
tagjai, akik csak a saját „pályájukat" egyen
getik „mérnökien". 

Egy ilyen nagy átszervezés esetében 
gondos előtervezést feltételeztünk, de újra 

Nekik is üzene
,
m: mi a tárgyalóasztalnál 

ellentmondunk. Es ti? 

Röviden 
VSZ Árufuvarozási 
s,akmai Képviselet 
(ASZK) 

S 
eptember 20-án 

Z
folytatódott az em
lékezetes körülmé

nyek között szeptember 6-
án félbeszakadt Árufuvaro
z�i _Érdekegyeztető Tanács 
(AFET) ülése. Az átadott 
előterjesztés a IV. negyedév
re további létszámcsökken
téseket és leépítéseket he
lyezett kilátásba, összesen 
588 főt. A 79 árukezelési 
hely tervezett bezárásával 
összefüggésben 156 főt, a 
hét területi központ helyett 
megmaradó ( tervezett) há
rom régiós központ kialakí
tásakor is létszám megtaka
rítást terveztek. Gazdasági 
háttérszámításokat az előter
jesztés nem tartalmazott. 

Az előterjesztést rendkí
vül hiányosnak értékeltük, 
az nem alkalmas érdemi vé
leménynyilvánításra. A va
lós helyzetet nem mutatja 
be. Helyenként jelentős a 

létszámhiány és erről nem 
kívánnak tudomást venni. 
A tervezett intézkedések 
nem az ÁFU versenyképes
sége irányába hatnak, ha-

nem a piacról való kivonu
lást hirdette meg a szolgál
tatás színvonalának csök
kentése mellett. 

Véleménycsere 
tények nélkül 
Kivács Imre főigaz

gató és Apavári Jó
sef főosztályvezető 

meghívott előadóként vet-

tek részt az ÁSZK Intézőbi
zottsága Berekfürdőn tar
tott kétnapos kihelyezett 
ülésén. Az értekezleten va
lamennyi csomópont szak
mai tisztségviselője részt 
vett. A munkáltató képvi
selői a hallgatóság legna
gyobb felháborodására 
semmi újat és konkrétat 
nem mondtak a IV. ne
gyedévi tervekről és a ki

szer vez é sről. 
A feltett kér
désekre kité
rő, illetve álta
lános válaszo
kat kaptunk. 
Az utolsó ne
gyedévre ter
vezett nagyará
nyú létszám
c s ö k k e n t é s t  
nem tudták 
m e gf e l e l ő  
szakmai érvek

kel alátámasztani. A ré
szünkről feltételezett in
dok továbbra is a minden
áron megvalósítandó lét
számcsökkentés. A vendé
gek részére nyilvánvalóvá 
tettük, hogy számunkra el
fogadhatatlan a IV. ne
gyedévi létszámterv, és a 
MÁV Cargo Rt. megalakí
tása sem megalapozott. 

Z.R 



Az érdekvédelem 
aktuáhs hír-e1 Uarga Gyuláné 

n Uasúttörvényről 
A Vasutasok Szakszervezete 

az elmúlt hónapokban össze
sen négyfordulós egyeztetés
ben vett részt az új Vasúti tör
vényről. Számos szakmai észre
vételünk közül több bekerült a 
tervezetbe. Ezeknek nagyon 
örültünk, de számunkra ki
emelkedően fontos kérdés a 
menetkedvezmény és a vasút
egészségügy megőrzése volt. Az 
új törvény a napokban került a 
parlament elé. Információink 
szerint a vasútegészségügy kér
dése rendben van. A menet
kedvezményben a szerzett jo
gok megmaradni látszanak, de 
az újfelvételes vasutasoknak 
már nem garantálja a törvény, 
ők á közforgalmú vasúti társa
ságok egymásközti megállapo
dásának függvényében része
sülnek utazási és fuvarozási 

kedvezményben. Kivétel ez alól 
a közforgalmú személyszállítási 
tevékenységet végző vasúti tár
saság munkavállalója, őket to
vábbra is megilleti a menetked
vezmény. 

Biztosat csak a törvény elfo
gadása után lehet mondani. A 
VSZ a menetkedvezmény parla
menti sorsát figyelemmel kíséri. 
Szakszervezetünk parlamenti 
képviselőhöz fordult, felkérve 
módosító indítvány beterjesz
tésére, a 150 éves menetked
vezményi szerzett jog biztos 
megőrzése érdekében. 

n létszámcsökken
tésekről 

A Vasúti ÉrdekegyezteJő Ta
nácsban szólította fel a MAV ve
zetését szakszervezetünk, hogy 
tekintettel a munkavállalók és a 
munkáltató között felhalmozó-

Forgalmi Szakmai 
Képviselet (FSZK) 
T1sztségv1selő képzés 

Szeptember 11-14. között 
tartotta a tisztségviselők felké
szítő oktatását a Forgalmi 
Szakmai Képviselet. A jó han
gulatú képzésen az érdekvé
delmi és szervezetpolitikai té
mák mellett a Forgalmi Igaz
gatóság képviselője ismertet
te a szakma jelenét és a jövőre 
vonatkozó elképzeléseket. 

Pályavasúti Érdek
egyeztető Tanács [PÉT] 

A PÉT szeptember 15-i 
ülésén a vonatfelvevő munka
kör átszervezésével kapcsolat
ban a munkáltató bizonytalan
nak mutatkozott. A főigazgató 
elmondása szerint elképzel
hető, hogy mégis a pályavas
úton belül maradna a SZIR
adatrögzítő tevékenység. 

Szakszervezetúnk vélemé
nye nem változott az ügyben. 
A 305 fő tervezett elbocsátá-

sát, mivel két üzletágat érintő 
ügyről van szó, a VÉT-en kí
vánjuk megtárgyalni. A 401 
fő kiszervezését pedig elfo
gadhatatlannak tartjuk, fel
adatuk a Pályavasút tevékeny
ségi körébe tartozik. Hangsú
lyoztuk, hogy tarthatatlan a 
munkáltató azon magatartá-

sa, hogy olyan elképzelések
kel bombázza az érdekképvi
seleteket és riogatja a munka
vállalókat, melyeknek semmi 
alapja nincsen, és hetente vál
toznak. 

Zlati Róbert 

dott jelentős érdekkülönbség
re, és a kialakuló konfliktusra, 
azonnali hatállyal függessze fel 
mind a létszámleépítést, mind a 
tevékenység-kihelyezéseket. A 
törékeny munkabéke megőrzé
se érdekében azonnali intézke-
dések szükségesek. 

A válasz szerint a MAVveze
tése nincs abban a helyzetben, 
hogy a követelt intézkedéseket 
megtegye. A Vasutasok Szak
szervezete által tett kezdemé
nyezéseket a MÁV ZRt. Igazga
tóságának továbbítja a munkál
tató, a javaslathoz ennek a tes
túletnek kell viszonyulnia. 

A legközelebbi VÉT-en ki
derült, hogy az igazgatóságnak 
nem volt a probléma kezelésé
re alkalmas ülése, várni kell a 
következőig. (Gondolom ad
dig, amíg el nem fogy a leépí
tendők és kihelyezendők sora.) 

A Vasutasok Szakszervezete 
elfogadhatatlannak tartja ezt a 
vezetői magatartást. A szűnni 
nem akaró át- és visszaszervezé
sek, a megbízhatatlan létszám 
meghatározások, a szolgáltatási 
színvonalra közvetlen negatí
van ható létszámleépítések, a 
fuvarozási piacról való önkén
tes kivonulás rendkívüli feszült
ségeket generálnak a munka
vállalókban, a bizonytalanság 
kilátástalansággá válik. Nem 
használ a munkahelyi légkör
nek a szeptember 9-én kihirde
tett kormányhatározat sem, 
amelyik a MÁV teljes feldarabo
lását tűzte ki célul. Ez utóbbi a 
szakszervezetek véleményének 
kikérése nélkül készült! 

A VSZ felelősség�t visel tag
jai jövőjéért, így a MAV jövője is 
fontos számunkra. Bírósághoz 
fordultunk véleményezési jo
gunk (a törvény) megsértése 
miatt. A 2004-es januári kor
mányhatározat kapcsán indított 
hasonló perben a Legfelsőbb 
Bíróság a VSZ igazát kimondta. 
A kérdés az, hogy ez milyen kö
telezettséget jelent a munkálta
tóra. A kérdés az, hogy a mun
kavállalók túrelme melyik nap 
reggelére fogy el. (A MAV ZRt. 
Igazgatóság a VSZ követelésére 
adott válaszát ismertetni fog
juk.) Szakszervezetünk el kíván
ja érni a tervezett intézkedések 
megváltoztatását, a helyzet elfo
gadható kezelésére garanciákat 
akarunk. 

Az Áru kiszervezéséről 
Az ÁFU üzletág önálló tár

saságba viteléről egyre több tá
jékoztató hangzik el, megszüle
tett az az anyag is, amelyet a 
szakszervezetek véleményezés
re megkaptak. A tapasztalat az, 
hogy továbbra sem hangzik el 
olyan érv, ame}y azt bizonyíta
ná, hogy az AFU kivitele az 
egyetlen megoldás. Az egyetlen 

újdonság a fejlesztés 
megjelené�e. Ame�y-
nyiben az AFU a MAV
on belül is megkapná 
ugyanezeket a fejleszté
si lehetős�geket, ame
lyeket a MAV Cargónak 
biztosítani kívánnak, az 
ÁFU is versenyképes 
jövő elé nézhetne. 

Szakszervezetünk 
elérte, hogy az ÁFU kö
rüli létszámproblémá
kat a VÉT-en tárgy�ják 
meg. A jelenlegi AFU 
létszám 4429 fő, de a ja
nuári kiváláskor mind
össze 3126 főt vinne a 
MÁVCargo. 

Munkáltató elkészí
tette az ÁFU kivitelére 
vonatkozó munkaügyi 
megállapodás terveze
tet, elmondása szerint 
nyitott a további javasla
tokra. Szakszervezetúnk 
nem ért egyet a tevékenység kivi
tellel, de érdekeltek vagyunk a 
munkaügyi megállapodás minél 
jobb tartalmában (erről részlete
sebben legközelebb). 

n távközlés 
kiszervezéséről 

Hasonló gondossággal foglal
kozik szakszervezetünk a terve
zett távközlési kivitelben érintet
tek sorsával. Ebben az ügyben is 
kénytelenek voltunk bírósághoz 
fordulni, véleményezési jog meg
sértése miatt. Szakmai vélemé
nyünk, a távközlés kivitele annyi
ban tér el az eddigi tevékenység
kihelyezésektől, hogy biztonsági 
szempontú aggályaink soha ilyen 
élesen nem fogalmazódtak meg. 
A bizber és a távközlés gyakorta 
egy berendezésen belül működ
nek, a felelősség kérdését nem 
látjuk kellően elkülöníthetőnek. 
Bízunk benne, hogy a biztonság 
nem üzleti kérdés. 

Az ÚJ ffiÁU vezetőről 
Bemutatkozó látogatást tett 

a VÉT-en az új általános vezér
igazgató-helyettes, HEINCZIN

GER István. Megtudtuk, céljai 
közt szerepel a vasút, a vasutas
ság társadalmi megbecsülésének 
visszaszerzése, a vasút fejlesztése. 
A jó együttműködés érdekében 
a szociális partnereknek megelő
legezi a bizalmat, cserébe ő is bi
zalmat kért. 
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Vonatkísérő személyzet figyelmébe 
■ Növekedni fog a köz

beváltások száma. 

Lehetséges 

Készenlét jellegű, 
nem? 

■ Több vonatkísérőre 
lesz szükség. 
■ Kevesebb vonatkísé

rőre lesz szükség. 
■ A rövidebb szolgálat 

sem fizikailag, sem szelle
mileg nem lesz annyira 
fárasztó, mint a jelenlegi. 

Újra napirendre került a vonatkísérő személy
zet egy szolgálatban eltölthető munkaidejének 
szabályozása. Vajon tényleg jószándék vezérli a 
témát zászlajukra túzőket? Nehéz egyértelmű vá
laszt adni e kérdésre, mert igen összetett, egyéni 
érdekeket érintő témában alakították ki az állás-

pontjukat. A Vasuta-

A LÁ ÍR ÁS- sok Szakszervezete 
Személyszállítási Szak-

GYŰJT ÉS T mai Képviselete meg
ítélése szerint ezt a 

KEZD E M É- szabályozást nem le-

Ny EZT Ü N K 
het hangulati elem
ként kezelni, így alá-
írásgyűjtést kezdemé

nyez az érintett kolléganők és kollégák között. A 
gyűjtő ívek értékelése után a többségi véleményt 
fogja képviselni. 

Nem kívánjuk az érintettek véleményét befo
lyásolni, de a tisztánlátás érdekében felhhjuk a 
következőkre a figyelmüket. Mit tartalmaz a je-

lenlegi szabályozás, ha a helyi függelék készenlé
tinek minősíti a vonatkísérők tevékenységét, az 
egy szolgálatban eltölthető munkaidő meghalad
hatja a 12 órát, de 16 óránál hosszabb nem lehet. 
(A kivételekről Személyszállítási Érdekegyeztető 
Tanács (SZÉT) dönt.) 

A szolgálati órán belül a menetrend szerinti 
menettartam, valamint az előkészítő és befejező 
munkák időtartama nem haladhatja meg a 12,8 
órát. A javasolt szabályozás szerint a vonatkísérők 
egy szolgálatban eltölthető munkaideje nem ha
ladhatja meg a 12 órát. 

Mi történik, ha a javasolt szabályozást fogad
ják el? 

Ami biztos 

■ A kötelező óra ugyanannyi lesz: munkanap 
x 7,4 óra. 
■ A kötelező óra teljesítéséhez többször kell 

szolgálatba jönni. 

,, 

■ A rövidebb szolgálat 
mind fizikailag, mind szel
lemileg fárasztóbb lesz, 
mint a jelenlegi rendszer 
szerinti. 

Miért van ellentmon
dás a lehetséges követ
kezménynél. A közbevál
tásokkal ki lehet dolgoz
ni olyan fordulókat, me
lyekben az öt órán belüli 
tartózkodás lecsökkenté
sével létszámfölösleg ke
letkezhet, a leterhelés nő
ni fog. 

Mert ha nem készenléti 
a vonatkísérők tevékeny
sége, a munkaközi szüne
tek kivételével, a szolgála
ti óra azonos lehet a me
netrend szerinti menet
tartam valamint az elő
készítő és befejező mun
kák időtartamával. 

MAY Vasjármíí Kft. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85. 

Telefon: 94/521-800; Fax: 94/313-315 
e-mail: info@mvj.hu 

n■ tu http://www.mvj.hu aEHrl 
FRIEDRICHSHAFEN 

Service Dealer 
INDUSTRY 

SERVICE 
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dízelmozdonyok (M43; M47), 

motorvonatok (Bz-mot, InterPici, Ikerkocsi), személykocsik, 

teherkocsik javítása, korszerűsítése, átép' ése; 
speciális vasúti jármű ' tás, javítás; 

jármű fő- és részegységek gyártása (Railpack); 

MfU (motor), BEHR (hűtő), VOIT a�tómű) 

szakszervíz tevé nyseg. 

rszerú vasúti jármúparkért! 



SESIMBRA 
Portugália 

2005. SZEPTEMBER 
8-11. KÖZÖTT AJ, 
EURÓPAI SZAKSZERVE
ZETI SZÖVETSÉG SZEMI
NÁRIUMOT TARTOTT 
,,EU-BőVÍIÉS, INTEGRÁ

CIÓ" CÍMMEL. 

A résztvevő szakszervezeti 
képviselők előadást hallhattak 
Grigor Gradev szakértőtől az 
EU bővítés tapasztalatairól. 
Hozzászólásukban a jelenlévők 
a rövid eredmény felsorolás 
után hosszan taglalták a csatla
kozással járó nehézségeket, fel
adatokat. A Nyugat-Európai 
szakszervezetek képviselői álta
lában több türelmet, a Közép- és 
Kelet Európaiak nagyobb szoli
daritást és támogatást kértek. A 
Vasutasok Szakszervezete nevé
be!1 felhívtam a figyelmet a 
MAV átszervezésének, illetve a 
vezetés neoliberális gazdaságpo
litikájának hatásaira a munka
vállalókra és szakszervezetünk
re. 

Peter Seideneck szakértő 
előadást tartott az európai és a 
világ szakszervezeteinek hely
zetéről. Megerősítette, hogy 
Brüsszelben egyesült a két nagy 
európai szakszervezeti szövet
ség, így mutatva utat és példát a 
szakszervezeti mozgalom rákfe
néje, a megosztottság elleni 

harcban. Nagy vitát váltott ki 
előadásának második része, 
amelyik az Európai Unió továb
bi bővítésének lehetőségét tag
lalta. Románia, Bulgária csatla
kozása csak (rövid) idő kérdése. 
Ugyanakkor a volt Jugoszlávia és 
Albánia területén nagy a bizony
talanság, melynek gyökerei a 
történelembe nyúlnak. A jelen
lévők hosszú vita után egyetér
tettek abban, hogy a további 
bővítésnek vannak ellentmon
dásai, de ha a Balkán ezen része 
kimarad az európai fejlődésből 
ez nagyobb veszélyt jelent az Eu
rópai Unióra gazdaságilag, ka
tonailag és munkavállalói szem
pontból is. Hozzászólásomban 
érintettem a romániai munka
vállalók megjelenésének hatását 
a magyarországi, vasúti Uármű
javítás) munkaerőpiacra, kitér
tem a vajdasági magyarok veszé
lyeztetett helyzetére, illetve az 
esetleges török csatlakozás ma
gyar történelmi, vallási vonzatai
ra. 

Az itt ritka esős, szeles idő 
ellenére a portugál szakszerve
zetis vendéglátóknak köszön
hetően a csütörtöktől vasárna
pig tartó esemény jó hangulat
ban zárult. A munkanyelv az an
gol és a francia volt. A költsége
ket az Európai Szakszervezeti 
Szövetség és az Európai Unió 
állta. 

Vasutas körökb�n olvasható annak a levé]nek másolata, amelyet 
Devecz Miklós, a MAV ZRt. Személyszállítási Uzletágának főigazgató
ja a három Budapesti fejpályaudvar vezetőjének címzett. A levél sok 
mindent elárul. Mégis kérdeznék. Ha a föpályaudvarok pénztárosai
nak, információsainak munkájával van gond, miért a fejpályaudvarok 
vezetőinek címezte a levelet? Azt írja, hogy a kollégák nem értik vagy 
nem akarják érteni, mit vár el tőlük. Ez hibás nézet! Eddigi tevékeny
sége_ mely a körlevelek írásával, drasztikus létszámleépítéssel valamint 
a MAV NOSZTALGIA Kft. szponzorálásával telt el, szépen körvona
lazza elképzeléseit. 

A levél semmi konkrétumot nem tartalmaz, így jogosan merülhet 
fel, hogy nincs is valódi probléma csak volt egy kis szabadideje, és írt. 
Nem írta le mi az elvárása, mi volt a probléma, a munkáltató biztosí
totta-e az elvárt munkavégzéshez szükséges feltételeket. A levél ilyen 
formában zaklatásnak minősül. 

A levélben az szerepel, fogytán a főigazgató türelme. Elmondom, 
hogy a vasutas munkavállalóknak - akik tesznek a vasútért - is fogy
tán a türelmük. Szeretnének már egy jó vasutat, a vasúti munkát 
ismerő, a vasutasokat képviselő vezetőt. Szeretnék követni a vezért, 
de nem akarják tönkretenni a vasutat. Megítélésem szerint is felhábo
rító, ha a vezető utasításait nem, vagy csak részlegesen hajtják végre, 
de ők nem a pillanat dicsőségében élnek. Meg akarják menteni a vas
utat az országnak, az utazóközönségnek és persze maguknak is. 

Fridrich Imre 

mány a 
Vasutasok 
SzakszerM
ár hagyo-

v e z  e t e  
Járműja

vítók Intéző Bizott
ságánál, hogy min
den évben megren
dezi saját labdarúgó 
bajnokságát. Persze 
nem azért, mintha a 

Pogi Zoltán 
JJ 18 titkár 

fociztak, hogy pél
dát vehetett volna 
róluk a nemzeti vá
logatott is. Sportsze
rű, nagyon jó mecs
cseket játszottak az 
elődöntőkben. Meg
érkezett időközben 
Simon Dezső, a VSZ 
elnöke is, aki meg
hozta a jó időt. A 

VSZ Sportnapon nem ven
nénk részt, hanem mert az 
egymás közötti bajnokságot is 
ilyenkor bonyolítjuk le. 1998-
ban határoztuk el, és azóta 
minden évben megtartjuk 
sportnapunkat. A változó 
helyszínekről sajnos anyagi 
okokból le kellett monda-
nunk. 

Most második éve, hogy 
Budapesten rendezzük a baj
nokságot, viszont az első 
olyan év, amikor ilyen sokan 
vettek részt: nyolc csapat adta 
le jelentkezési lapját. Tehát 
van igény a sportra! 

középdöntőket már ő 
indította. Az eső elállt, igazi 
szeptemberi idő lett. A 
középdöntők után rövid szü
net, majd a döntő követke
zett, ami fél háromra feje
ződött be. 

Három órakor kihirdették 
az eredményeket, helyezettek 
serlegeit Simon Dezső, az ok
leveleket Kis Tamás, az érme
ket Fogl Zoltán adta át. Tulaj
donképpen mindenki győz
tes volt, aki a labdát rúgta. 
Aki a pálya szélén buzdított 
azért, aki csak úgy nézelődött 
a jó levegőjű pályán azért, 
mások a jó hangulatért, 

MÁVV AS.JÁRMŰ KFT. SZOMBA1HELY 
MÁV SZOLNOKIJÁRMŰJAvtró KFT. SZB SZOLNOK 
MÁV TISZAVAS KFI'. SZB MlsKor.c 
MÁV DEBRECENI JÁRMŰJAvtró KFT. DEBRECEN 
MÁV tSZAKI JÁRMŰJAvtró KFT. SZB BUDAPFSr 

• MÁVV AGON KFT. SZB SztosnHmtvAR. 
MÁV ÉSZAKIJÁRMŰJAvtró KFT. SZB B� 
VASUIVIlL KFT. SZB BUDAPESI' 

Az ország szinte minden 
részéről érkeztek csapatok, 
így akár országos rendezvény
nek is nevezhetjük. 

2005. szeptember 17-én, 
11 órakor kezdtünk a Törek
vés Sport Egyesület Bihari úti 
centrumában. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Kis 

Tamás, a VSZ gazdasági társa
ságokért felelős érdekvédel
mi alelnöke. A megjelent 
sportolókat, kísérőiket és a 
vendégeket Fogl Zoltán 1B tit
kár köszöntötte. 

A sorsolás után kezdőd
hetett a verseny. Bár az idő el
romlott, ez nem befolyásolta 
a résztvevőket. Olyan elánnal 

együtt egymásért, mindannyi
unkért. 

Jó barátként váltunk el 
egymástól. Az életet az apró 
örömök teszik teljessé, itt 
most ezen a napon sok pici 
örömöt sikerült az arcokra va
rázsolni, ez segít összetartoz
ni! A jövő évi Járműjavító 1B 
kupára reméljük még több 
csapat nevez, növekedik a lét
szám, szorosabb lesz az össze
tartozás! 

A 2006-os VSZ Spor�a
pon a Járműjavító IB-t a MAV 
Vasjármű Kft. csapata képvise
li. 
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Kőszege 
KÉ TNAPOS KONFERENCIÁVAL 

ZÁRULT A Z  A SZAKSZERVEZETI 

TISZTSÉGVISELŐK RÉ SZÉRE 

SZERVEZETT TANFOLYAM, 

AME LYET KŐSZEGEN RENDE

ZETT MEG A MAGYAR SZAK

SZERVEZETEK ÜRSZÁGOS 

SZÖVETSÉGÉ NEK (MSZOSZ) 

VAS MEGYEI KIRENDELTSÉ 

GE. A „TUDÁSA LAPÚ ÉRDEK

VÉ DELEM A JÖVŐ ÚJ ÉRTÉKE" 

CÍMŰ TIZENNÉGY HÓNAPON 

ÁT TARTÓ KÉPZÉ ST A MA 

G YA ROR S Z Á G-AU S Z TR I A  

p CBC PROJEKT 

2002. TÁ MOGATÁSÁVAL SIKE

RÜLT MEGVALÓSÍTANI. 

2005. október 3-án és 4-én a kép
zésnek is helyszínt biztosító Csikar 
Csárda és Panzióban rendezett kon
ferencián Holl'áth Csaba, az 
M0SZ0SZ Vas Megyei Kirendeltsé
gének vezetője, a projektmenedzse
re köszöntötte a tanfolyam hallgató
it, az előadókat és a meghívott ven
dégeket, majd átadta a szót Kordás 
Lászlónak, a Foglalkoztatáspolitikai 
és Munkaügyi Minisztérium politikai 
államtitkárának, aki a magyarországi 
szociális párbeszéd intézményeiről 
tartott előadást. Őt dr. Richard 
Leutner, az Osztrák Szakszervezeti 
Szövetség (ÖGB) főtitkára követte. 
Előadásában kitért arra, hogy az 
osztrák szociális párbeszéd a máso
dik világháború után alakult ki. Mint 
elmondta, az ország koncentrációs 
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A TANFOLYA
MON fJ J 

A délelőttöt Holl'áth Csaba 
projektismertető t:;lőadása zárta. 
Az MSZ0SZ és az 0GB regionális 
együttműködésével létrehozott 
projekt országosnak mondható, 
mert a hallgatók az ország min
den részéből érkeztek. A nyolc
ezer eurós projekt önrészét az 
MSZ0SZ állta, ezzel biztosította 
az elméleti és gyakorlati képzési 
elemeket is tartalmazó speciális 

1 A 
TISZT-

S. C IS LONI\ 
VETT RÉSZT 

j L SIKERREL 

lő képzés 

táborba zárt vezetői elhatározták, hogy a hábo
rú előtti belső harc helyett az érdemi együtt
működést választják, amely a jelenleg is tartó jó
léti társadalom alapja. 

Szünet után Wittich Tamás, az MSZOSZ elnö
ke tájékoztatta a konferencia résztvevőit az or
szágos érdekegyeztetés asztalán lévő aktuális 
kérdésekről. Ismertette az MSZ0SZ álláspontját 
a minimálbérről, adópolitikáról és a munkálta
tás törvényeinek változtatásáról. Mint elmondta, 
nehéz tárgyalásokra számít, mert a munkaválla
lói oldal elérte a munkaügyi ellenőrzés szigorí
tását. 

felkészítő tanfolyam megtartását. A tizen
kilenc végzős hallgató munkajogból, 
munkabiztonságból, szociális párbeszéd
ből, esélyegyenlőségből, projekt-mened
zselésből és kommunikációból kapott ala
pos felkészítést. A projektvezető gratulált 
a vizsgával zárult tanfolyam hallgatóinak a 
kitartó és eredményes munkájukhoz. 

Délután a megszerzett tudásukról adtak 
számot a végzettek, akik közül a vizsga
eredményeik alapján kiválasztott hat kol
léga mutathatta be prezentációját a meg
jelent vendégeknek. 

A második napon a hallgatók és a ven
dégek csoportmunka keretében négy té
mában dolgoztak ki javaslatokat a tovább
lépésre, majd lehetőségük volt bemutat
ni, és a konferencia valamennyi résztve
vőjével megvitatni azokat. 

A rendkívül hasznos tanfolyamon a Vas
utasok Szakszervezete hat fiatal tiszt
ségviselője vett részt sikerrel. Képünkön: 
Szabó Zoltán (Miskolc), Tamás Zoltán 
(Budapest), Horváth Csaba (Budapest), 
Varga Tünde (Szombathely), Sebók Ta
más (Szeged) és Takács Tamás (Szombat
hely). 

A rendezvényen részt vett Simon Dezső, 
a VSZ elnöke is, aki elismeréssel szólt a 
képzésben résztvevők teljesítményéről. 

Tanuhnányúton Brüsszelbe 
A FRIEDRICH EBERT STIFTUNG (FES) 

MAGYARORSZÁGI IRODÁJÁNAK TÁMOGA

TÁSÁVAL ÉS SZERVEZÉSÉBEN MEGTAR

TOTT SZAKSZERVEZETI MULTIPLIKÁTOR 

KÉPZÉS KERETÉBEN 2005. SZEPTEMBER 

18-23. KÖZÖTT A VASUTASOK SZAK

SZERVEZETE TISZTSÉGVISELŐI IS TANUL

MÁNYÚTON VETTEK RÉSZT BRÜSSZEL

BEN. 

Az ötnapos programon a résztvevők meg
ismerkedhettek a FES Brússzeli Irodájának 
munkájával, ahol áttekintést kaptak az Euró
pai Unió intézményrendszeréről és aktuális 
helyzetéről. A csoport ellátogatott az Euró
pai Közlekedési Szakszervezet (ETF) köz
pontjába, ahol az Európai szintű érdekegyez
tetés vasúti vonatkozásával ismerkedtek meg. 

A második napon az Európai Unió Parla
mentjének munkájába tekinthettek be tiszt
ségviselőink, találkoztak Dobolyi Alexandrá
val és Willi Piecykkel EU-képviselőkkel. A de-

legáció ellátogatott a Német Szövetségi Köz
társaság és Ausztria Európai Uniós Állandó 
Képviseletére is. Az utóbbi helyszínen Auszt
ria Európai Unió elnökségére való felkészü
léséről tajékozódhattak Elisabeth Karamat 
nagyköveti titkártól. Később Wágner Anna 
adminisztrátor segítségével az Európai Gaz
dasági és Szociális Bizottság tevékenységével 
ismerkedtek meg a fiatalok. 

Csütörtökön délelőtt az Európai Szak
szervezeti Kutatóintézetnél és az Európai 
Szakszervezeti Szövetségnél (ETUC) tettek 
látogatást a magyar résztvevők, délután pe
dig az Európai Vasas Szövetség (EBM) 
tevékenységéről tájékozódhattak. Az utolsó 
nap délelőttjén találkozhattak Kovács László
val, az Európai Bizottság adó és vámunió EU
biztosával. A tanfolyam szervezői elismerés
sel szóltak a tanfolyamon résztvevő vasutas fi
atalokról. A multiplikátor képzésen a Vasuta
sok Szakszervezete részéről Baranyai Katalin, 
Egry Henrietta, Holl'áth Csaba, Novok
Rostás Péter és Najdanovszky Krisztián vettek 
részt. Bízunk benne, hogy megszerzett tudá
sukat mielőbb alkalmuk lesz hasznosítani 
szakszervezeti munkájukban. 



Hö2ÖSSÉG Milyen az �úság, ha táborozik ... 

A VASUTASOK SZAK
SZERVEZETE IFJÚSÁGI 
TAGOZATA AZ rnf:N AU
GUSZTUS 18-21. KÖ
ZÖTT, KILENCEDIK AL
KALOMMAL RENDEZTE 
MEG A VASUTAS FIAT A
LOK NYÁRI TALÁLKO
ZÓJÁT ABÁDSZALÓKON, 
AMI EZÚTTAL IS HAT AL
MAS SIKERT ARATOTT A 
RÍ-:SZTVEVÖK KÖRÍ-:BEN. 
MÁR A MEGÍ-:RKEZF'.ST IS 
KULON KALANDKÍ-:NT 
Í-:LTÜK MEG. A SÁTOR
ÁLLÍTÁSI NEHf:zsf:GEKET 
LEKÜZDVE TÚLESTÜNK A 
MEGISMERKEDf:SEN. 

A kezdeti jó hangulatra ár
nyékot vetett a fiatalok köré
ben érzékelhető kilátástalan-

ság és elkeseredettség a MÁV 
Rt.-nél kialakult helyzet miatt. 
Az esti tábortűz melletti be
szélgetésekre rányomta bélye
gét a bizonytalan jövőkép. 

Rengeteg kérdéssel bom
bázták az EU és munkajogi 
sátraknál tevékenykedő akti
vistáinkat, és bizony a koráb
biaknál hevesebb viták alakul-

tak ki. 
Az egyik fontos 

Z 
kérdés volt, hogy 
miként lehetnének 
a fiatalok más EU 
tagországban is 
munkavállalók, ha a 
MÁV-nál megszűn
ne a munkaviszo
nyuk. Jól felkészült 
munkatársainkat is 
megizzasztották a 
fiatalok kérdéseik

kel, mint például: mit tesz a 
szakszeIVezet a tagjaiért? Mi
lyen jogaik vannak a szakszer
vezeti tagoknak és tiszt
ségviselőknek? A tevékenység
kihelyezés, várható következ
ményei és jogi úton történő 
megoldásuk, A végrehajtó 
szolgálatoknál végzett lét
számleépítések, különböző já
randóságok és kifizetésük. 

A továbbiakban felmerült 
témaként a Vasutasok Szak
szervezete Tagsági Igazolvány 
kihasználhatósága, például az 
EDC, Signal Biztosító, Bene
ficial Rt., Vodafone és Tv-net 
és sok más cég kedvezményei. 

Hiányolták az érdeklődők 
a kedvezményt nyújtó cégek 
és elfogadóhelyek összesített 
jegyzékét. 

Szomorúan tapasztaltuk, 
hogy kollégáink még mindig 
nincsenek tisztában a Választ
ható Béren Kívüli Juttatások 
rendszerének lényegével és 
működésével. 

Mindannyiunk legnagyobb 
örömére új arcok is feltűntek 

A Szentesi lecsófesztiválon a székesfehérvári MÁV Vagon 
Kft.-ben dolgozó tagtársunk, Kvasznicza István második he

lyezést ért el. Székesfehérvá
ron Bán Jór.seE tagtársunkkal 
közönségdíjat kaptak csülkös 
lecsójukért. A kép Székesfe
hérváron készült. 

Képünkön a Zsűri átveszi a 
remekinfivet (a kép jobb olda

lán Kvaszmcza István). 
Ivanov Péter 

a MÁV Vagon Kft. 
szb-titkára 

ezen összejövetelün
kön. A résztvevők já
tékos vetélkedőkön, 
oldott hangulatban 
ismerték meg egy
mást még jobban. A 
szeszélyes időjárás 
most sem volt kegyes 
hozzánk, így fürdő
zésre csak egyszer volt 
lehetőségünk. A szál
lással egyútt biztosí
tott étkezések mellé 
azért az Ifjúsági Tagozat szaká
csai is besegítettek. 

Anyagilag is támogattuk a 
helyi hennafestő művészet 
prominens személyiségeit. Es
ténként a helyi kulturális 
programokat látogattuk, vol
tunk például a kelta zenei 
koncerten. 

Tapasztalatunk, hogy igény 
van a Nyári Találkozók és ok-

tatások megszervezésére. Biz
tosak vagyunk abban, hogy a 
tizedik jubileumi tábor 
(amelyre már most várjuk a 
hely- és programjavaslatokat) 
is ad tisztségviselőinknek any
nyi pluszt, mint az idei. Re
méljük jövőre legalább ilyen 
jól fogjuk magunkat érezni, 
MINT AZ ATOM!!! 

Varga Tünde és csapata 

Őszinte tisztelet 
és megbecsülés 

.. bb, mint százötvenen gyGltek össze a Vasutasok Szakszervezete Or
szágos Nyugdijas Szervezetének Szentesi Alapszervezete által meg
rendezett taggyaléssel együtt tartott nyugdijas találkozóján 2005. októ
ber 7-én, a szentesi Vasutas Mavelődési házban. 

A 2000. április 27-én alakult 
önálló Nyugdíjas Alapszervezet 
vezetője, Nógrádi Sándor köszön
tötte a vasúti csomópont vonzás
körzetében - Kengyel-Mártély és 
Csongrád-Gárdoros vonalszakasz 
településein - élő vasutas nyugdí
jasokat, majd rövid, de nagyon tar
talmas beszámolót tartott a szerve
zet működéséről. Mint elmondta, a 
több mint száznegyven tagjukat ti
zenhét bizalmi fogja össze. Tekin
tettel arra, hogy az elöregedés őket is érinti, nagy figyelmet fordítanak a tagok 
megtartására és új nyugdíjasok beszervezésére. E célok érdekében a befolyt 
tagdíjat és támogatásokat a tagoknak nyújtott szolgáltatásokra fordítják. A segé
lyezésen kívül tanácsadással és ügyek elintézésében nyújtott segítséggel állnak 
a tagok rendelkezésére. Minden héten csütörtök délelőttönként tartanak fogadó
órát, amelyen például ÖTA és más nyugdíjasokat érintő ügyekben adnak taná
csot. Az anyavállalattal és annak főnökségeivel tartott jó kapcsolat mellett a he
lyi önkormányzatokkal is szorosan együttműködnek tagjaik érdekében. 

Az alapszervezet vezetőjének beszámolója után Karácsony Szilárd, a VSZ 
alelnöke és dr. Kun Dezső, a VSZ ONYSZ alelnöke tájékoztatta a nyugdíjasokat 
a MÁV Rt.-nél kialakult helyzetről és a nyugdíjasokat érintő várható jogszabály
változásokról. 

A hagyományoknak megfelelően a taggyűlés hivatalos része után ebéddel 
kedveskedtek a nyugdíjasoknak. Az élőzenével és kötetlen beszélgetésekkel 
tarkított nyugdíjas találkozó ismét bebizonyította, hogy a vasutas közösségek
ben még mindig él a szolidaritás, hiszen számos támogatója akadt a rendez
vénynek. A környékbeli szolgálati helyeken dolgozó aktív vasutasok odafigyelé
se és segítsége nélkül nem lehetne ilyen sikeres a rendezvény. 

Gratulálunk minden szervezőnek, köszönet a támogatóknak és jó egészsé
get a Szentesi Nyugdíjas Alapszervezet minden tagjának és tisztségviselőjének. 

Magyar Vasutas 9 



,,Itt van az ősz, itt van újra" és 
vele együtt beköszönt a hű
vös, majd a hideg idő. A 
védőital ellátás néha és he
lyenként akadozik a MÁV 
ZRt. egy-egy munkahelyén. 
Egyéb társaságoknál, hol jog
utódlással kihelyezett vasutas 
munkatársnők, munkatársak 
végzik munkájukat nem ált:a_
lánosan, de fokozottabban 
jelentkező probléma az ivó
víz, védőital biztosítása. A fél
reértések elkerülése végett, 
vizsgáljuk az alaphelyzettől e 
munkáltatói kötelezettséget. 

Mvt. 24. §. Minden munka
vállaló részére biztosítani kell 
megfelelő mennyiségű, az 
egészségügyi előírásoknak 
megfelelő minőségű ivóvizet. 
Tehát míg a munkavállaló 
munkahelyén odalép az ivó
víz csaphoz és a nevére ki
adott pohárba tölt, az ivóvíz 
biztosított. Hadd ne soroljam 
azon számtalan munkakört 
(változó munkahely), ahol a 
munkavállalót ilyen módon 
nem lehet ellátni ivóvízzel. Ez 
esetben tárolóedényt kell biz
tosítani, mely az egészségügyi 
előírásoknak megfelel. A ceg
lédi kanna nem felel meg, de 
például a hőtároló (termosz) 
igen. A termosszal rögtön egy 
másik problémát is áthidal a 
munkáltató, mert így biztosít
ható (meleg környezet) a 
megfelelő hőmérsékletű ivó
víz. Az ivópohár biztosítása 
egészségügyi okokból szintén 
fontos. Amennyiben a mun
káltató nem tudja biztosítani 
az előbb említett módon a ve
zetékes ivóvizet, szikvíz vagy 
ásványvíz biztosításával kell ki
váltani az ivóvizet, ez esetben 
légkö1i hőmérséklettől füg
getlenül. Így előállhat mun
káltatói szempontból az a 
kedvezőtlen helyzet, hogy hi
deg környezetben szikvizet, 
teát egyaránt biztosítani kell a 
munkavállalóknak. Mivel a 
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védőital biztosításának részleteit 
kiválóan lehet szabályzatban, 
megállapodásban rögzíteni, így 
erre nem térek ki részletesen, 
ellenben rámutatok a védőital 
biztosításának egy gyenge pont
jára. 

delmi képviselő (MvK) válasz
tás, kezdeményezzék azt. 

Ez a hideg környezetben való 
munkavégzéssel összefüggés
ben biztosított tea szörp. Na
gyon praktikus, hiszen leegysze
rűsíti a védőital készítését, bizto
sítását. Persze a tea szörp por
ciózásával még nincs biztosítva a 
védőital. Attól válik védőitallá, 
hogy forró ivóvizet megfelelő 
termoszba töltve adják ki. 

OMMF 

ZÖLD SZÁM: 

2004. május 1-től a legalább 
ötven főt foglalkoztató vállalat
nál, melynek tevékenysége az 
Mt. alá tartozik, kötelező az 
MvK választás. Különbség az ÜT 
választáshoz képest, hogy ötven 
fő munkavállalói létszám alatt 
lehet választani. Egyetlen kité
tel, hogy a munkáltatói jogosít
ványok az önálló telephely, rész
leg vezetőjét részben, vagy 
egészben megillessék. 

Végezetül kérek minden 
Munkavédelmi Képviselőt, ké
szüljünk a hideg időre a védő
ital tekintetében is. Amennyi
ben nem vagyunk biztosak 

Azért írok bőven e témáról, 
mert van olyan társaság, ahol 

06/80-204-292 

Ivóvíz, védőital! 
,,Itt van az ősz, itt vam ú'ra" 

nem biztosítanak a munkavállalóknak védő
italt, mondván nálunk mindenki épületen be
lül dolgozik. Üzenem az érintetteknek, hogy 
térvilágítás vagy váltófűtés tudomásom szerint 
nem található épületen belül. Kérek minden 
munkatársnőt, munkatársat, hogy azon gazda
sági társaságoknál, ahol nem történt munkavé-

A Vasutasok Szakszerve
zete Záhonyi Műszaki Ko
csiszolgálat Alapszervezete 
megemlékezést tartott egy 
esztendeje elhunyt titkára, 
Koleszár István emlékére. 

Az alapszervezet dijat 
alapított, melyet tagjai ja
vaslata alapján ítélnek oda 
évente egy olyan személy
nek, aki sokat tett a tagok 
és a munkavállalók érde
kében. Az átadó ünnepsé
get emlékezetesebbé te
szik Pista barátunk sírjá
nak megkoszorúzásával és 
az alapszervezet és a VSZ 
Gépészeti Intéző Bizottság csapatai közötti ba
rátságos labdarúgó mérkőzés megrendezésé
vel. 

Idén október 1 :ién reggel fél kilenckor 
kezdődött a koszorúzás, a család és a VSZ el
nöke jelenlétében az alapszervezet és a GIB 
képviselői elhelyezték a megemlékezés virága
it a sírnál, ahol Meleg János, a GIB titkára 
mondott beszédet. 

A Záhony Vasutas Sport Egyesület pályáján 
tartották meg a labdarügó mérkőzést, ahol a 

kocsiszolgálati alapszervezet csapata 5:3 arány-

egyes kérdésekben, bátran kérdezzük szerveze
tünket vagy hhjuk az OMMF zöld 06/80-204-
292 telefonszámot. A Munkabiztonsági, Mun
kaügyi felügyelők készséggel segítenek a Mun-
kavédelmi Képviselőknek. 

Pék Károly Agoston 
munkavédelmi képviselő 

ban diadalmaskodott a 
GIB csapata felett 

A rendezvényeken meg
jelent Dr. Kádár András 
igazgató, Simon Dezső, a 
VSZ elnöke, a gépészet 
szakma helyi vezetői, a 
VSZ miskolci és záhonyi 
Területi Képviseletének 
meghívott vezetői. 

A díjátadó ebéden az 
alapszervezet vezetői 
Koleszár Pista barátunk fi
ának jelenlétében adták át 
a ,,Koleszár István emléké

re" alapított díjat Kovács 

Jánosnak, a Tengelyát
szerelő vezetőjének. Több emlék-korsót is át
adtak azoknak a kollégáknak, akik Koleszár 
Pistával együtt dolgoztak a korábbi időszak
ban. 

Az alapszervezet és a GIB vezetői is hitet tet
tek arra, hogy Koleszár István emlékét 
megőrzik az évenként megrendezendő ün
nep�éggel. 

Emléked megőrizzük Pista, de sajnos már 
egyre többekre kell emlékeznünk! 

Pszota Árpád 
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SOROS KÜT 
ÜLÉS: 2005. 

SZEPTEMBER 8. 

Elsox.ént tájékoz�tó 
hangzott el a MAV 
ZRt. 2005. első félévi 
teljesítményéről és 
az éves gazdálkodás 

várható alakulásáról László 
Péter pénzügyi vezérigazgató 
helyettes előadásában. A szük
séges beruházásokhoz a pénz
ügyi források előteremtése a 
legnagyobb feladat. Ez 2005-
re mintegy 71 MdFt. A piac
nyitáshoz a Cargonak meg 
kell alakulnia az árufuvarozás
nál. A személyszállítás tarifa
emeléséhez a kormány
nak 400 MFt költségvetési 
támogatást kell adnia, 
ezen felül a létszámleépí
téshez a beígért 3 MdFt-
ot. Jelenleg egy munkacso
port vizsgálja a tényleges for
rásokat és a projekteket. A 
koncentrált forrást a haté
konyság érdekében így hasz
nálja fel a menedzsment. Az 
ingatlan és portfólió eladásá
ból származó bevételt vissza 
kell forgatni a beruházásokra, 
mert így a jövőt is építjük. A 
szervezeti változás létszámle
építéssel nem jár a pénzügy 
területén. 

Másodikként az 
ÁFU első félévi tel
jesítéséről adott 
részletes szóbeli ki-

egészítést Kovács Imre fő
igazgató. Nincs fuvarozási 

kényszer, így a 
pályahaszná

•• 
lati díj emelé-
se miatt amit 
nem éri meg, 

nem szállítunk el. Ilyen a ka
vicsfuvarozás, ha veszteséget 
termel, letiltják. 2005-ben az 
ÁFU egy fillér beruházási ke
retet sem kapott. Az első fél
éves létszámtervet teljesítette 
az üzletág, a második félév
ben azonban 585 fő csopor
tos létszámleépítést kell vég
rehajtania. 

Harmadikként Apa
vári József főosztály
vezető a munkaköri 
tevékenységek össze

vonásáról szólt a MA V Cargo 
Rt. megalakulását követően. 
A tervezet szerint 3126 fővel 
alakul meg a társaság, mely 
2008-ra 3076 fővel számol. 
Elkészült a képzési terv és 

szociális intézmények értéke
sítésére tett javaslatait vizsgál
ta meg a testület. 

SOROS KÜT 

ÜLÉS: 2005. 

SZEPTEMBER 12. 

A MÁV ZRt. Pályavasúti Üz
letág munkavállalóinak fog
lalkoztatását érintő szervezet 
és tevékenység racionalizá
lás, valamint az Árufuvarozá
si Üzletág átalakításával kap
csolatos, a pályavasúti üzlet
ágat érintő szervezet átalakí
tási elképzelések voltak napi
renden. Előterjesztők: dr. 

2005-BEN AZ ÁFU EGY FILLÉR BERUHÁZÁSI 

KERETET SEM KAPOTT. 

költségvetése, ennek alapján 
kocsivizsgálókat képeznek át. 
Megállapodás csak arról szü
letett, hogy szakmai egyezte
tésekre van s_�ükség az üzlet
ágak és a KUT szakbizottsá
gai között. 

Negyedikként a 
MÁV-ÉVEK prog
ram egyedi elbírálá
sainak lehetőségé

ről adott részletes szakmai 
tájékoztatást Dr. Menyhárt
né Zsíros Mária főosztály
vezető. Hálózati szinten a 
MEB-ek segítségére épít, a 
program 2006-ban is folyta
tódik, azonban a törvényi 
változások határt szabnak a 
lehetőségeknek. Fontos a 
korrekt és felelősségteljes tá
jékoztatás. 

A különféléken belül az in
gatlanhasznosítás jóléti és 

Mosóczi László főigazgató, 
Csekk Károly főosztályveze
tő,Jándi PéterTEB Igazgató, 
Jancsó András osztályvezető, 
Kovács József titkárságve
zető. 

Elöljáróban az „ Utasítás vá
gányzárak tervezéséről"című 
előterjesztéshez Csekk Ká
roly főosztályvezető tett szó
beli kiegészítést, hangsúlyoz
va a koordináció fontosságát. 
Ezt követően a MÁV ZRt. PÚ. 
Technológiai Központok te
vékenység racionalizálása 
anyaghoz fűzött néhány gon
dolatot dr. Mosóczi László 
főigazgató. Ennek során el
mondta, hogy a feladatokat 
és folyamatokat ésszerűen 
kell meghatározni, melynek 
kapcsán felmerült az épü��t
csere is. Az üzletág KUT 
képviselője gazdasági, szak
mai érvek felsorolásával szólt 
a tevékenység-kihelyezés és a 

racionalizálás 
ezen formája ■ 
:�len, mivel az ■ UJ szervezet 
funkcióját, és 
MÁV Rt-n belüli elhelyezke
dését sem mutatja be az 
anyag. 

A következő téma a PMLI 
szakmai területek végrehajtá
si egységeinek tervezett ra
cionalizálása, melyhez szin
tén a főosztályvezető tett szó
beli kiegészítést. Elmondta, 
hogy a céljuk országosan azo
nos létszámösszetételű főpá
lyamesteri szakaszok kialakí
tása, melyek a technológiai 
létszámhoz igazodnak. Ter
mészetesen a testület szak
mai felelőse jelezte az ano
máliákat, és kérte a virtuális 
kilométer meghatározását 
főpályamesteri szakaszon
ként. Ezután az üzletágnál al
kalmazott közúti gépjár
művezetők tevékenység-kihe
lyezésének lehetőségét is
mertették, melyhez gazdasá
gossági számítás készül. A 
tervezet szerint az IK Kft-hez 
kerülnének. Ugyancsak ilyen 
irányú megoldásban gondol
kodnak a TEBI 2005. évi fog
lalkoztatási terve keretében 
az erősáramú tevékenység-ki
helyezés bővítéséről, hang
zott el Jándi igazgatótól. A 
távközlés vonatkozásában 
még nem született vezeJői 
döntés, továbbra is él a MAV
PANTEL szerződés, erő
sítette meg a főigazgató. A 
Záhonyi új működési model
lel összefüggésben szóltak a 
7. Pályavasúti Területi Köz
pont kialakításáról, mely el
tér a már meglévő hat köz
pontétól. Ennek kapcsán a 
vonatfelvevő munkakörben 
foglalkoztatott munkaválla
lók tevékenységének áthe
lyezéséről, illetve további 
sorsáról szólt Jancsó András 
osztályvezető. Nincs végleges 
döntés az ügyükben. 

A különféléken belül a 
MÁV ZRt. működéséről, ké
szülő felmérésről kérte a 
KÚT véleményét Zsoldos 
Mariann főosztályvezető. Be
szélt a képzési terv kocsivizs
gálókat és raktárnokokat 
érintő megoldásairól. 

Bodnár József 
HÜT SaJtóreferens 
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A RENDSZER

VÁLTÁS FOGAL

MA RENDKÍVÜL 

LEEGYSZERŰSÖ

DÖTT A SZOCIA

LIZMUSBÓL 

VAD KAPITALIZ

MUSRA VALÓ 

ÁT TÉRÉSRE. 

hatnak drága turista utakra. Ma még a kila
koltatottnak is lehet televíziója, · hűtőszekré
nye, stb. 

A gyarapodás, fejlődés tagadhatatlan, mégis 
egyre érzékelhetőbbek a társadalmi feszültsé
gek. Vajon ez a magyar nép rossz természetéből 
adódik? Hadd mondjak el ezzel kapcsolatban 
egy nemzetközileg ismert tapasztalatot, melyet 
két ír származású, a világ szinte minden jelen
tős egyetemén megforduló társadalomkutató
tói hallottam. 

A világszerte példaországnak tekintett Íror
szág minden európai országot meghaladó fej
lődést produkált. Iparát, mezőgazdasági ered
ményeit, nemzeti jövedelmét megtöbbszöröz
te. Az EU országok élvonalába került ez az egy
kor elmaradottságáról ismert ország, mely mil
liószámra adott kivándorlót a világnak, elsősor-

Ilyen volt az első tőkefelhalmozás is, ahogy 
Marx Károly írta Tőke című művében. Akkor 
szabad kapitalizmusnak, most neoliberalizmus
nak hÍ\ják. Az angol textilipari tőke megjelené
sét így fogalmazták: ,,A birkák felfalták az em
bereket". A formák valóban megváltoztak, de a 
lényeg nem. 

A kormányzat naponta hivatkozik a lesza
kadt tömegek felzárkóztatásáért tett lépései
ről. Ezek valóban nem csak üres szavak. Ám 
hogy is mondotta neves költőnk, Váczi Mihály: 
,,Nem elég!" Az osztogatás, amire időnként rá
szánja magát a kormányzat jószándékú, de 
csak jód a sebre. Nem osztogatásra, hanem tár
sadalmi reformokra van szükség. Hazánk ma 
nem igazán értékalapú társadalom. A pozitív 
előjelű jövedelemstatisztikák átlagolnak. Elta
karják az alvállalkozói extraprofitokat, mint 

például a közelmúltban lelep

Hétköznapi gondolatok 
leződött milliárdos nagyság
rendű sztrádaépítési összefo
nódásokat is. 

A mindenkire érvényes ÁFA 
enyhítése nem takarhatja el a 
tőkéscsoportok számára biztosí
tott kedvezményeket, a meg
adózatlan tőkenyereséget. A 
dolgozó emberek minden ke
resete adóköteles. Milliárdos 
gazembereket milliomos sztár
ügyvédek védenek. Az ügyek ki
menetele és ideje beláthatat
lan, akár az őket védelmező há-

A JÖVŐRŐL IS CSAK A HÉTKÖZNAPI MÉRCÉVEL SZABAD ÉS SZÜKSÉGES GONDOLKODNI. 
A CÉLOK MINDIG TÁVOL VA.i'\NAK A STARTVOI\ALTÓL, A MA MEGÉLT MINDENNAPTÓL. Az 

ATLÉTIKÁBAN SEM A MÉRT IDŐ, VAGY AZ ÁTUGROTT' MAGASSÁG JELENTI A GYŐZELMET, EZ 
CSAK VISZONYLAGOS FOGALOM. A JÖVŐT NEM LEHET MEGÍGÉRNI. A RÉGI KÍNAIAK SZERINT 
IS AZ IGAZSÁGHOZ ELVÁLASZTHATATLANUL HOZZÁTARTOZIK AZ ODAVEZETŐ ÚT. 

A politikában az ígéretek 
vására, a reményekbe vetett 
hit játssza a döntő szerepet, 
de a jelent ma éljük és nem 
holnap, vagy holnapután. Így 
az emberek, állampolgárok 
joggal várják el, hogy a jelen 
ne álljon ellentmondásban a 
jövővel kapcsolatos ígéretek
kel. A jelen és a jövő közötti 
ellentmondások csökkenését 
és nem a feszültségek növeke
dését várják. A reményektől 
elvárják, hogy azok a hétköz
napokon érzékelhetően visz
szaigazolódjanak. Sajnos ezt a 
jelenünkről ma még nem 
mondhatjuk el, pedig napja
inkban az Európai Unióhoz 
csatlakozásunk után ezt az ed
diginél fokozottabban várja 
el a társadalom. A társadalom 
egésze ma gazdagabb, mint 
mondjuk tíz évvel ezelőtt, 
vagy a még régebbi időkhöz 
képest. Tegyük azonban rög
tön hozzá, hogy ez nem vo
natkozik minden országra. 
Nálunk is épülnek gyönyörű 
villák, a gépkocsik száma az 
elmúlt években közel meg
duplázódott, általánosan el
terjedtek a nemrégen még el
érhetetlennek tűnő műszaki 
cikkek. Egyre többen indul-
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ban az Amerikai Egyesült Államoknak. Jelenleg 
az ország össznemzeti eredményeivel szárnyal. 
Valami azonban tragikusan megromlott. Az 
egykor a szegénységben szoli
daritásra kényszerült ír társa
dalomban a társadalmi osztá
lyok, rétegek között óriási fe
szültségek alakultak ki. 

A gyorsan és nem mindig 
gazdasági tisztesség útján járó 
meggazdagodók és a neolibe
rális tőke könyörtelenségé
nek kiszolgáltatott tömegek 
érdekellentéte már-már poli
tikai válság felé mutatnak. 
Végzetesen megromlott a politi
kai klíma. Írország negatív példája 
figyelmeztetés lehet minden neolibera
lizmussal kacérkodó országnak. 

A neoliberális politika társadalmi kö
vetkezményeit nem enyhítik az időszakos 
engedmények, szociális osztogatások. 

A társadalom nagy többsége nem 
időnkénti osztogatást, hanem szociális piacgaz
daságot, mélyreható társadalmi reformokat 
akar. A rendszerváltás fogalma rendkívül leegy
szerűsödött a szocializmusból vadkapitalizmus
ra való áttérésre. Ez nem kedvezett a fejlődés
nek, és a társadalom számára súlyos értékvesz
téssel járt. A társadalmi fejlődés útjai bonyolul
tak és ellentmondásosak. Erről olyan neves tör
ténészek, mint Bibó István, Hajnal István, Szeg
fú Gyula, Ránki György is írtak. 

A neoliberalizmus ideológusai gyorsan ta
láltak erre egy újszerű fogalmat. 

„Második modernizációs forradalom zajlik 
napjainkban" - mondják, némi valóságalappal. 

lózat. 
A tudásalapú társadalom

nak hirdetett országban statisztika bizonyítja, 
hogy a továbbtanulás pénzügyi feltételeit nem 
a hétköznapi embereknek találták ki. 

A szociális háló fontos része, a bölcsődei, 
óvodai rendszer csak elvétve kap támogatást 

a tőkéstől. Sokkal inkább adnak művész, 
kulturális alapítványoknak, mert azt le

vonhatják adójukból. 
Így aztán nem lehet meglepő a 

baloldali kormány egyik miniszte
rének kijelentése, miszerint ,,A 

szolidaritás ügye vesztésre áll." 
Igazat mondott. 

Állítását tükrözi a szakszer
vezetek helyzete. 

Íme egy mindennél be
szédesebb statisztika, melyet 
a Magyar Tudományos Aka
démia két munkatársa, Ba
logh Eszter és Neumann 
László készítettek 2005 ta
vaszán. Adataikat a Köz-

ponti Statisztikai Intézet 
Munkaerő felmérés jelentéseiből állították ösz
sze: ,,szakszervezeti tagdijat fizetett adójóváírás 
alapján 1999-ben 775000, 2000-ben 700000, 
2001-ben 654000, 2002-ben 574000, végül 
2003-ban 600000 fő. 

A rendszerváltást megelőzően az APEH 
adatai szerint a 4,8 millió munkavállaló 83%-a, 
azaz 3,9 millióan fizettek szakszervezeti tagdí
jat. 

Ez az írás nem a kormányzat, hanem a hely
zet kritikája. Nem hízelgő a baloldali kormány
ra nézve, de intő jel a jövőt illetően. Nem bal
jóslat, de figyelmeztetés. 

Hardos lstuán 



A VSZ ÜRSZÁGOS NYUGDÍJAS SZER
VEZETE 2005. SZEPTEMBER 26-28-

ÁN BALATONBOGLÁRON HÁROMNA
POS TOVÁBBKÉPZÉST RENDEZETT 
TISZTSÉGVISELŐINEK ÉS AZ ALAP
SZERVEZETEK ELNÖKEINEK, AME-

LYEN 114-EN VETTEK RÉSZT. A TAN
FOLYAM CÉLJAKÉNT FOGALMAZÓ
DOTT MEG TÖBBEK KÖZÖTT AZ, 

HOGY EBBEN AZ ELLENTMONDÁSOS 
VIIÁGBAN, AHOL ÉLÜNK BESZÉL

JÜNK EGYMÁSSAL, KÉSZÜLJÜNK FEL A 
HOSSZÚ ŐSZRE, A KEMÉNY TAVASZ

RA, VEGYÜK SZÁMBA, AMIT AZ EL
MÚLT ÉVBEN TERVEZTÜNK ÉS AZT, 

HOGY HOVÁ JUTOTTUNK. 

Apavári József, a MÁV ZRt. Kompenzációs Fő
osztályának vezetője vázolta a MÁV ZRt. jelenlegi 
helyzetét, valamint a közeljövő elképzeléseit. Szólt 
a készülő Vasúti Törvény még ki nem munkált 
kérdéseiről, a vasútegészségügy, a menetkedvez
mény tervezett alakulásáról és a nyugdijasokkal va
ló törődés elképzeléseiről. 

Dr. Kiss Sándor, a NYUFlG főcsoport-főnöke is
mertette az ez évi korrekciós, valamint a 2006. évi 
várható nyugdijemelés mértékét. Tájékoztatta a 
hallgatóságot a 2006-2010. évek között tervezett to
vábbi intézkedésekről, mely szerint első lépésként 
az önálló nyugdijjal nem rendelkező özvegyek 
nyugdiját két lépcsőben emelnék, majd ezt köve
tően az 1988 előtt megállapított öregségi és rok
kantsági nyugdijakat, utána az 1991-1996. között 
megállapított nyugdijakat, ezután az 1988-90 évek
ben megállapított nyugdijakat, végül az 1990-es 
években megállapított rokkantsági nyugdijakat 
korrigálnák. Szólt arról is, hogy a 13. havi nyugdij 
utolsó negyedévének kifizetése is megtörténik és 

kérte, hogy továbbra is vállal
ják és végezzék ezt a nehéz 
feladatot. 

Elismerését egymillió fo
rint összértékű élelmiszervá-

Nyugdijas tisztségviselól< 

A tanfolyam során a megjelentek tájékoztatást 
kaptak a Vasutasok Szakszervezete történetéről, 
szervezeti rendszeréről, a négyéves megállapodás 
megkötésétől napjainkig tartó időszak érdekvédel
mi történéseiről, a MÁV ZRt.-nél zajló további szer
vezeti változásokról, a jövő évi nyugdíjemelés terve
z_ett mértékéről, a várható korrekciós lépésekről, az 
OTA újszerű, a nyugdíjigazgatóságunk kibővült 
működésének tapasztalatairól, valamint az idősz
erű nyugdijas érdekvédelmi és szervezeti kérdé
sekről. 

Az előadásokat a �V ZRt, a Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság, az OTA, a Nyugdijigazgatóság, a 
Vasutasok Szakszervezete és az ONYSZ vezetői tar
tották. 

MEG KELL 

KEZDEr..J A7. 

ONYSZ IV. 

� ONGRESSZUSARA 

A FELKÉSZÜLÉST 

,,isko'8padban'' 
innentől kezdve egészében jár, hogy megma
rad a méltányossági nyugdijemelés és visszake
rül a rendszerbe a rendkívüli segély intézmé
nye 1s. 

Mindezekre az intézkedésekre a garancia 
egy törvény, melyet még ez évben meg kell 
hozni, el kell fogadni. 

Nagy érdeklődés kísérte Karácsony Szilárd, 
VSz alelnök előadását, melyben a VSZ történe
tének főbb állomásait, szakszervezetünk majd 
száztíz év alatt felhalmozott értékeit, valamint 
a szervezeti struktúrával szemben támasztott 

kihívásokat ismertette. 
Először hallottak a hallgatók a négyéves megálla

podás megkötése óta egy olyan előadást Simon 
DezsőVSZ elnöktől, ahol kronológiai sorrendben 
ismerhették meg az érdekvédelem történéseit, 
szakszervezetünk álláspontját egy-egy intézkedéssel 
kapcsolatban. Úgy fogalmazott, hogy nem kiérlelt, 
hanem kapkodó gondolatok, nehezen megfogal
mazható érdekcsoportok irányítása jellemzi a MÁV 
ZRt. szervezeti intézkedéseit. Sajnálatos tényként 
említette, hogy a MÁV ZRt. az ágazati párbeszéd bi
zottság létrehozását nem fogadja el. Előadása vé
gén a vasutas dolgozók jövőjének biztonságáért, 
munkalehetőségekért, a szociális vívmányok meg
tartásáért való érdekvédelmi munkára szólította fel 
a legnagyobb létszámú érdekvédelmi szervezet ak
tív és nyugdijas tagságát. 

Dr. Záhonyi Zsolt, a MÁV Nyugdíjigazgatóság 
vezetője a vasutas nyugdijasság ellátásának ügyin
tézéséről, a kivételes nyugellátás lehetőségéről, va
lamint a vállalati segély jobb kihasználásáról, a me
netkedvezmény igénylésének változásáról tartott 
hasznos tájékoztatót, egyben biztatta a jelenlévőket 
az adott lehetőségek jobb kihasználására. 

Tivald Attiláné, az ÖTA ügyvezető elnöke ismer
tette az ÖTA költségvetésének - elsősorban a segé
lyek - főbó számadatai!. Elismerte a nyugdíjas szer
vezetek munkáját az OTA segélyezés területén és 

sárlási utalvány átadásával fe
jezte ki, melyet közel száz 
tisztségviselőnk a tanfolya
mon át is vehetett. 

Pallos György, az ONYSZ 
elnöke tájékoztatta a hallga
tókat az elmúlt kongresszus 
óta a nyugdijasok érdeké
ben végzett érdekvédelmi te
vékenységünk eredményei
ről, a közeljövő feladatairól, 
tennivalóiról. 

Jómagam a szervezeti és 
személyi kérdések újragon
dolását, az alapszervezeti 
munka javítását, a bizalmi 
hálózat, a vezetőség meg
erősítését kértem az alap
szervezetektől. Felhívtam a 
figyelmet arra is, hogy meg 
kell kezdeni az ONYSZ IV. 
Kongresszusára a felkészü
lést, ehhez át kell tekinteni 
munkamódszerünket, mun
kastílusunkat is. A meg
növekedett feladatok (szol
gáltatások) is ezt igénylik 
valamennyiünktől. 

A továbbképző tanfolyam 
végső eredménye alapszer
vezeteinken múlik, hogy az 
itt szerzett információk eljut
nak-e tagságunkhoz és a 
több mint 120 ezer fő nyug
dijas vasutashoz. 

Győri István 
VSZ ONYSZ 

ügyvezető elnöke 
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EGÉSZSÉG 

ARRÓL A MA
GYAR VASUTAS ELŐZŐ 
s lvtn.1,n.1'1 BESZÁMOL

TUNK, A VASUTAS 
EGÉSZSÉGPÉNZTÁR BE

VEZETTE AZ - EGÉSZSÉG
PÉNZTÁRI l\1EGTAKARÍ

TÁS KÉSZPÉNZ NÉLKÜLI 
FELHASZN, , , AL-

,..v-u.,_ .. ......, - EGÉSZSÉGKÁR
TYÁT. TÖBB TAGTÁR

SUNK MÉG NEM KÜLDTE 
VISSZA KÁR GREN
DELŐJÉT. KÉRJÜK MIN
DEN TAGUNKAT - AKI

NEK 2005. ÉVBEN VOLT 

TAGDÍJBEFIZETÉSE -
KÜLDJE BE KÁRTYA

IGÉNYLÉSÉT, l\1ERT EZ 
ÉVBEN MÉG INGYENESEN 

KAPJA l\1EG KÁRTYÁJÁT. 

Kérjük, még az egészség
kártyával történő vásárlás előtt 
küldjék meg a pénztár részére 
az orvosi igazolást, amennyi
ben az igénybe vett szolgáltatás 
elszámolásához szükséges. Az 
orvosi igazolást az adott szol
gáltatástípushoz egy
szer kell beküldeni. 
Orvosi igazolás szük
séges többek között: 
szemüveg, kontakt
lencse, hallókészü
lék, sporteszköz vá
sárlás, üdülés, sport
szolgáltatás, gyógy
fürdő-szolgáltatás ki
fizetéséhez. Orvosi 
igazolást (javaslatot) 
a háziorvostól, üzem
orvostól, szakorvos
tól is lehet kérni, an
nak kiállításához 
nem szükséges az or
vossal szerződést köt
nie a pénztárnak. 
Kérjük, vegyék figye
lem be, hogy 2005-
ben a sporteszköz vá
sárlásnál 75 ezer Ft, 
több szolgáltatásra 
jogosult személy 
(családtag, közeli 
hozzátartozó) együt-
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tes igénybevétele esetén 113 ezer Ft az elszámol
ható értékhatár. Üdülésnél az értékhatár 160 
ezer Ft, több szolgáltatásra jogosult személy ( csa
ládtag, közeli hozzátartozó) együttes igénybevé
tele esetén 240 ezer Ft. 

E két szolgáltatás esetén az eddig felhasznált 
összegről tájékozódhatnak honlapunkról, telefo
nos engedélyeztetés esetén a kártyaközpontnál. 

A pénztár írásban értesíti a pénztártagot és 
kéri a szolgáltatás ellenértékének megfizetését, 
ha a pénztártag egészségkártyával olyan termé
ket, szolgáltatást vásárol, amely a jogszabályok 
szerint az egészségpénztári megtakarításból nem 
finanszírozható, vagy a finanszírozhatóság felté
tele (pl. orvosi igazolás vagy egészségterv) hiány
zik. 

A megfizetés tárgyéven belüli elmaradása 
esetén a jogszerűtlenül igénybe vett szolgáltatás 
ellenértéke az SZJA törvény 28.§. szerint a Pénz
tártag adóköteles jövedelmének minősül, s erről 
a pé[lztár adóigazolást állít ki. 

ürömmel értesítjük Tagjainkat, hogy min
den Vasutas Egészségpénztár tag, aki rendelke
zik egészségkártyával, kaphat névre szóló 
METRO vásárlói kártyát. 

A vásárlói kártya igényléséhez a lakóhelyéhez 
legközelebbi METRO áruházba kell elmenni. A 
vásárlói kártyát az áruházak vevőbejáratánál állít
ják ki. 

A METRO vásárlói kártya igényléséhez szük
ség van a mágnescsíkos egészségkártya és a sze
mélyi igazolvány bemutatására. 

METRO kártyával az a személy jogosult vásá-
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rolni, akinek a nevére a kártya szól. Lehetőség 
van arra, hogy a pénztártag jogán vásárlói kártyát 
kapjanak a tag által megjelölt szolgáltatásra jogo
sult hozzátartozók is, akik a pénztár által kiállí
tott „Szolgáltat.ásra jogosultak jegyzékében" sze
repelnek (maximum 4 fő). 

A METRO áruházakban kizárólag készpénz
zel lehet vásárolni. 

A Vasutas Egészségpénztár a METRO Áru
házban vásárolt termékek közül csak azon ter
mékek ellenértékét téríti meg tagjai részére, me
lyek a Pénztár szolgáltatási szabályzata szerint fi
nanszírozhatóak: pl. sporteszközök, csecsemő
ápolási cikkek, vérnyomásmérő stb. 

Érdemes befizetnie az Egészségpénztárba, 
hiszen a befizetés 30%-a (maximum 100000 illet
ve 2020. január 1. előtt nyugdíjba vonulók eseté
ben 130000 Ft) �aigényelhető a személyi jöve
delemadóból, ha Onnek van adófizetési kötele
zettsége. Az egységes tagdíj feletti befizetéseket a 
pénztár 100%-ban a tag egyéni egészségszámlá
ján írja jóvá, a beérkezést követően várakozási 
idő nélkül felhasználható egészségügyi, egész
ségvédelmi kiadásokra. 

Fontos: ha valaki elvesztette a kártyáját, azt a 
lehető legkorábban le kell tiltani, hogy illetékte
len ne használhassa! A letiltást szintén a kártya
központ nyitvatartási ideje alatt, a (06-1) 238-
0361 telefonszámon lehet kezdeményezni. A 
kártyaközpont nyitvatartási idején túl a GBC Rt. 
telefonszámán (06-1) 421-2299 lehet a kártyát le
tiltani. 

N��iG MES
„
EBELI 

E
S
SZÚL K

YOZ
S
I ��i�, 

JELZÉSE lcNY Ö, ROVIDEN 

K.óLVIN, 
ROVIDEN 

FÉM MEL 
DO LGOZO 
IPARO S 

G RfZ 

RÉSZES· 
RAG 

Vasutas Egészségpénztár 

BECÉ· I LLE· 
ZETT TÉKET 

ETELKA MEGFIZET 

E 

RÉGEN 

Ei� 



gondoltunk egy nagyot, 
legyen a kamat kicsi 

egészen apró kamatok 

marbles
™ 

személyi kölcsön 

1 % kamatkedvezmény 

a VSZ tagjainak 

A HSBC ID Csoport tagja 

Most egészen apró a kamat, így a marbles™ 

személyi kölcsönt még könnyebben felveheted. 

A marbles™ személyi kölcsön esetében 

- a devizahitelekkel ellentétben - nem kell 

félned az árfolyamkockázattól, nincs kezelési 

költség és hitelfolyósítási díj sem, 

ráadásul most a kamat is akciós. 

marbles'" személyi kölcsön 150 OOO forinttól 4 millió forintig 

Hitelösszeg Havi törlesztőrészlet Egyéb költség Új THM 

850 OOO Ft 18 645 0 Ft 17,74% 

1 500 OOO Ft 31 718 0 Ft 16,08% 

4 OOO OOO Ft 84 580 0 Ft 16,08% 

Hívj minket még ma! 

marbles
™ 

személyi kölcsön 
(06 40) 480-480 
www.marbles.hu 

Jó tudni: A kamatkedvezményes akció 2005. november 29.-ig érvényes. A HSBC Bankot 2004-beíl a világ legjobb bankjának választotta az Euromoney Magazin. 
A marbles™ személyi kölcsönt a Beneficial Rt. nyújtja, amely a HSBC Csoport tagja. A kölcsön minden esetben a Beneficial Rt. által végzett hitelbírálat függvénye. A fenti példáknál 
a futamidő 72 hónap. A kölcsön igénylésének alapfeltételei: életkor: 21-65 év, a jövedelem bankszámlára érkezzen. 

THM: 16,08%-25,64%. 
Magyar Vasutas 15 



-SIGNAL -
2005. október l:ién ismét fordulónapjá
hoz érkezett a Signal Biztosító és a Vasuta
sok Szakszervezete közt 200�ban létrejött 
biztosítási szerződés. A fordulónaptól mó
dosított feltételek értelmében a balesetbiz
tosítás szolgáltatásainak egyes elemeiben a 
kifizetendő összegek emelkedtek, anélkül, 
hogy a biztosítási dij (30 Ft/hó/tag) válto
zott volna. 

Azonnali szolgáltatások mányba kerülés esetén: 3 500 Ft-ról 
5000 Ft-ra emelkedett. 

■ Csonttörés esetén: 4 OOO Ft-ról 4500 Ft
ra változott, A munkabalesetre a Biztosító teljesíté

se akkor jár, ha az elszenvedett baleset 
nem jogosítja a biztosítottat a magasabb 
összegű kiegészítő biztosítási feltétel sze
rinti, azonnali szolgáltatás igénybevételé
re. 

■ egyéb súlyos sérülés esetén: 20 OOO Ft. 

Munkahelyi balesetre járó szolgálta
tások 

Az alapszervezetek döntésétől függően 
a VSZ-tagok csoportos balesetbiztosítási 
szolgáltatásban részesülnek. 

I. 3 napot meghaladó táppénzes állomány
ba kerülés esetén: 2 OOO Ft-ról 2500 Ft-ra Bejelentési kötelezettség 5 nap. (Vasúti 

telefonszám: 01/21-51) II. 21 napot meghaladó táppénzes állo-

Balesetbiztosítási szolgáltatások 
A kockázatviselés a nap 24 órájában ér

vényes az egész világra szólóan. 
Biztosítási összegek 

■ Baleseti halál esetén: 
120 OOO Ft, 

■ Baleseti rokkantság esetén: 96 OOO Ft, 
■ Kórházi napidij: 400 Ft/napról 500 Ft-ra 

növekedett. 

FELHÍVÁS Tapetoretinal Dystrophia-ban, 
azaz látóideg (retine) sorvadásban 

szenved. A „Fénysugár" Alapítvány Nikolett fejlődéséhez, tanulásához szük
séges eszközök megvásárlására, társadalmi integrációjának elősegítésére, 
rehabilitációs szolgáltatások és ellátások támogatására, az esetleges belföl
di, illetve külföldi gyógykezelések, gyógyászati eszközök, gyógyké
szítmények megvásárlására, felzárkóztatása, illetve esélyegyenlőségének 
megteremtésére jött létre. .. 

Kérjük, hogy adományával támogassa On is a „Fénysugár'' Alapítványt, 
és ezzel Nikolettet, hogy a későbbiek folyamán mindent megkaphasson, 
ami élete során a tanuláshoz, a sikeres élethez elengedhetetlen. 

Cégek és magánszemélyek támogatását is várjuk az 
OTP 117 46 043-2 0 09028 5 b a n ks z á m l as z á m r a  

A d ó s z á m: 188 6458 0-1- 17 
T á m o g at á s á t  k ö s z ö n j ü k! 

KÖSZÖNET AZ 1 %-ÉRT 
A VASUTAS REUMA ALAPÍTVÁNY (MÁV KÓRHÁZ BUDA
PEST, REUMATOLÓGIAI OSZTÁLY, ADÓSZÁM: 18156106-1-42 ) az állam
polgárok 2004. évi személyi jövedelemadójának 1 %-ból kapott 321 230 forint 
támogatást köszöni. A befolyt összeget a mozgásszervi betegek kezelését 
szolgáló rehabilitációs eszközök vásárlására fordítja. 

Dr. Sárközi Anna-Mária 
osztályvezető főorvos, az orvostudományok kandidátusa, 

a kuratórium elnöke 

A VASUTAS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY ( 1023 BUDA
PEST, ÜRÖMI U. 8., ADÓSZÁM:19666512-1-41) 
köszönetet mond mindazoknak, akik 2004. évi személyi jövedelemadójuk 
1%-át alapítványunk támogatására ajánlották fel. A befolyt 21 698 forintot 
pályázati úton a vasutasok kulturális tevékenységének megsegítésére 
fordítjuk. Támogatásukra a jövőben is számítunk. 

Meleg János 
a kuratórium elnöke 

BőVÜLÖ SEGÉLYEZÉS 
Kártérítési segély bevezetéséről döntött a Vasutasok Szakszervezete 
Elnöksége. 

A segélyezés cé lja: szakszervezetünk tagja részére - munkáltatói el
járás keretében - megállapított és kiszabott kártérítési összeg megté
rítése, legfeljebb a kártérítési összeg mértékéig. 

Kártérítési segélyt igényelhet az, aki az esemény bekövetkeztének 
időpontjában érvényes VSZ tagsággal rendelkezik. 

A segély a döntés napja - 2005. augusztus 24-e - után bekövetkezett 
esem�nyek kapcsán igényelhető a VSZ Központjában (1023 Buda
pest, Urömi u. 8.). 

Emelte az Elnökség a munkabaleseti gyorssegélyek összegét is: 
- a halálos munkabaleseti gyorssegély összegét 100 OOO Ft-ról 

150 OOO Ft-ra, 
- egyéb súlyos munkabaleseti gyorssegély összegének felső hatá

rát 100 OOO Ft-ról 150 OOO Ft-ra. 
Vasutasok Szakszervezete 

Mint a MAV Rt. szállítója, 
továbbra is vevői rendelkezésére áll 

a minden igényt kielégítő, egyszeri felhasználású 
fém és műanyag KOCSIZAR (plomba) gyártásával 

és forgalmazásával 
/ mind vasúti, mind közúti célra. 

/ /fa 
Jövedéki termékek zárására / '/ 

(kannás és hordós bor) 
hivatalos zárminősítéssel 

rendelkezünk. 
AL 

. RT 

2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F: (26) 313-105 

E-mail: szaboestia@dunakanyar.net 

wvvw. sza boesfia. hu 

A Vasutasok Szakszervezetének Lapja - Kiadja és terjeszti: A Vasutasok Szakszervezete; www.vsz.hu; 
E-mail: vsz@axelero.hu - Felelős kiadó: Simon Dezső, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke; 
Főszerkesztő: Karácsony Szilárd, a Vasutasok Szakszervezetének alelnöke; Művészeti vezető: Károlyi 
Marianna; Szerkesztőség: 1023 Budapest, Ürömi u. 8; Központi telefonszámok: 326-1616, 326-1622; 
Nyomdai előkészítés és nyomás: Tízpont Nyomdaipari Társaság: 06/7 0-315-7815, E-mail: tizpont@chel
lo.hu,www.tizpont.shp.hu; ISSN: 0460-6000; Egyéni előfizetési díj: 780 Ft/ év 



A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Idén is 

2004. november 11-én több mint ezerhatszáz VSZ-tag 

demonstrált a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 

Honvéd utcai bejárata előtt. Vajon idén is sor kerül rá? 

� választ „Első kézből" című írásunkból tudhatják meg. 

Első kézből 
A VASUTASOK MENETKED· 
VEZMÉNYÉT IS ÉRINTŐ 
VASÚTI TÖRVÉNY MÓDO· 
SÍTÁSÁRÓL TÁRGYAL AZ 
ORSZÁGGYŰLÉS, AZ 
ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLET· 
ÁG ÖNÁLLÓ VÁLLALATBA 
VITELE SOHA NEM LÁTOTT 
VÁLTOZÁST JELENTHET A S1monDezsíí 

a Uasutasok 
Szakszeruezete MAGYAR ÁLLAMVASUTAK 

elnöke ÉLETÉBEN. MIKÖZBEN 
VASÚTI MUNKAHELYEK EZREINEK MEGSZŰNTE· 
TÉSÉT AKARJÁK MÉG AZ ÉV VÉGÉIG VÉGREHAJ· 
TANI, NÉHÁNY SZAKSZERVEZETI KIADVÁNYBAN A 
VSZ MEGSZŰNÉSÉT SEJTETŐ CIKKEK LÁTTAK 
NAPVILÁGOT. A TAGJAINKAT ÉS MINDEN VAS· 
UTAST ÉRINTŐ KÉRDÉSEKRŐL SIMON DEZSŐT, A 
VSZ ELNÖKÉT KÉRDEZTÜK. 

■ Az Országgyűlés a hetekben tárgyalja a 

Vasúti Töivényt, amely érintheti a vasuta
sok menetkedvezményét is. Mi a VSZ ál
láspontja? 

- Az új Vasúti Törvény nem ért váratla
nul bennünket, hiszen Európában a nemze
ti vasutak átalakítása, liberalizációja van na
pirenden. A törvénytervezet vitájában részt 
vettünk, melynek során javaslataink egy ré
sze beépült a tervezetbe, de természetesen 
alapjaiban nem volt lehetőségünk megvál
toztatni azt. Sikerült elérnünk, hogy az önál
ló vasútegészségügyi intézményrendszerről 
szóló rész eredeti tartalommal visszakerül
jön a törvénytervezetbe, melyet az első válto
zat nem tartalmazott. A törvénytervezet leg
nagyobb hibájának tartom, hogy miközben 
a liberalizáció feltételrendszerét megterem
ti, teljesen figyelmen kívül hagyja a társada
lompolitikai érdekeket. A vasúti személyszál
lításnak nem elsősorban profitérdekeltnek 
kell lennie, hanem a közérdeket kell szolgál
nia. Az államnak biztosítani kell az emberek 
munkába, iskolába, egészségügyi- és kulturá
lis intézményekbe jutásához szükséges alkot
mányos jogát. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

MAY Vas·ármíí Jármu·avító és G ártó Kft. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85.; Telefon: 94/ 521-800; Hrl 

Fax: 94/313-315; e-mail: info@mvj.hu; http://www.mvj.hu INDUSTRY 
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Indulás 2005. december 28-án 18.00-kor autóbusszal 
Budapest Népligeti Buszpályaudvarról. Érkezés Szent
egyházára a reggeli órákban. 
Program: 

Székelyudvarhely-Segesvár - Túra a Madarasi-Har
gitára; Gyimes - Ezeréves határ, Rákóczi-vár 
Csíkszereda, Csíksomlyó 
Lovasszánozás a hóviszonyoktól függően. 
December 31-én 19.00 órától búcsú az óévt611 
Figyelem! A program a hóviszonyoktól függően változ
hat! 
Hazaérkezés: Január 2-án este bazaindulás, érkezés 
Budapestre 3-án a reggeli órákban. 
Szabadjeggyel rendelkező vasutas kollégáknak a vonat
tal történő oda-és visszautazás megoldható (32600 Ft)! 
Részvételi dfj: 41600 Ft, mely tartalmazza az útiköltsé
get, a szállás és félpanzió, a kirándulások, a szilveszteri 
vacsora valamint a biztosítás költségeit. 
Jelentkezés: 1 O OOO Ft előleg befizetésével, 2005. 
november 30-ig. 

Kányádi Sándor: 

Ballagmár 
,,Ballag mllr az esztendő, 

- V�-visszanézve, 
nyomában az öccse j6, 
vigan fütyörészve. 

Beéri az öreget 
S vállár<:i a terhet 
Legényesen leveszi, 
Pe.dig még csak gyermek. 

Lépegetnek szótlanul 
smikoréjfélel.j6, 
f érfíasan kezet fog 
Múlttal a jjvend6" 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ NAGY LÁSZLÓNÉTÓL KÉRHETŐ A KÖVETKEZŐ TELEFONSZÁMOKON: 

88/329-999/51-31-ES MELLÉK ÉS 06/70/2161-202; HTTP://VANDORFECSKE.FW.HU; E-MAIL : FILKOMEXFECSKE@FREEMAIL.HU 

HOTEL BoGLAR•*" . . -

2006-B\'\ IS\ .\RJ \ .\ PIIIF'\'\I \ \G\ Úl�.\T \ 

l\L\ V LOKO,IOTÍ\' 11011-:LS RT. 

Előszezoni ajánlataink: 
1 hetes (8 nap/7 éj) üdülés teljes ellátással: 

2006.01.03- L oszt 

06.19. • (Hotel Boglár, Hotel Gár-
dony, Hotel \bnyarc) 

Felnött 34.300 FVfö 
Gyermek 21.000 FVfií 
Nyugdíjas 17.500 FVfö 

ll oszt 
(Hotel Zsóry Senior) 

27.300 FVfö 
17.500 FVfií 
14.700 FVfö 

Töltse 
változatosan hétvégéit! 

Az akció 2006.01.06-04.30-ig tart. A helyek 
korlátozott számban állnak rendelkezésre. 

Az akció részletei után érdeklődhet a 
1/273-0090-es városi és a 0 1-3109-es üzemi 

(* kivéve 04.14-17., 06.02-05.). telefonszámon. 
Áraink tartalmazzák a 7 éjszaka szállást teljes ellátással és az 
áfát. Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő a 
jogszabályoknak megfelelően! 

Információ és jelentkezés: 

1142 Budapest 
Teleki Blanka u. 15-17. 
Telefon: 1/222-2240, Üzemi: 01-3924 
Fax: 1/221-1482, 
E-mail: ertekesites@mavhotels.hu 
Honlap: www.mavhotels.hu 

(8 nap/7 éj) 12.20-27. 
Hotel Vonyarc•• 

(7 nap/6 éj) 12.28-01.02. 
Hotel Boglár••• 
Hotel Gárdony"•• 

A hirdetésben található árak a MÁV ZRt dolgozóira, családtagjaikra és nyugdijasa
ira vonatkoznak! 
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SIMON DEZSŐ, 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ELNÖKE 

(Folytatás a címlapról) 

, ■ Milyen gondokat okozhat 
ez a szemlélet? 

- A törvénytervezet sze' rint az államnak csak a törzs
hálózat működtetését és fej
lesztését kell biztosítania. A 
mellékvonalak tekintetében 
nincs állami kötelezettség, így 
azok hosszabbtávú működte
tése nem biztosított és ez 
nemcsak az ott dolgozó vas
utasok hanem az érintett tér' 
ségbe� élők számára is hátrá
nyos helyzetet teremt. 

■ Megmarad a vasutasok me
netkedvezménye? 

- A törvénytervezet alap-
• koncepciója szerint a jövőben 

csak a személyszállítást végző 
vasútvállalatok dolgozói kap
tak volna szabadjegyet, más 
vasutas cégeknél és intézmé

' nyeknél foglalkoztatottak pe
dig egy esetleges, a vasútválla
latok közötú megállapodás 

• alapján juthattak volna utazá
si kedvezményhez. Ez elfo-

• gadhatatlan a Vasutasok Szak
szervezete számára, hiszen a 
MÁV ZRt. vállalatcsoportjá
ban és intézményeiben dol
gozók többsége elveszítené 
meglévő kedvezményét. Ezért 
a VSZ a mai napig nem tartja 
lezártnak a kérdést és minden 
eszközzel fel kívánja hívni a 
döntéshozók figyelmét a szer
zett jogok fontosságára, és 

, esetleges elvesztésük követ
kezményeire. A kérdés meg
nyugtató rendezése érdeké
ben eljártunk Kóka János mi
niszternél is, akitől azt az ígé
retet kaptuk, hogy a vasutas 
munkavállalóktól nem kíván
ja elvonni a jelenlegi utazási 

• kedvezményeket. Ezt egyéb
ként a sajtó nyilvánossága 
előtt is megerősítette. 

■ A másik égető probléma az 
árufuvarozás kiszeIVezése. 

- A VSZ az Árufuvarozási 
Üzletág önállóvá tételével 

nem tud egyetérteni. Ennek 
egyik oka az, hogy az új válla
lat létrehozásának pénzügyi 
feltételei nem biztosítottak. 
Köztudott, hogy a MÁV ZRt. 
gazdasági helyzete kritikus és 
ezt örökli meg a létrehozan
dó MÁV Cargo Rt. is. Emiatt 
feltehetően képtelen lesz a pi
acon hosszútávon versenyké
pes maradni. Fenntartásaink 
másik oka, hogy az új vállalat 
közbeszerzésre lesz kötelezett 
és ez bizonytalanná teszi a 
MÁV-nál maradó gazdasági 
egységek - mint például a jár
mű javítást, vontatási szolgálta
tást, vagy a záhonyi átrakást 
végzők - jövőjét. 

■ Mi történt eddig a szakszer

vezeti álláspont éIVényre 
juttatása érdekében? 

- A szakszervezeti vélemé
nyezési jog ebben az esetben 
is sérült, ezért kifogással kel
lett élnünk, amely pillanatnyi
lag bírósági szakaszban van. 
Az a célunk, hogy az árufuva
rozás önállósítását megelőző
en az érintett munkavállalók 
tekintetében alapvető kérdé
sekben garanciákkal alátá
masztott megállapodásokat 
tudjunk kötni, mind az átke
rülő, mind a maradó tagjaink 
érdekében. Az erre irányuló 
tárgyalások még nem zárultak 
le. 

■ Az átszeIVezések egyik leg
rosszabb mellékhatása a 

létszámcsökkentés. 

- A Vasutasok Szakszerve
zete a 2003-ban született kor
mányhatározatból adódó lét
számcsökkentéssel soha nem 
értett egyet. Az átgondolatlan 
létszámcsökkentés elleni últa
kozásunk jeléül 2004-ben pe
tíciót adtunk át a közlekedési 
miniszternek és tüntettünk a 
GKM előtt. A MÁV ZRt.-nél 
ma nincs, de már 2003-ban 

sem volt felesleges munka
erő. A végrehajtott létszám
csökkentés a vasúti szolgálta
tások színvonalának folyama
tos csökkenéséhez vezetett. A 
2004-ben végrehajtott tevé
kenység-kihelyezések is ered
ménytelenek és azok súlyos 
csalódásokat okoznak. 

Azon Kft-k többsége, aho
vá a vasutas kollégáinkat ki
helyezték mára csődközeli 
helyzetbe kerültek és ennek 
következményeként ezeken 
a helyeken a legrosszabbal, 
az elbocsátással kell szembe
szállnunk. Az év végére a lét
számcsökkentés végrehajtá
sát felgyorsították, több mun
katerületen újabb tevékeny
ség-kihelyezéssel kell számol
nunk. Ez a távközlés- és a ke
reskedelmi területen dolgo
zókat érinti. Több munka
körben csoportos létszámle
építés előkészítése folyik, 
ezek ellen határozottan tilta
kozunk, felszólítottuk a MÁV 
ZRt. vezetését, Igazgatóságát, 
hogy a tervezett intézkedése
ket azonnal függessze fel és 
vonja vissza. 

■ Hol tartanak a létszá.mok
ról szóló tárgyalások? 

- Az elbocsátások elleni 
véleményünket folyamatosan 
jelezzük a gazdasági vezetés 
felé. A menedzsmenttől ka
pott válaszokból arra tudunk 
következtetni, hogy a fő cél 
nem a vállalat által nyújtott 
szolgáltatások színvonalának 
emelése, a piaci részesedés 
növelése, hanem a létszám 
mindenáron történő csök
kentése. A VSZ a foglalkozta
tás biztonságát a legfontosabb 
kérdésnek tartja, ezér� úszt
ségviselőink a Vasúti Erdek
egyeztető Tanácsban és a vég
rehajtási szintű tárgyalásokon 
a VSZ-tagok munkahelyének 
megőrzéséért a legmesszebb
menőkig fellépnek és erről 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KORÁBBAN SEM KÍVÁNTA, 
ÉS MA SEM KÍVÁNJA FELADNI SZÁZTÍZ ÉVES ÖNÁLLÓSÁGÁT. 

folyamatosan tájé
koztatjuk tagjainkat. 

■ Miközben a szak
szeIVezeteknek a vas
út átalakulására kel
lene koncentrálniuk 
több cikk is megje
lent, amelynek cúné
ben a VSZ megszű

nését sejtetik. 

- Meglepődve olvastam a 
megjelent cikkek�t, hi�:en _a 
szerzőket régóta 1smeIJük es 
velük napi kapcsolatban ál
lunk. Ha közvetlenül ben
nünket kérdeztek volna meg, 
őszinte választ adunk nekik. 
De nem kérdeztek meg ben
nünket, és így, félinformá
ciók alapján fogalmazták 
meg a cikksorozatot. A cik
kek írói egyébként jól isme
rik a VSZ-t, mert a szakszer
vezeti munka alapjait nálunk 
tanulták meg, amit ma is 
kitűnően művelnek. Ezért 
tudniuk kellene, hogy nehéz 
helyzetekben csak a szolidari
táson alapuló összefogás hoz
hat átütő eredményt. Mi tud
juk, a MÁV ZRt-nél ma nehé_z 
helyzet van. A magunk re
széről tagjaink és a vasu_tasság 
érdekében minden MAV-nál 
működő szakszervezettel 
együttműködésre törek
szünk, és előítéletek nélkül 
közelítünk valamennyi társ
szakszervezet vezetőjéhez és 
tagjaihoz. A Vasutasok Szak
szervezete taglétszáma, va
gyoni és pénzügyi helyzete 
stabil, amely hosszútávon biz
tos alapot ad az önállóság
hoz. Emellett a Vasutasok 
Szakszervezete korábban 
sem kívánta, és ma sem kí
vánja feladni száztíz éves 
önállóságát. 

■ Úgy tűnik, legalább olyan 
feszült a helyzet, mint múlt 
év novemberében, amikor a 
Vasutasok SzakszeIVezete 

több, mint ezerhatszáz tagja 
demonstrált a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium 
Honvéd utcai bejárata el6tt. 
Szükség lehet idén is hason
ló nyomásgyakorlásra? 

- A helyzet sok minden
ben hasonlít a tavalyihoz. 
Amennyiben a feszültsége
ket nem sikerül tárgyalásos 
úton feloldani, ismét rá
kényszerülhetünk a nyomás
gyakorlásra. 
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moly gondok vannak. A technológiát, a 
jövőben ellátandó feladatokat nem is
merjük, a szolgálati helyenként szűksé
ges technológiai létszámokat többszöri , 
kérésre sem mutatták be. A kilátásba he-

Zlati Róbert 

bbra is 
Cargo ZRt.? 

PONTUNK SZERINT ÖNÁILÓ TÁRSASÁGBA SZERVEZÉSI ELVÁRÁS SE
HOL SEMMILYEN EU-S DIREIITÍVÁBAN NEM FOGALMAZÓDIK MEG, SŐT 
ELLENPÉLDA IS VAN ERRE AZ EU TAGORSZÁGAI KÖZÖTT. A MÁV ZRT. 

MÉGIS AZ ÚJ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁVAL VAN ELFOGLALVA, 
MIKÖZBEN A MAG\J\R NEMZETI VASÚT , FINANSZÍRO
ZÁSA AZ EU ELVÁRÁSOKNAK NEM MEGFELELŐ. Az ÁRUFU
VAROZÁSI ÜZLETÁGAT A MŰKÖDÉSKÉPTELENSÉG HATÁRÁ
RA SODRÓ KERESZTFINANSZÍROZÁS AZ EU SZABÁLYOKKAL 
ELLENTÉTESEN MÁIG JELEN VAN. 

Nem kétséges, hogy ilyen körülmé
nyek közepette az üzletág nem verseny
képes. Erről az tehet, aki a sikeres mű
ködéshez szűkséges feltételeket nem te
rem tette meg, a szabályokat nem tartot
ta be. Szűkséges volna tehát lehetőséget 
adni az üzletágnak, hogy a működés 
EU-s feltételeinek biztosítása mellett bi
zonyíthassa életképességét a MÁV ZRt.-n 
belül. Hiszen önálló társaságként sincs 
garancia a keresztfinanszírozás nyere
ségelvonás módszerébe burkolt megva
lósítása ellen. 

Az átadott hároméves üzleti terv 
egyetlen mondattal utal arra, hogy a tár
saság a piaci versenyre „stratégiai part
nerek bevonásával, tőkeemeléssel ké
szülhet fel". A továbbiakban erről nem 
olvashatunk részleteket. Ez számunkra 
két dolgot jelenthet. Az egyik az, hogy 
komolytalan a versenyre felkészítő stra
tégia, hiszen egy mondatban el lehet 
rendezni. A másik, hogy ilyen mélységű 
stratégiát a MÁV ZRt.-n belül is meg le
het valósítani. A véleményünk persze az, 
hogy a MÁV-on belül is sokkal komo
lyabb stratégiára lenne, és lett volna 
szűkség az elmúlt időszakban az árufu
varozás versenyhelyzetének javításáért. 

Az eddigi tárgyalásokon és átadott 
dokumentumokból nem kaptunk vála
szokat az anyacéget, illetve a vállalatcso
portot érő, a közbeszerzésekből eredő 
hatásokról, esetleges változásokról, hát
rányokról. 

A létszám meghatározás körül ko-
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lyezett 588 fős létszámleépítést nem fo
gadjuk el. 

Eddig a munkáltató nem vázolt fel 
olyan stratégiát, olyan vállalati küldetést, 
amely mögé a munkavállalók fel tudná
nak sorakozni, amivel azonosulni tudná
nak a tervezett társaság sikere érdeké
ben. Elvárjuk, hogy a munkáltató mutas
son be egy erre vonatkozó anyagot, 
mely segít abban, hogy helyreálljon a 
korábbi, a vasútra jellemzően jó munka
helyi légkör, melyet a közelmúlt történé
sei ziláltak szét. 

A munkáltató a 2004. november 9-én 
kötött (a VSz által alá nem írt) tevékeny
ség-kihelyezési megállapodás alapján a 
MAV Cargo ZRt. 2006. január 1-:iei ter
vezett létrehozásával kapcsolatos megál-

lapodás tervezetet (munkaügyi megálla
podás) készített, melyet a VÉT 2005. ok
tóber 4-i ülésén mutatott be. Előre jelez
tük, hogy nem értünk egyet a tevékeny
ség kivitellel, de érdekeltek vagyunk a 
munkaügyi megállapodás minél jobb 
tartalmában. Javasoltuk a tervezetbe 
foglalt garanciális idők növelését, a jut
tatások emelését, valamint a menetked
vezmény befogalmazását a megállapo
dásba. 

Október 20-án a munkáltató átdolgo
zott megállapodás ter

: : . 
vezetet adott át, több új 
elemmel: 

- A MÁV Cargo ZRt. 
a kihelyezéskor vitt 
MÁV KSZ-t 2 évig, illet
ve a saját KSZ megköté-

séig lenne köteles alkalmazni. 
- A MÁV munkavállalókéval azonos 

garancia biztosítaná a 2006. évi bérfej
lesztés mértékét. 

-A többletfeladattal átkerülő munka
vállalói csoportok (kocsivizsgálók, rak
tárnokok) plusz bérfejlesztéséről a 
Cargónál kötne megállapodást. 

Javasoltuk, hogy a kocsivizsgálók és 
raktárnokok többletmunkát elismerő 
alapbéremeléséről még a MÁV-nál le
gyen megállapodás. 

A tárgyalások nem zárultak le. 
Felhhjuk tagjaink figyelmét, hogy az 

1 ÁFU szervezésekkel kapcsolatosan sem
milyen munkaviszonnyal összefüggő 
szerződést nem kell megújítani, megvál
toztatni. Semmilyen dokumentumot ne 
írjanak alá automatikusan, mindig 
egyeztessenek a VSz tisztségviselőivel. 

(Szmodis Imre grafikája) 



Az ÁRUFUVAROZÁSI 
LJZLETÁG ÖNÁLLÓ 
TÁRSASÁGBA 
VITELÉNEK TERVÉVEL 

• LAPUNK KÜLÖNBÖZŐ 
CIKKEIBEN MÁR TÖBB
SZÖR FOGLALKOZ
TUNK. A MÁV ZRT. 
IDŐKÖZBEN VÉLEMÉ-
NYEZÉSRE ÁTADTA A Z  
ERRE VONATKOZÓ 
ELŐTERJESZTÉST. 

EZZEL KAPCSOLATBAN 

,. NÉHÁNY RÉSZLETET 

KÖZZÉTESZÜNK 

VÉLEMÉNYÜNKBŐL: 
� 

Az Európai Unió szabá
lyozásának célja a piaci ver
senyeztetés, az állami vasúti 
infrastruktúrához való sza
bad hozzáférés biztosítása, a 
környezetterhelés és a társa
dalmi költségek csökkenté
se. Jelen esetben azonban az 
EU-ra hivatkozás nem he
lyénvaló. Az uniós szabályo
zás nem rendelkezik az Áru
fuvarozási Üzletág önálló 
társaságba viteléről, ez csak 
egy a lehetséges alternatívák 
közül. Az árufuvarozás ver
senyképességének javítása 
valóban nemzetgazdasági ér
dek, de ez meg-

kellett volna tenni, erre tör
téntek is intézkedések, leg
alábbis a társaság kommuni
kációi szerint. Ezzel tulaj
donképpen hivatalosan elis
merték, hogy mindezek elle
nére ténylegesen tovább 
folytatódott ez a tevékeny
ség. Az Árufuvarozási Üzlet
ágat a működésképtelenség 
határára sodró keresztfinan
szírozás az EU szabályokkal 
ellentétes. Nem kétséges, 
hogy ilyen körülmények kö
zött az üzletág nem verseny
képes. Egyébként önálló tár
saság esetén is fennáll a nye-

reségelvonás lehe
valósítható lenne 
a MÁV ZRt. kere- Az ÜZLETÁG 

tősége, ami a fej
lesztéseket ellehe-

tein belül is. 
Ez a döntés 

alapvetően és 
hosszútávon be
folyásolja a MÁV 

NEM 

VERSENY· 

tetlenítheti. A ver
senyképesség meg
tartása önálló társa
ságként is csak ab
ban az esetben le-

KÉPES 

V: Cargo! 
VSZ: NEM! dr. Borda Tibor 

érdehuédelm1 

szakértő 

Az üzletág társaságba vi
telének okairól és céljairól 
felvázoltak túl általánosak és 
részben valótlanok, fontos 
összefüggések és körülmé
nyek feltáratlanok. Az érvek-

• ből nem derül ki egyértel-
műen, hogy mi indokolja ezt 
a lépést, milyen előnyökkel 
és hátrányokkal járhat a 
MÁV ZRt. vagy az árufuvaro
zási tevékenység számára. 

Egyebek közt „az önálló 
vállalati státusból adódó erős 
költség-minimalizáló szándé-

• kok'�ra hivatkoztak. Ez vi
szont a MÁV ZRt. számára jo-
gi kötelezettség, a hatékony 
működésre törekvést előírja 
az állami vállalatokról szóló 
törvény. Sőt, a vasúttársaság 
reformjának is ez az egyik 
célja. A költségkímélést nem 
kellett volna kizárólag önál
ló vállalatban megvalósítha
tónak feltüntetni. 

ZRt. helyzetét, az ÁFU kivá
lása folytán egyes körülmé
nyekben jelentős változások 
következnek majd be. Emi
att nemcsak a leendő társa
ságra vonatkozó tervek, el
képzelések ismertetése lett 
volna szükséges, hanem rész
letesen foglalkozni kellett 
volna azzal, miként hat ez a 
lépés az anyavállalatra (pél
dául a nemzeti vasút finan
szírozási helyzete hogyan 
alakul, ha ez a jelenle
gi bevételének többsé
gét termelő üzletága 
kiválik, illetve milyen, 
az anyacéget és a válla
latcsoportot érintő, a 
köz  beszerzésekből  
eredő hatásokkal le
het számolni, stb.) 

A célok között sze
repeltették a keresztfi
nanszírozás megszün
tetését, ami úgyszin
tén furcsa. Ezt már 
évekkel ezelőtt meg 

hetséges, ha végrehajtják az 
árufuvarozási és a kapcsoló
dó szolgáltatások jelentős 
fejlesztését. 

A vasúti árufuvarozás 
részaránya Európában jelen
tősen csökkent az elmúlt 
években, viszont az EU-ban 
arra törekednek, hogy az 
árufuvarozást visszatereljék a 
vasútra. A piaci tendenciák 
kézzel fogható veszélyeket 
jelentenek a hazai vasúti áru-

fuvarozásra, amelye
ket az előterjesztés 
nem mutatott be. A 
piaci előnyök, illetve 
a valós hátrányok 
összemérése nélkül 
nem valósághű a 
helyzetelemzés. Nem 
hangsúlyozták az 
anyagban azt a tényt 
sem, hogy Magyaror
szágon soha nem lá
tott ütemű autópálya 
építés folyik és a köz
úti árufuvarozás vár
hatóan ugrásszerűen 
előre fog törni, illet
ve a hazai piacon 
megjelent magánvas- '· 
utak piacra gyakorolt 
hatását sem említet
ték. 

A MÁV Cargo 
ZRt. munkaszervezetét bemu
tató ábra nem tartalmazta azt, 
hogy milyen formában képze
lik a végrehajtó szolgálat fel
építését. 

Az elképzelések szerint az 
új társaság 2006. évi várható 
nyitólétszáma 3126 fő. Figye
lembe véve a raktárnokok és 
a kocsivizsgálók tervezett át
képzését és átvitelét a Car
gohoz, ez azt jelenti, hogy 
több száz árufuvarozási mun
katárstól kívánnak megválni 
még 2005-ben. Úgy gondol
juk, hogy részletesen be kel
lett volna mutatni, hogy az 
ÁFU-nál - az elmúlt években 
lezajlott átszervezések ellené
re - ugyan hol és miért van 
ennyi ,,felesleges" ember és 
jelenleg ők mit tesznek! To
vábbá tartunk tőle, hogy ez a 
létszámcsökkentés szolgálta
tási színvonalromlást és a pi
acról történő részbeni vissza
vonulást jelenti. A Vasutasok 
Szakszervezete a létszámle
építést megalapozatlannak 
tartja, az Árufuvarozási Üzlet
ág önálló társaságba vitelét 
nem támogatja. 
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A nyugdijkorrekció sok idős em
bert érintő ügye a törvényalkotás 
szakaszába érkezett. A nagy hord
erejű intézkedést csak fokozatosan, 
az ország gazdasági erejét és költ
ségvetési egyensúlyát figyelembe vé
ve lehet megvalósítani. Az én kor
osztályom jól ismeri az „ötéves ter
vek" rég letűnt időszakát, amikor 
azt hittük, hogy néhány év alatt ha
zánk „a vas és acél országa" lehet. 
Az Európai Unióba való belépé
sünk is sokakban olyan illúziót kel
tett, hogy rövid idő alatt felzárkóz
hatunk a fejlettebb nyugati orszá
gok életszínvonalához. Ez a terve
zet nem légvárakat épít, hanem át
gondolt nyugdijemelésekkel pró
bálja javítani a nyugdijasok közötti 
esélyegyenlőséget. A vasutas nyug
dijasok többsége hallott ugyan vala
mit erről, de a különböző híradás
ok csak részkérdéseket villantanak 
fel. Érdemes megismerkedni a par-

A „101. lépés" ötéves terve 
gazdaság"felszámolása - ami
kor csak minimálbéren jelen
tik be a munkavállalókat és a 
munkabér egy részét ,,zseb
ből" fizetik-, amely önmagá
ban biztosíthatja a nyugdij
korrekcióval járó plusz terhe
ket. A jelenlegi kormány eze
ket a ,,lépéseket" is napirend
re tűzte, és ez biztosítja a 
megemelt nyugdijak finanszí
rozási lehetőségét. Ezért en
nek a törvénytervezetnek 
parlamenti jóváhagyása min
den párt részéről elfogadha
tónak és megvalósíthatónak 
látszik. 

lament elé kerülő intézkedési terv 
hivatalos szövegével. A táblázatból 
kitűnik, hogy a terv megvalósulása 
az évenkénti, általános nyugdijeme
lésen felül, mintegy 134 milliárd fo
rinttal növeli az államháztartás je
lenlegi legnagyobb, körülbelül 
2000 milliárdos nyugdijkiadási téte
lét. Néhány liberális politikus kétel
kedik a finanszírozás lehetőségé
ben. Mi az igazság? Jelenleg az 
évente befizetett nyugdijjárulék va-

Intézkedések 

50%-os özvegyi nyugdíjak emelése két 
lépésben (55%-ra és 60%-ra) 

Az 1987. decemberéig nyugdíjba 
vonultak nyugdíjcmclése 
(férfiak+ 3%, nök + 5%) 

Az 1991-ben és 1996-ban nyugdíjazottak 
nyugdíjcmelése + 4%-os emelés 29 év 
szolgálati idö esetében, 29 év feletti 
szolgálati időkre további+ 0.5%/év, 
maximum 10%-ig 

Az 1998-1990 között nyugdíjazottak 
nyugdíiemelése + 4%-os emelés 

Az 1992-1995 között nyugdíjazottak 
nyugdíjemelése + 4%-os emelés 

Az 1997-1998 között nyugdíjazottak 
nyugdíiernelése + 4%-os emelés 

Az 1991-töl megállapított rokkantsági 
nyugdíjak emelése. Arányosított (életkor 
szerint) 6-7 év szolgálati idö kiegészítést 
kap. 

"' 

lóban nem fedezi a kiadásokat. A 
költségvetés több százmilliárdos té
tellel járul hozzá a nyugdíjak folyó
sításához. De ha arra gondolunk, 
hogy hazánkban 20-25%-os a ,feke
te gazdaság" aránya - ahonnan 
egyetlen forint sem kerül be a társa
dalom biztosítás kasszájába, akkor 
ennek a területnek csak a korláto
zása körülbelül ezer milliárd forint
tal növelheti a tb-alapokat. Újabb 
pénzügyi forrást jelenthet a „szürke 

2006 2007 2008 2009 2010 Atlagos 

emelés 

1 2 +3600 Ft/hó 

3 +3400 Ft/hó 

4 

+4000 Ft/hó 

5 + 1200 Ft/hó 

6 +2200 Ft/hó 

7 +2300 Ft/hó 

8 

+5000 Ft/hó 

Erintettek Osszes 
száma (fől kiadás 

190 ezer fö 
8+8 Mrd 

680 ezer fő 
27 Mrd 

760 ezer fö 
37 Mrd 

320 ezer fö 
4,5 Mrd 

490 ezer fö 
13Mrd 

160 ezer fö 
4,5 Mrd 

540 ezer fö 32 Mrd 

MAY Vasjármíí Kft. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85. 

Telefon: 94/521-800; Fax: 94/313-315 
e-mail: info@mvj.hu 

n■ tu http://www.mvj.hu aEHrl 
FRIEDRICHSHAFEN 

Service Dealer 
INDUSTRY 
SERVICE 
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Tevékenységeink: 
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dízelmozdonyok (M43; M47), 

motorvonatok (Bz-mot, InterPici, Ikerkocsi), személykocsik, 

teherkocsik javítása, korszerűsítése, átépítése; 
speciális vasúti jármű �rtás, javítás; 

jármű fő- és részegységek gyártása (Railpack); 

MTU (motor), BEHR (hűtő), VOITH hajtómű) 

szakszervíz tevékenység. 

rszerú vasúti jármúparkért! 



Forgalmi Szakmai Képviselet 

Továbbra is vonaHelvevól< 
A PÁLYAVASÚT I ÉRDEK

EGYEZTETŐ TA NÁCS 
LEG UTÓBBI (OKT. 20.) 

ÜLÉSÉN A MUNKÁLTATÓ 
KÉPV ISELŐJE K IJELENTET

TE, HOGY A Z  ÜZLETÁG 
VEZETÉSÉNEK NINCS 

LEHETŐSÉGE ÉS NINCS 
S ZÁNDÉKA SEM 

A LÉT S ZÁMTERVEKEN 
VÁLTOZTAT NI. 

E jó szándékú megjegyzés 
mentén, a korábbi főigaz
gatói közléssel ellentétben új
ra a 401 fős - a munkáltató 
tervei szerint a jövőben a 
belső vonatfelvételt végző -
munkavállalói állomány MÁV 
Informatika Kft.-be .szervezé
séről kaptunk előterjesztést. 
A 305 fős leépítési szándékot 
is fenntartja az üzletág. Szak
szervezetünk véleményét az 
ülésen, és utána írásban is ki
fejtettük. 

A belső vonatfelvételnek a 
Pályavasúti Üzletágnak (PÜ) 
tevékenységének kell lennie, 

hiszen az biztosít adatszolgál
tatást a teljesítmények elszá
molása érdekében, azaz a te
vékenység eredménye a pálya
használat elszámolás segítése. 
Éppen ezért állítjuk, hogy a 
tervezett tevékenység-kihelye
zés igenis alapvetően a MÁV 
ZRt. fő üzleti tevékenységére 
irányul, hiszen a tevékenység 
ellátása során előállított bi
zonylatokra a • PÜ-nek alapve
tően szüksége van. 

Véleményünk szerint hibás 
a munkáltató vélekedése, 
hogy a PÜ csak a tevékeny
ség-kihelyezés után tudná a 
megrendelt szolgáltatás mi
nőségi teljesítését számon
kérni. Nem igaz, hogy az esz
közök átadásával az üzemel
tetési, fejlesztési és karbantar
tási költségek finanszírozása 
alól mentesül az üzletág, hi
szen ezt a tevékenység ellátá
sáért fizetett dijban kalkulál
ják. A Pályavasút folyamatos 
informatikai támogatásának 
biztosítása eddig is adott volt, 
ez nem csak egy kihelyezés 
után valósítható meg. 

Az anyagban olvasható, 
hogy a belső tevékenység ellá
tásához nem szükséges a for-

galmi tudás. De akkor milyen 
felelősséggel végzi a munka
vállaló a VTK fék adatainak 
módosítását, a fékezendő és 
fékezett tömeg megállapítá
sát? 

A munkáltató úgy állítja be, 
mintha csak a kihelyezés kap
csán nyílna lehetősége a 
számviteli tisztánlátás megte
remtésére, a költségekkel 
kapcsolatos vezetői döntések 
megalapozottságának biztosí
tására. Ha ez valóban így vol
na, akkor tulajdonképpen 
minek alapján kíván dönteni 
most a munkáltató? 

A kihelyezés mellett érvel
ve csupa olyan indokot említ 
az anyag, melyek végrehajtá
sa az üzletágon belül is meg
valósítható lenne. Ebből szá
munkra csak egy dolog szű
rődik le: a munkáltatót csak 
egyetlen cél, a PÜ 706 fős lét
számcsökkentésének megva
lósítása vezérli. 

Nem tisztázza az előter
jesztés, hogy azt a tevékenysé
get, amelyet a tervek szerint a 
jövőben három társaság 
(MÁV ZRt. PÜ, MÁV Cargo 
ZRt., MÁV Informatika Kft.) 
fog végezni, ki hangolja ösz-

sze, és ez egyáltalán megvaló
sítható lesz-e? Azzal sem fog
lalkozik az anyag, hogy kinek 
a rádióival történik a felvétel, 
ki fejleszti, vagy szerzi be azo
kat, ki biztosítja azok kompa
tibilitását. Kérdéses, hogy a 
várható működési zavarok 
miatt nem lesz-e drágább a 
tevékenység ellátása? 

Véleményünk szerint a je
lenlegi tervezetben szereplő 
intézkedés nem tevékenység
kihelyezés! Itt nincs szétvá
lasztva a szervezet, nem válto
zik a telephely, csak a MÁV 
ZRt. létszámleépítése valósul
na meg. Ezért a Vasutasok 
Szakszervezete az elképzelé
seket elutasítja. A munkáltató 
még nem döntött a kihelye
zésről. 

A tervezett 305 fős elbocsá
tás elfogadhatatlan számunk
ra. A munkáltatót kértük, 
hogy a továbbfoglalkoztatás 
lehetőségeit vizsgálja meg az 
érintettek esetében, melynek 
eredményéről a következő 
PÉT-en számol be. 

Zlati 

bérvisszasorolás 

,,Megjegyzi a bíró
ság, hogy annak ellené
re, hogy értékelendő a 
munkáltató törekvése a 
munkakör-értékelésen 
alapuló besorolási rend
szer bevezetésére, mely 
a munkakört betöltő 
személytől független, 
valamint azt a törekvé
sét is, miszerint megha
tározott munkakörhöz 
megállapílja az alapbért 
is, azonban e munkálta
tói intézkedés - akár
mennyire az optimális 
helyzet megteremtésére 
irányul - Mt.-vel ellen té

tes nem lehet. Ilyen cél 
elérése érdekében a 
már munkaviszonyban 
lévő munkavállalókat 
nem lehet hátrányos 
helyzetbe hozni azzal, 
hogy a munkabérüket a 
munkakör értékelésen 
alapuló besorolás sze
rint rendezik, adott 
esetben csökkentik. 

A vezérigazgató-he
lyettesi utasítás ugyan 
nem rendelkezik az ön
hibáján kívül alacso
nyabb rendű munka
körbe áthelyezett mun
kavállalók helyzetének 
megoldásáról nyilvánva
ló azért, mert az Mt. sza
bályai garanciát tartal
maznak arra, hogy a 
munkavállaló munka
szerződése egyoldalúan 
a másik fél hozzájárulá
sa nélkül nem módosít
ható." 

ság minden ügyet egyé
nileg ítél meg. A mun
káltató által alkalmazott 
presszió, kényszer hatá
sát is vizsgálhatja az íté
let meghozatala előtt. 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE BU

DAPESTI TERÜLETI Kf:PVISELETE JoG

SEGÜ.YSZOLGÁLATA PERT NYERT A 

MUNKÁLTATÓVAL (MÁV ZRT.) 
SZEMBEN EGY SZAKSZERVEZETI TA

GUNK JAVÁRA, AKINEK A BESOROLÁ

SI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSÁRA HIVAT

KOZVA CSÖKKENTETTf:K A Bf:Rf:T. A 

Főv ÁROSI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 

MEGÁLLAPÍTOTT A, HOGY A MUNKÁL

TATÓ EGYOLDALÚ INTf:ZKEDf:Sf:VEL 

TÖRVf:NYT sf:RTETT. Közzf:n:sszüK 

AZ INDOKLÁS EGY Rf:szf:T, MELY MEG

HATÁROZÓ LEHET HASONLÓ MUNKA

JOGI PEREK TEKINTETf:BEN. 

Meg kell jegyezni, 
hogy a munkavállaló az 
aláíráskor vitatta mun
káltató jogát a bérvissza
vételre, tehát - nem fo
gadta el! Aki nem merte 
vitatni és aláírta a vissza
sorolásra tett munkálta
tói intézkedést, a fenti 
bírósági indoklás alap
ján eséllyel perelheti a 
bérkülönbözetet! Fon
tos tudni, hogy a bíró-

A perben megtévesz
tésre is lehet hivatkozni, 
mert az aláírató fél való
színűleg nem minden 
esetben ismertette a 
munkavállalóval a bíró
ság által idézett Mt. 
8.§.(1), (2) bekezdését 
és az Mt. 9. paragrafu
sát. 

Vizsgálni kell azt is, 
hogy a munkáltató az 
aláíratott módosításban 
a jogorvoslat lehetősé
gét közölte-e a munka
vállalóval. Annak elma
radása esetén szintén 
megtámadható a szer
ződésmódosítás. 

PÁ 
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HIHÍUÁS 

GLOBALIZÁCIÓ. EGY SOKAT 

HASZNÁLT IDEGEN KIFEJEZÉS, 

\1:ELYNEK NINCS PONTOS MA

GYAR FORDÍTÁSA, DE A HA

T.-\SAIRÓL MINDENKINEK 

VANNAK KÖZVETLEN TAPASZ· 

T ALATA.I. LEEGYSZERŰSÍTVE 

AZT A FOLYAMATOT JELENTI, 

\1:ELYNEK SORÁN FÖLDÜNKÖN 

A TERMELÉS FEL TÉTELEI MIN

DENlTT AZONOSSÁ VÁLNAK, 

EZALTAL A VERSENY FEL

GYORSl'L, SŐT ÉLESSÉ VÁLIK. 

MINDEZ KIHAT A MUNKAHE

LYEKRE f:s A MUNKAV ÁLLA· 

LÓKRA IS. 

A legtöbbet emlegetett példa a 
textilipar áttelepülése az olcsóbb 
munkát kínáló világtájakra. Hogyan 
hat mindez az egyénekre? Legtöbb
ször a megélhetést jelentő munka
helyek elvesztését jelenti a munka
vállalók és családjuk számára, ami a 
változásokhoz való alkalmazkodásra 
kényszeríti az érintett embereket. 

De csak az egyén képes alkal
mazkodásra, vagy van-e lehetősége 
a változások káros hatásainak csök
kentésére és az alkalmazkodásban 
való segítségnyújtásra a munkaválla
lók érdekvédelmi szervezeteinek, a 
szakszervezeteknek? 

Erről tartott négynapos tanfolya
mot az Európai Szakszervezeti Szö
vetség (ETUC) képzési intézménye 
(ETUI-REHS) Torinóban, a Nem
zetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
oktatási központjában. 

Tizenkilenc nemzet (Belgium, 
Litvánia, Lengyelország, Írország, 
Portugália, Spanyolország, Svédor-
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ség és a hatékonyság emelése felülkere
kedik a társadalmi jólétet garantáló sza
bályrendszereken. Egyszerűbben a tőke 
és profit befolyása egyértelműen tet-

¾ �D)j)eri jogok 
alizac10 �=t,::�,:b�:dalmi s,mp,ál-

A szeminárium résztvevői 

Erre utal az is, hogy Svédországtól az 
arab térségig minden ország
ban gyakorlattá vált a közszol
gáltatás privatizációja. Ebbe 
az oktatás, az egészségügy és 
a vasúti közlekedés éppúgy 
beletartozik, mint az energia
és közműellátás. A folyamat 
pedig ezen szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés elnehezülé
sét, esetenként azok színvo
nalának csökkenését, vagy a 
velük kapcsolatos biztonság 
romlását eredményezik. 

Mit tesznek, mit tehetnek 
a szakszervezetek a globalizá

ció negatív hatásai ellen? szág, Anglia, Románia, Libanon, Bah
rein, Mauritánia,Jordánia, Marokkó, Tu
nézia, Egyiptom, Egyesült Arab Emírsé
gek, Algéria és Magyarország) oktatásért 
és nemzetközi kapcsolatokért felelős 
szakszervezeti tisztségviselői adták át egy
másnak tapasztalataikat és vitatták meg a 
globalizáció munkavállalókra gyakorolt 
negatív hatásainak kiküszöbölésére alkal
mas szakszervezeti stratégiákat. 

Az első napon a résztvevők országon
ként bemutatták, hogy hazájukban mi

Harácsony 
Szilárd 

aUasutasok 
Szakszervezete 

alelnöke 

lyen globalizációs hatások érik a munka
vállalókat és milyen szakszervezeti straté
giákat dolgoztak ki azok kezelésére. 
Mindezt a szociális biztonság, a kollektív 
szerződési jog, a szabadságjogok és az általános 
választójog, az oktatáshoz való hozzáférés 
lehetősége, a szociális törvénykezés és egyéb 
szempontok, például a közszolgáltatások álla
mi kötelezettségvállalásának leépülése tükré
ben mutatták be a hozzászólók. 

Úgy tűnik, vállalati szinten 
csak elszenvedni lehet a glo
bális kihívás hatásait. Az ága
zati szintek esélyei jobbak, de 
komoly eredményekre jobbá
ra nemzetközi szinten lehet 
számítani. A nemzeti konfö
derációk egységes fellépés 
esetén hatékonyak tudnak 
lenni, de a globalizáció hatá
sain legfeljebb alakítani ké
pesek, de alapvetően befolyá
solni nem. 

Mint kiderült, a szociális biztonság általá
nos romlását tapasztalják minden országban. A 
kollektív szerződés kötésének jogi feltételei 
minden európai országban adottak, de egyre 
nehezebb annak a gyakorlatban érvényt sze
rezni, míg az arab régió egyes országaiban még 
a jog sem biztosított maradéktalanul. Ugyan
ilyen vegyes képet mutat a szabadságjogok al
kalmazása, bár az általános választójog ma már 
majdnem mindenütt biztosított. 

Szinte azonos volt a vélemény az oktatás 
helyzetéről. Ezek szerint az általános ismere
tekhez való hozzájutást mindenkinek biztosít
ják, de a magasabb végzettség megszerzése egy
re nehezebb a munkából élők és gyermekeik 
számára. 

A szociális törvénykezés jelenlegi állapotát 
egyetlen nemzet képviselője sem tartotta elég
ségesnek. Minden országban a versenyképes-

Megállapítható, hogy glo
bális kihívásokra a munka világát kép
viselő szakszervezeteknek globális vála
szokat kell adnia. 

Vajon alkalmas-e jelenlegi stratégi
ánk a nagyobb befolyásra? Erre közösen 
kell megadnunk a választ. Lehet, hogy 
újra kellene gondolnunk, hogy az új, a 
globalizáció által jelentősen megváltozta
tott környezetben milyen eszközökkel le
hetnek hatékonyabbak a munkavállalói 
érdekvédelmi szervezetek. Tény, hogy a 
globalizációt kommunikációs dömping 
is kíséri, amely újabb és újabb vágyakat 
kelt, de csak keveset beszél a problémák
ról és a megoldásokról. Lehet, hogy a 
szakszervezeteknek is változtatniuk kelle
ne kommunikációs stratégiájukon ah
hoz, hogy az azonos helyzetű és sorsú 
munkavállalókat meg tudják szólítani a 
közös fellépés lehetőségének megterem
tése érdekében. 

Abban megállapodtak a továbbkép
zés résztvevői, hogy egy a jelenleginél ha
tékonyabb szakszervezeti stratégia nélkül 
az általuk évszázadok alatt elért emberi 
jogok egy része veszélybe kerülhet. 



nEmZETHÖZI 

HITEHlílTES 

ÜKTÓBER VÉGÉN A 

SZLOVÉNIAI PORTOROZ

BAN RENDEZTÉK MEG AZ 

ETF ÉS AZ ETUI

REHS KÖZÖS SZEMINÁ

RIUMÁT, MELYNEK TÉ

MÁJA A KOLLEKTÍV 

TÁRGYALÁSOK ÉS A 

KOLLEKTÍV SZERZODE

SEK VOLTAK. A REN-

DEZVÉNYEN TIZENEGY 

ORSZÁGBÓL ÉRKEZTEK 

VASUTAS SZAKSZERVEZE

TI TISZTSÉGVISELŐK, 

MAGYARORSZÁGOT A 

VASUTASOK SZAKSZER

VEZETE KÉPVISELTE. 

A tárgyalások középpontjá
ban a liberalizált árufuvarozás 
állt, szó esett még a vasúttársa
ságok átalakításáról, a munka
időről, a pihenőidőről, a 
munkahely biztonságáról, az 
újonnan megjelenő vasúttár
saságok munkavállalókkal 
szembeni magatartásáról. 

Problémát és változást je
lent a régi, tradicionálisan ál
lami tulajdonban lévő vasút
társaságok átalakítása külön
böző formákba (holding
rendszer, az üzletágak társasá-

• gokba történő feldarabolása, 
• kiszervezése) valamint a vas

úú piacra újonnan belépő tár
saságok megjelenése. 

A szeminárium egyik, szá
munkra fontos híre az volt, 
hogy az Európai Vasúttársasá
gok Szövetsége (CER) az át-
alakuló társaságokról végzett 
kutatást, amelyben azt állapí
tották meg, hogy azok a válla
latok lettek sikeresek a re-

- form után, ahol holding-típu
sú szervezetként működött to
vább a társaság. 

Az újonnan belépő vállala
tokkal kapcsolatban nem az a 
probléma, hogy megjelentek, 
hanem ahogy és amilyen fel
tételek mellett működni és 
munkáltatni kívánnak. Az el
hangzottak alapján az új társa-

Piacosítás-ú' kihívások előtt 

a vasutaso 
ságok nem tartják fontosnak a 
szociális párbeszédet, nem 
egyszer semmibe veszik a 
munkavállalói jogokat. 

Piacaik jelentős részének 
elvesztése után gondolta úgy 
négy nagy állami vasúttársaság 
(francia, belga, luxemburgi, 
svájci) hogy félretolják saját 
külön érdekeiket és közösen 
próbálnak visszaszerezni vala
mit korábbi piacaikból. A már 
megvalósult projekt neve 
SIBELIT, a közös társaság köz
pontja Luxemburgban talál
ható. A SIBELIT célja, hogy 
minőségi és versenyképes 
szolgáltatást nyújtson az áru
fuvarozási piacon, észak-déli 
irányban, a belga Antwerpen 
és az olasz Milánó városok kö
zött, az említett négy vasúttár
saság személyzetével és moz
donyaival. 

Német és svájci kollégák 
számoltak be a MEV nevű 
munkaerő-kölcsönzéssel fog
lalkozó cégről. A MEV kisebb 
árufuvarozó társaságnak köl
csönöz ki főleg mozdony
vezetőket illetve gépész mun
kavállalókat, a volt NDK-s tar
tományokból, a piacinál sok
kal alacsonyabb bérért. A be
számolók alapján a MEV-nek 

Komiljovics Máté és Varga Gyuláné (középen) képviselte 
a Vasutasok Szakszeivezetét. 

erőteljes terjeszke
dési tervei vannak, 
így nem kizárt a cég 
rövidtávon történő 

A HOLDING 

TÍPUSÚ VÁL-

Az EVA nevű né
met, környezetba
rát közlekedéssel 
foglalkozó szak
szervezeti akadé
mia készített egy 
kollektív szerződés
sel kapcsolatos ta
nulmányt, melynek 
munkálataiban a 
Vasutasok Szakszer-

magyarországi meg- LALATOK LEHET
jelenése sem. 

Az EWS kanadai NEK SIKERESEK 
tulajdonú, angol 
bejegyzésű társa
ságról számoltak 
be a francia kollé-

A REFORM 

UTÁN 

gák. A cégre az agresszív ter
jeszkedés jellemző, nem haj
landóak a szociális párbe
szédre, a munkaügyi kapcso
latokat fölöslegesnek tartják. 
A cég egyik legfontosabb jel
lemzője, hogy az állami vas
úttársaság által elhanyagolt 
vonalakat használják. A fran
cia kollégák rosszallását azzal 
váltotta ki, hogy angol moz
donyvezetőkkel és öreg moz
donyokkal kívánják tevé
kenységüket folytatni. 

vezete is részt vett. 
A tanulmány átfogó képet 

ad az európai vasutas szektor 
kollektív szerződéseiről, az 
azokban szabályozott legfon
tosabb kérdésekről (munka
idő, évi fizetett szabadság, bér, 
foglalkoztatás stb.). 

A találkozót, a megtárgyalt 
témákat, a bemutatott példá
kat hasznosnak, érdekesnek 
és nem utolsósorban tanulsá
gosnak tartjuk a jövőre nézve. 

Komiljovics Máté 

Rájuk is szükség van! 

Mikor lehet gátat szabni az átgondolatlan, a 
feladatokat figyelmen kívül hagyó létszámleépí
tésnek? Meddig lehet terhelni a munkavállaló
kat, illetve meddig lehet és érdemes némely fel
adatot elhanyagolni? A kérdéseket lehetne so
rolni, de inkább választ kellene adni rájuk. 

A Személyszállítási üzletágnál a jelenlegi lét
számleépítés kérdésében igen kemény vita ala
kult ki az információs, poggyászmegőrzői és a 
kapus munkakörben foglalkoztatott munkavál
lalók helyzetével kapcsolatban. 

A poggyászmegőrzői munkakörbe besorol
tak helyzete nagyban függ a poggyászmegőrzők 
nyitvatartásától, melyről november 15-ig ad tá
jékoztatást a munkáltató az érdekképviseletek
nek. Kapus munkakörbe besoroltak helyzete 
bonyolult, mert szinte minden szolgálaú he
lyen más a feladatuk. Már régen nem a klasszi-

kus kapusi feladatot látják 
el, nem szeretném meg
bántani az érintett kollégá
kat, de ők a szolgálaú he
lyen a valakik, a bárkik és 
néha senkik. Táviratot kéz
besítenek, füvet vágnak, a 
várótermet őrzik, zárják stb. Sajnos a munkálta
tó most még nem érú milyen fontos az általuk 
végzett feladat, majd amikor nem lesz elvégez
ve, akkor megérúk, de akkor már késő lesz. A 
reprezentatív szakszervezetek kezdeményezték 
a munkáltatónál, hogy az érintetek létszámle
építése helyett részmunkaidős foglalkoztatást 
vezessenek be e munkakörökben. Munkáltató 
a javaslatot vizsgálja. 

Magyar Vasutas 9 
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Mottó: 

„Csak egyenlő mértékkel 
legyen a nőnek is szabad. 

ami a férfinak, 
és ne legyen a férfinak 

sem szabad. 
ami a nőnek nem szabad." 

Hogyan egyeztethető össze a 
munka és a család? Milyen akadá
lyokkal kell szembenéznie annak 
a nőnek, aki a család mellett kar
riert is akar építeni? - ezekre a 
kérdésekre kereste a választ a ta
nácskozás. Az előadások során 
politikus, gazdasági vezető és új
ságíró nők próbáltak választ adni. 

A konferenciát dr. Szili Kata
lin, a parlament elnöke nyitotta 
meg, aki a fenti mottó bölcs gon-
dolatát ajánlotta a tanácskozás 
központi mondanivalójául. 

Hangsúlyozta: a mai, még 
mindig férfiak uralta társada
lomban sokkal több nő részvéte
lére lenne szükség a közéletben, 
a politikában, a döntéshozatal
ban, s így a parlamentben is - hi
szen Magyarország az országgyű
lési képviselőnők 9,1 %-os ará
nyával az Európai Unió országai 
közül szinte az utolsó helyen áll. 
Kellenek a nők a politikába, 
hogy az emberibb, szolidárisabb 
legyen - mondta az országgyűlés 
elnöke. 

Az előadók sorát dr. Göncz 
Kinga, ICSSZEM miniszter asz
szony nyitotta, aki arról szólt, 
hogy ami a nők helyzetét jogi vo
natkozásban jellemzi Magyaror
szágon az rendben van, hiszen 
az Európai Uniós csatlakozással 
jogrendszerünket az EU elvárá
saihoz igazítottuk, s a nemek 
esélyegyenlőségére vonatkozó 
irányelveket döntő többségében 
beépítettük törvényeinkbe. 
Azonban ha a valóságot, a gya
korlatot nézzük, akkor azt kell 
mondanunk, hogy sok minden 
nincs még rendben. 
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nőkonferenc1a az Országházban 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE Női TAGOZATA RÉSZÉ· 
RŐL TÖBBEN RÉSZT VETTÜNK AZON A NŐKONFERENCIÁN, 
AMELYET AZ IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS 
ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM (ICSSZEM) RENDE· 
ZETT OKTÓBER 28-ÁN AZ ÜRSZÁGHÁZBAN, S AMELYNEK 
,,MUNKA-CSALÁO-ÖNMEGVALÓSÍTÁS" VOLT A TÉMÁJA, 

Nincs rendben, hogy a nők 
,,gyengébb nem" titulusuk elle
nére még mindig nagyobb ter
heket viselnek az élet minden te
rületén, mint a férfiak. Nincs 
rendben, hogy jóval kisebb 
arányban vannak jelen a gazda
sági, tudományos élet, a közélet 
vezető pozícióiban, mint aho

gyan azt iskolai végzettségük, 
szakmai tudásuk, rátermettsé
gük indokolná. 

Ennek egyik oka az ún. ,,üveg
plafon" szindróma, melyet sok 
esetben a nők maguk állítanak 
fel, mert a család miatt nem vál
lalkoznak a vezető beosztásokra. 
Oka lehet az is, hogy a nők koc
kázatvállalási készsége is alacso
nyabb, mint a férfiaké - mondta 
a miniszter asszony. Egy nő ak
kor mer jelentkezni egy pályá
zatra - álláshirdetésre, ha a kiírt 
feltételeknek legalább 80%-ban 
megfelel, egy férfi viszont már 
30%-os megfelelés esetén is 
megkísérli azt. 

Egyáltalán nincs rendben az 
sem, hogy az asszonyok még 
mindig választásra kényszerül
nek a család és a karrier között. 
Ez a választási kényszer rányom
ja bélyegét a demográfiai hely
zetre is. Hiszen a fiatalok egyre 
később és egyre kevesebben vál
lalnak gyermeket. A tanulmá
nyok befejezése után a biztos 
megélhetés, a karrier a cél, a csa
ládalapítás háttérbe szorul. 

Szólt a miniszter asszony azok
ról a programokról, intézkedé
sekről, amelyeket a jelenlegi kor
mány tett és kíván tenni a közel
jövőben annak érdekében, hogy 
segítse a nők foglalkoztatásának 
növelését, a munkahelyi és csalá
di feladatok összehangolását. 

A családtámogatási rendszer 
átalakítása, igazságosabbá tétele, 
a GYES-ről, GYED-ről munkába 
visszatérést segítő törvénymódo
sítások, a munkáltatóknak adott 
járulékkedvezmények, a rész
munkaidős foglalkoztatás, a táv
munka ösztönzése, az elmúlt év
ben végrehajtott bölcsődei nor
matívák emelése, ,,családbarát 
munkahelyi dij" - pályázatok 
évenkénti meghirdetése mind 
ezt a célt szolgálják. 

Az Egyenlő Bánásmód Ható
ság felállításával is igyekeznek se
gíteni a nők esélyegyenlőségé
nek érvényesülését, az őket érő 
negatív diszkriminációk meg
szüntetését. 

A kiszolgáltatott helyzetbe ke
rültek, bántalmazottak vagy csa
ládon belüli erőszak áldozataivá 
váltak (döntő többségükben 
nők) megsegítésére újraindítot
ták az országos kríziskezelő és in
formációs telefonszolgálatot, az 
úgynevezett ingyenes segélyvo
nalat. 

Dr. Gurmai Zita Európai Par
lamenti képviselő szerint elöre
gedő Európában élünk, belépett 
egy negyedik szektor, az úgyne
vezett nagyon idős kor. Ma a 
nőknek az EU országaiban há
rom nagy feladata van: dolgozni, 

gyermeket nevelni és gondos
kodni az idős hozzátartozókról. 
Az EU közös foglalkoztatáspoliti
kája a női foglalkoztatottság nö
velését tűzte ki célul. Továbbra is 
fontos feladat a nők és férfiak 
bérkülönbségeinek megszünte
tése, amely ugyan csökkenő ten
denciát mutat (1998-ban ez a 
különbség még 28%-os volt, 
2003-ban már 14%), de még 
mindig fennáll az indokolatlan 

különbség a nők rovására. Szólt 
arról, hogy egyre több EU or
szágban igyekeznek a pártók a 
nők döntéshozatalban való rész
vételi arányának növelését kvó
ták alkalmazásával segíteni. A 
mai Magyarországon a szolidari
tás hiányos. Igenis szükség van a 
politikában a nőkre, mert 
megszelídítik azt, mondta a kép
viselő asszony. 

Bernáth Ildikó képviselő, az 
Országgyűlés Foglalkoztatási Bi
zottságának alelnöke arról szólt, 
hogy a nők a történelem során 
nagyon fáradságos utat jártak be 
ahhoz, hogy egyenlő esélyeik ér
vényesüljenek, és még ma sem 
tartunk a tényleges megvalósulá
sánál. Mindaddig nagy a gond, 
amíg a kérdést - gy�ek vagy 
munka? - élére kell állítani. A 

gyermek léte vagy vállalásának 
szándéka jelentős hátrányt okoz 
a nők munkábaállásánál, a mun
kaadók nem szívesen foglalkoz
tatják a családos anyákat. El kell 
jutnunk oda, hogy az asszonyok 
ne kényszerüljenek választásra a 
munka és a család között -
mondta a képviselőnő. Fölvetet
te a média szerepét és felelőssé
gét az egészséges szemlélet for
málásában, pozitív élethelyzete
ket, példákat kellene bemutatni
uk, nem az erkölcsileg kifogásol
ható eseteket. 

Czakó Borbála, az Emst&Young 
vezérigazgatója és Bombera 
Krisztina újságíró életútjukon 
keresztül mutatták be, nem elér
hetetlen álom a nők számára, 
hogy egyszerre legyenek család
anyák és munkájukban, karrier
jükben sikeres nők. Szóltak ar
ról is, hogy ehhez azonban sok 
minden feltétel együttléte szük
séges, mint gyermekkorban 
olyan család, aki ösztönzi, anya
gilag biztosítani is tudja a gyer
mekek tanulását, rendezett, 
anyagi biztonságot is adó, az ön
megvalósítást segítő párkapcso
lat, olyan munkahely, amely tá
mogatja a gyermekvállalást, segí
ti a gyermekgondozás utáni 
visszatérést, s a gyermekek neve
lését segíteni kész és tudó nagy
szülői háttér. 

Sajnos nem általánosan adot
tak ezek a feltételek a nők több
sége számára. 

A konferencián elhangzotta
kat összegezve megállapítható, 
hogy indaddig, amíg a nők vo
natkozásában a kérdés úgy vető
dik fel, hogy család vagy karrier? 
- esélyegyenlőségről nem be
szélhetünk. Azért, hogy a nők 
minél többen indulhassanak el 
az önmegvalósítás útján, hogy a 
kérdésre a válasz is-is legyen, so
kat kell még tennie az egész tár
sadalomnak, a· mindenkori kor
mányoknak, a férfi társaknak és 
a nőszervezeteknek is, de főkép
pen maguknak a nőknek. 

Hollár Sándorné 



f7 

•• 

Hö2PonT1 U2Em1 Tnnncs 

J.l•j}1 ,, ���· 
�\ .... 

HUT Hírleuél 2005. október 
Soros HÜT ülés: 2005. október ID. 

A MÁV CARGO Rt. létrehozásával kapcsolatos, 
MÁV ZRt. Gépészeti Üzletág kocsivizsgálóit érin
tő munkáltatói tervekről adott tájékoztatót Apa
vári József Kompenzációs Főosztályvezető. 

Jelenleg közel 100%-os a valószínűsége annak, 
hogy létrejön a MÁV Cargó Rt. Nem foglalkoztak 
azzal, hogy privatizálják három éven belül a társa
ságot, csak tőkebevonásról lehet szó. A MÁV 
Cargón belül szükség van a kocsivizsgálókra, akik 
szintén munkajogi jogutódlással kerülnének át. A 
megfelelő oktatás után emeltszintű bérfejlesztést, 
foglalkoztatási garanciát ígért a főosztályvezető. 
Az Igazgató Tanács október 18-án hozza meg a 
végleges döntést. 

Másodikként tájékoztató hangzott el a vasúti 
távközlési tevékenység kihelyezéséről a Gy.579-
1093/2005. sz. tájékoztató anyag alapján, Tari Ist

ván osztályvezető előadásában. A távközlési tevé
kenység hatékonyságjavítására több javaslat ké
szült 2003-tól, melyet nyílt közbeszerzési pályázat
tal indítottak, de ehhez a Pantel Rt. nem járult 
hozzá. Felszeletelve (az optika és a digitális háló
zat kivételével) 2004-ben négy cég megvásárolta a 
tendert, pályázat azonban nem érkezett. 2005 
elején a teljes távközlést hirdetmény nélkül, a 
közbeszerzési tanács írásos engedélyével, a GKM 
informális behatásra a MÁV Informatika bevoná
sát javasolja. Szeptember 12-én döntött a vezetés 
két változatról, mely szerint a Pantel Kft. és a 
MÁV Informatika Kft. veheti át a tevékenységet. A 
Vasutasok Szakszervezete szeptember 26-án a 
Munkaügyi Bíróságon kifogást nyújtott be, mely
nek halasztó hatálya van. A folyamat a MÁV ZRt. 
részéről ezért áll. 

A kűlönféléken belül a MÁV ZRt. Pályavasúti 
Üzletág Működési Kézikönyvét kapta meg a testü
let. Véleményezésre az év végi tevékenységi szü
net négy nap szabadsággal történő kiváltását, a 
D.4. sz. utasítás tervezetét, az MSZSZ módosítá
sát, a menetkedvezmény érvényesítési díjának 
munkabérből történő levonását ( lO0Ft/fő) írá
sos formában adta át a munkáltató. 

Soros HÜT ülés: 2005. október 11. 
Elsőként az Árufuvarozási Üzletág önálló társa

sággá alapítása című írásos előterjesztéshez tett 
szóbeli kiegészítést Kozák Tamás vezérigazgató 

helyettes. Elmondta, hogy elkészítették az üzleti 
tervet 2006-2008 évekre, amelyben értékteremtő 
logisztikai szolgáltatásokat és ezzel egy magasabb 
hozzáadott értéket jelentő piacot szerez meg a 
Cargo. Beszélt az árbevételt meghatározó ténye
zőkről, az export, import és tranzit alakulásáról, 
majd szólt a munkavállalókat legjobban érdeklő 
létszámról, mely 2006-ban átlag 3111 fő, míg 
2008-ra 3049 fő lesz várhatóan. Létszámleépítés 
nem lesz. A .MÁV Cargo és a .MÁV ZRt. kapcsolat
rendszerének, különösen a gépészetre gyakorolt 
hatása rövid- és hosszútávon meghatározó marad. 

Kérdésre válaszolva az MRP-vel kapcsolatban ki
fejtette, hogy komplex program készül 2006. má
sodik felére. Kovács Imre főigazgató az üzemelte
téshez fűzött gondolataival rávilágított arra, hogy 
fejleszteni kell az informatikát és a kocsiparkot, 
mert erre ma a .MÁV ZRt. képtelen. Apavári Jó

zsef Kompenzációs Főosztályvezető a .MÁV Cargo 
ZRt. szervezeti felépítéséhez és a humánpolitikai 
feladatokhoz érkezett kérdésekre válaszolt. A he
lyi ÜT-k képviselői kérdéseikkel és javaslataikkal 
időnként nehéz helyzetbe hozták a vezetőket. A 
szakbizottság összegezte az észrevételeket és to
vábbította azt a vezérigazgató helyettes felé. 

Ezt követően a MÁV ZRt. Új Esély Alapítvány 
pályázatáról Tóth Sándor igazgató számolt be. A 
MÁV-nál csoportos létszámleépítésben érintettek 
támogatására 170 MFt vissza nem térítendő tám.o
gatást nyert el a cég. Ez egy áthidaló megoldás a 
MÁV-ÉVEK programba való belépéshez. Az Ala
pítvány mindenkinek segít. Munkaerőpiaci tré
ningre a munkavállalók támogatását ebből a for
rásból biztosítják. 

A kűlönféléken belül a szociális bizottság há
rom fő kérelmét tárgyalta. A debreceni terület
hez tartozó ingatlanok értékesítésével kapcsola
tos álláspont kialakításáról döntött a KÜT. Az el
fogadott MÁV ZRt. Alapító Okirat alapján a testü
let javaslatot tesz a munkavállalói FB. tagságra a 
tulajdonos felé. 

Soros HÜT ülés: 2005. október 2t 

A MÁV ZRt. általános vezérigazgató helyettese 
bemutatkozása után tájékoztatott a társaság előtt 
álló főbb feladatokról. Tíz hónap is elég arra, 
hogy egy új filozófiát meghonosítson a MÁV-nál, 
kezdte �elszólalását Heinczinger István. A vasutas 
társadalom rangjának visszaállítása is a céljai kö
zött szerepel. Az oktatás területén komoly lépése-

Bodnár József 
HÜT sajtóreferens 

ket kell tenni, mert a 
vasút a vasutasok nél
kül nem fog működni. 
A központi irányítást át 
kell alakítani úgy, hogy 

a négy üzletág legyen a 
középpontban, ezáltal 
a szervezet könnyebbé, 
átláthatóbbá váljon. Az 
érdekeltségi rendszert 
át kell alakítani, az egy
szerű vasutas is része
sedjen a megtakarítá
sokból, tehát legyen 
prémium a végeken is. 
A piaconmaradáshoz a 
MÁV szolgáltatási szín
vonalát emelni kell. 
Felül kell vizsgálni az 
ingatlannal kapcsola
tos koncepciókat. 

Másodikként a Szer
vezetfejlesztési és Kép
zési Főosztály munka
társainak megkeresésé
re az üzemi tanácsok 
bevonásával a „szerve
zeti kultúra kérdőívek" 
kiosztásában, begyíijté
sében vállalt feladatot 
aKÜT. 

A harmadik napi
rend során a vonatfel
és átvételi tevékenység 
tervezett racionalizálá
sáról adott tájékozta
tást Lipusz Ferenc Osz
tályvezető és Wikidál 
István Pályavasúti Hu
mánpartner vezető. 

Miskolc, 2005. októ
ber 25. 

Bodnár József 
HÜT Sajtóreferens 
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DLunsónHTÓL 
meg kell akadályozni. Ezért a ma késő éjjel Sze
gedre tartó személyvonatot nem szabad Kecske
mét állomásra beengedni, ezt a vonatot át kell 
vizsgálni, a fegyvereseket, illetve fegyvereket le
szedni, sőt olyan férfiakat is, akiknek semmilyen 
igazolványa nincs. Őket majd beviszik a helyőrsé
gi parancsnokságra. Tehát a személyvonatot 
Kecskemét előtt a nyfü pályán meg kell állítani, 
át kell vizsgálni. Vacsora után minden katona vé
telezzen lőszert, fegyvert használni csak akkor 
szabad, ha velünk szemben is használnak. 

- Világos ez a feladat? - kérdezte. Halk moraj 
volt a válasz. 

- De hogyan lehet megállítani a vonatot? -
kérdezte az egyik tiszt. 

- Egy vagy két T34-es tankot ráállítunk a vá
gányra, és a mozdony megáll. - mondta a másik 
tiszt. 

- Ez jó javaslat - hallatszott innét-onnét. 

� 

pirossal, kinyújtott karral köröket 
írunk le többen, és akkor is megáll 
a vonat - mondtam. 

Rövid tanakodás után a parancs
nok: - Figyeljen ide, ha a maga el
mondása ellenére nem áll meg a 
vonat, holnap statárium elé kerül. 
Világos?! 

Rövid vitatkozás után a parancs
nok: - Rendben van, maga intézi a 

A LANDLER J ENÖ 
jÁRMlÍJAVÍTÖBAN 
TANl'LTAM ES OTT IS 
DOLGOZTAM 25 f:VIG. 
ÜLYAN TÖRTf:NETRÖL 
ÍROK, AMELY 1956 

OSZEHEZ KAPCSOLÓDIK. 
A 7129 SZ. ÖNÁLLÓ 

IIIRZASZLÓALJHOZ 
VONllLT AM BE 1954 

öszí:N. LAKTANYÁNK 
A KÓRHÁZZAL SZEMBEN 
VOLT, AMIT KÍ:SÖBB 
TISZTI LAKÁSOKKÁ 
ALAKITOTTAK ÁT, ÍGY 

e ete etmentett 

A ZÁSZLÓALJAT A 
HOMOKBANY ABA 
KÖLTÖZTETTf:K KI. ÜTT 
TÖBB MÁS ALAKULAT 
LAKTANYÁJA VOLT. 

1 \l;-1ti i'ivi·11. ,1 forr;11Lilo111 
id<"jt'-11 ;1 ho111old1,ú1,;ii ;1Ltk11Lt
tot B11<Lqwstn· n·1i·rndti·k (IÚ

- De hol legyen megállítva a vonat? - kérdez
ték. 

- Hát Kecskemét előtt akárhol - szólt a vá
lasz. 

- Rendben van, akkor a térképen most kije
löljük azt a helyet, hogy a katonák is időben oda
érkezzenek. A harckocsikról a szomszédos alaku
lat gondoskodik. 

- Elnézést kérek - szóltam, más javaslatom 
van a mozdony megállítására. 

- Már megállapodtunk - szólt a parancs
nok-, de mi lenne az a javaslat? 

- A Kecskemét előtti vasúti térközjelzőnél, il
letve az ottani bakterháznál meg lehet a vonatot 
állítani. Ott ugyanis a bakternak van úgynevezett 
durrantyúja (hanggránát). Ez olyan vészjelző, 

ll,Ts1'·g. h,11Tko-
1 sisok. li'1,·i·
s1rk). ,\ hír;11\ús 
;ibk11Ltt Oli llld
Lldt. B11<bp1·s

HA A MAGA ELMONDÁSA ELJ.ENÉRE 
NEM Áll. MEG A VONAT, 

STATÁRIUM ELÉ KERÜL. .. 

ami ha elhangzik, min
den vonatnak azonnal 
meg kell állnia. Lénye
ge, hogy három dara
bot kell lerakni a sínre, 

t1·11 oktúl)('r n'·g1-·11 ,11 <"gYik dd-
111.in ;1Ltkt1Lt11111k p;11;1111 s11ok;i 
;·>sst<"hÍ\'l;i ;i tis1t1·kt·t t'·s tivtlw
h1·111·s<"k<"t. i·s t'l<"K<"I 1111111dL1: 
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egymástól száz-száz méter távolságra. Ha a vonat 
rámegy, nagyon hangosan robban. Én a vasútnál 
dolgoztam, és ezt tanultuk. A tankok vágányra 
állítását nem javaslom. A 424-es mozdony súlya 
száz tonna. A mozdony ha tankokkal ütközik ki
siklik, lecsúszik a pályáról. A hirtelen rántástól a 
személykocsik egymásba ütköznek, lecsúszhat
nak a pályáról. Ez halálos katasztrófához vezet
het. Ezt pedig senki nem akarja - fejeztem be. 

Mély csend következett. 
- És biztosan megáll a vonat? - így a parancs

nok. 
- Biztos - mondom - ha van durrantyú. 
- És ha nincs? Akkor a színjelzős lámpákkal, 

baktert, egy tiszttel egyútt a katona
ságot este 10-re ki kell irányítani a 
térközjelzőhöz. 

A helyszínen egy tiszttel bemen
tünk a bakterházba. 

- Csak mondja azt, hogy katonai 
parancs van, a szakmai részt majd 
én intézem - mondtam neki. 

Úgy is történt, a bakter megér
tette, hogy miről van stó. Kimen
tünk a vágányra, és ő �őírás sze
rint lerakta a durrantyúkat. Idő
ben jött a vonat. Az első hangrob
banás megtörtént, a másodiknál 
már szikráztak az erős fékezés mi
att a kerekek, a harmadik durra
nás után a térközjelző előtt megállt 
a vonat. 

A vonatot átvizsgálva fegyvert 
nem találtak, négy férfit leszállítot
tak a vonatról, kettő idős volt, kettő 
olyan középkorú. Bevitték őket a 
helyőrségi parancsnokságra. 

Éjfél után körülbelül két óra kö
rül a vonat elindult a kecskeméti ál
lomásra, mi pedig indultunk a lak
tanyába. 

A parancsnok, amikor meglá
tott azt mondta nekem: - Magának 
nagy szerencséje volt, hogy megállt 
a vonat. 

Így kerültünk el egy súlyos bal
esetet, katasztrófát Kecskemét előtt 
1956 október végén. 

Scheffer LaJos 



állapodásra. Hangsúlyozta: 
a MÁV ZRt. a kölcsönös kö
telezettségvállalás alapján 
jövőre is megfelelő feltéte
leket biztosít a vasutas nyug
díjasok élethelyzetének 
megőrzéséhez, érdekvédel
mének és képviseletének el-

tek munkájáról. A mintegy 
harmincezer vasutas nyug
dijast tömörítő szervezet
hez hasonló az országban 
nem található. 

Az elnök kitért a vasút át
alakítására. Elismerjük, hogy 
ez ma szükségszerű, mert a 

Nyµgdijasok köszöntése 
az idősek világnapján 

A vasútüzem, a vasutas 
nyugdijasok és hozzátarto
zóik érdekében kifejtett 
példamutató munkája elis
meréseként a MÁV ZRt. hu
mánpolitikai vezérigazgató
helyettese „ Vezérigazgató
helyettesi Dicséret" kitünte
tésben részesítette: Fejes 
Lajos vezetőségi tagot, Zá
hony nyugdijas alapszerve
zet; Hajzlenszky István el
nököt, Szajol nyugdijas 
alapszervezet; Varga Károly 
elnököt, Püspökladány 
nyugdijas alapszervezet. 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS NYUGDÍJAS SZERVEZETE (VSzONYSZ) 
A MÁV ZRT-VEL KÖZÖSEN RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN EMLÉKEZETT MEG AZ IDŐ
SEK VILÁGNAPJÁRÓL OKTÓBER 18-ÁN, BUDAPESTEN. Az ÜNNEPSÉGEN RÉSZT VETT 
KóROZS LAJOS, AZ IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MI
NISZTÉRIUM POLITIKAI ÁLLAMTITKÁRA, SIMON DEZSŐ, A VSz ELNÖKE, NEUSCHL 
GYULA, A MÁV ZRT. HUMÁNSZ0LGÁLATÁNAK VEZETŐJE. 

A Himnusz után Karácsony Géza nyugdí
jas, a Kiváló Népművelő szavalta el Révai Jó
zsef Mikes című versét, melyet a közönség 
nagy tapssal jutalmazott. 

Az ünnepséget Pallos György, az ONYSZ el
nöke nyitotta meg. Mint mondta: októbert 
hazánkban is az Idősek Vtlághónapjaként 
tartják számon. A hónap előestéjén, szeptem
ber 30-án a Művészetek Palotája adott ott
hont az országos központi ünnepségnek, 
amelyen Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 
köszöntötte a nyugdíjasokat, majd ismertette 
a tervezett nyugdíjkorrekciós intézkedéseket. 

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esély
egyenlőségi Minisztérium nevében Kórozs 
Lajos köszöntötte a vasutas nyugdijasokat, 
majd kifejtette a kormány nyugdijkorrekci
óval kapcsolatos intézkedéseit. 

Amikor Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 
a korábbi évekből fakadó igazságtalanságok 
enyhítésére ötéves nyugdijkorrekciós prog
ram indítását jelentette be, kiderült, hogy a 
százból nyolc lépés a nyugdijasoknak is jut -
mondta. A kiigazítások a járandóságok ren
des évi növelésén kívül - 2006-ban a várha
tó 4,3 százalékos emelésen és a 13. havi 
nyugdijon felül, amely már teljes, azaz négy
heti összegként jelenik meg - értendők. 

A nyugdíjkorrekciós program öt év alatt 
130 milliárd forint többletkiadással jár. A ki
dolgozott program szerint elsőként a saját jo
gon nyugdíjjal rendelkező mintegy 180-190 
ezer özvegyi nyugdijas járandósága nőne, a je
lenlegi 50 százalékról jövőre 55, a következő 
évben 60 százalékra. 2007 és 2009. között dif
ferenciáltan emelik azoknak a nyugdiját is, 
akiknek előnytelen szabályok alapján állapí
tották meg a nyugdíját. Az emelés sorrendjét 
az határozta meg, hogy először a legidőseb
bek, illetve a legigazságtalanabbul kialakított 
járandóságúak jussanak plusz juttatáshoz. 

Neuschl Gyula a vasúttársaság vezetői ne
vében köszöntötte a nyugdíjasokat, majd ki
tért az év elején kötött együttműködési meg-

látásához. Elő- és utósze
zonban 150 millió forint tá
mogatással továbbra is ga
rantálja az üdülési férőhe
lyek igénybevételének lehe
tőségét. A nyugdijasok meg
becsülésének szép példája 
az is, hogy a vasutasnapon 
és az Idősek Vtlágnapján 
Vezérigazgatói és Vezérigaz
gató-helyettesi Dicséretben 
részesülnek azok a nyugdí
jas szakszervezeti tisztségvi
selők, akik példamutató 
munkát végeznek az alap
szervezetekben. 

Simon Dezső, a VSz elnö
ke is elismeréssel szólt az 
ONYSZ és az alapszerveze-

vasútnak is piaci körülmé
nyek között kell működnie. 
Az azonban érzékenyen 
érin ti a vasutasokat - a nyug
díjasokat is, ha az átalakítás
sal csorbulnak vagy meg
szűnnek a szerzett jogok. Le
gyen garancia arra is, hogy a 
nyugdíjasok támogatása to
vábbra is megmarad. 

A beszédek után kitünte
téseket adtak át. 

A Vasutasok Szakszerveze
te Elnöksége Elismerő Ok
levélben részesítette: Hor
váth József elnököt, Isaszeg 
nyugdijas alapszervezet; 
Meszár Ferenc vezetőségi ta
got, Székesfehérvár nyugdí
jas alapszervezet, Szécsényi 
István elnököt, Adács nyug
dijas alapszervezet. 

A Vezérigazgató-helyette
si Dicséretet Neuschl Gyu
la, a szakszervezet Elismerő 
Oklevelét Simon Dezső és 
Pallos György adta át. 

Az ünnepséget a Vasutas 
Zeneiskola hallgatóinak 
színvonalas műsora zárta. 

U1s1 rerenc 

Ujra él az ingyenes segélyvonal 
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esély

egyenlőségi Minisztérium újraindította az 
országos kríziskezelő és információs tele
fonszolgálatot a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők, bántalmazottak, vagy családon belüli 
erőszak áldozatává váltak megsegítésére 
szolgáló ingyenes segélyvonalat, mely az 
alábbi számon hívható: 

06-80-20-55-20 
A szolgálat a nap 24 órájában segít min

den Magyarországon élő magyar és nem 
magyar állampolgárnak. Elsődleges felada
ta a tájékoztatás, szükség esetén azonnali 
beavatkozás. 

A Szolgálat helyszíne szigorüan titkos, a 
hívóval személyes találkozásra nincs lehető
ség. A lefolytatott beszélgetéseket magnó
felvétel nem rögzíti, a munkatársak szigorü 
titoktartási kötelezettséggel dolgoznak. A 
szolgálat tanácsadói az ország bármely terü
letéről beérkező hívásokra a telefonáló ké
résére, vele egyeztetve azonnali intézkedést 
vagy elhelyezést kezdeményezhetnek. A 
Szolgálat együttműködik a Magyarországon 
működő intézményekkel, más telefonos 
szolgálatokkal és civil szervezetekkel. 

Kollár Sándorné 
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lembe vette, így a Munkavédelmi Érdekképvise
let tekintetében, de az MvSz egészében is hűen 
tükröződnek az EU elvárásai. Az új Munkavé
delmi Szabályzat megjelenésével a MÁV ZRt. 
minden Munkavédelmi Képviselőjének felada
ta van. Feladatunk, hogy olyan MvSz Helyi Füg
gelékkel összefüggésben gyakoroljuk egyetérté
sünket, mely az egészséget nem veszélyeztető és 

lasztott érdekképviselet elé kell terjesztenie a 
Munkavédelmi Szabályzat Helyi Függeléket. A 
tárgyalás előtt a képviselőknek vagy a bizottság
nak rendelkezni!'! kell Munkavédelmi törvény
nyel, MvSz és MAV ZRt. Kollektív Szerződéssel, 
melyben a hideg és meleg környezetben 
történő munkavégzés feltételeit is rögzítették. 
Fontos továbbá, hogy az egyetértést a helyi 

_Uj MvSz, ú. Hel 
• 

elékek! 
_____ __;;;,14..:::,i. ----� 

Fű 
2005. szeptember l:jétől ha

tályos az új !V!vSz, mely infor
mációt a MAV ZRt. 33/2005. 
sz. értesítőjében is megtaláljá
tok. Az „új" Szabályzat kiadása 
részben a MÁV ZRt-nél eddig 
végrehajtott szervezeti átalakí
tások, illetve a 2004. május 1.
jétől hatályos Munkavédelmi 
Törvény (Mvt.) módosítások 
miatt szükséges. Egy korál:r 
ban megjelent írásomban 
utaltam rá, hogy az EU csatla
kozásunk előtt „Brüsszel" be
kérte az akkor Magyarorszá
gon hatályos Mvt-t és megálla
pította, hogy azt több mint 
harminc pontban módosítani 
szükséges. A változtatások oka 
egyebek mellett, hogy a Mun
kavédelmi Érdekképviseletet 
magasabb szintre emeljék. 
Utóbbit a munkáltató figye-

biztonságos munkavégzést teljes mér
tékben kielégíti. 

A Jogérvényesítésen felül az érdek
érvényesítésnek szintén komoly szere
pe van, hiszen nem mindegy, hogy a 
kolléganők, kollégák milyen körülmé
nyek között végzik munkájukat. Az 
említett feladat egyes gazdasági társa
ságoknál is jelentkezik. Amely mun
káltatónál még közvetlenül az egyetér
tés gyakorlása előtt, különböző okok 
miatt megszűnik a Képviselők (Mun
kavédelmi Bizottság) mandátuma, ott 
egy hivatalos feljegyzés szükséges köz
vetlenül a mandátum megszűnése 
előtt, melyben a Munkavédelmi Kép
viselők illetve Bizottság esetén az MvB 
közli a munkáltatóval, hogy az egyet
értést az újonnan megválasztott kép
viselők vagy a megalakult Munkavé
delmi Bizottság fogja gyakorolni. Így a 
munkáltató munkavédelmi feladatait 
ellátó személynek az újonnan megvá-
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ELEMÜNK ELEMEI 
MAGAN-, R�IUSZ, 
EGYÉNI ROVIDEN ... TERÉZ, ► DIA-

►"' BECÉZVE FRAGMA 
GÖM- ILYEN A 

BÖLYDED FALEVÉL 
.... BALKEZES ► ... KERETES 

INDULAT• 
ERDEI SZÓ, 

NÖVÉNY RÖVIDEN ... B�• 
SZ LÓ ► ... 

ALULRA 

► FIGYELŐ ► "' 

GRAMM, 
RÖVIDEN 

alapszervezet és az üzemi tanács vé
leményének figyelem bevételével 
gyakoroljuk. 

Az egyetértést bizottság esetén 
annak írásos felhatalmazása alapján 
az elnök aláírásával teszi hivatalos
sá. Ahol önálló képviselő vagy 
képviselők ténykednek, ott minden 
képviselő aláírása szükséges a HF 
kiadhatóságához. 

Mottó: ,,a munkavédelmi törvény 
és általában a munkavédelmi szabá
lyozás munkásvédelmi jellegű, azaz 
a munkavállalói jogok érvényesíté
sének filozófiáján nyugszik': Ezen 
idézetet is szem előtt tartva kell, ér
demes végeznünk a vállalt feladato
kat. Jó egészséget, balesetmentes 
munkát kívánok minden kollé
ganőnek, kollégának. 

VÍZPARTI 
HASZON· 
NÖVÉNY 

... 

VAGY, 
ROVIDEN 

fRól 

... 

► 

� 

Pék Károly Ágoston 
munkavédelmi képviselő 

BECÉ- HATAL-

a 
RÓMAI ZETT 

J61ttRA 550,ES ELEMÉR 
'v' 

... ... ... 

,T -

t 

AZ EGYIK ► SZÓFAJ 
FÖLDBEN 
TURKÁL 

► ... BOLYGÓ 
► BELSEJE! 

GIGA-, 
ROVIDEN 
... VOLT, 

► ROVIDEN 
TÍPUS, 
JELLEG 

DUPLÁN: 
►"' ÉDESSÉG 

ARAB FE-
JEDELEM 

.... 

A F�JÉ�E, 

;�JAL 

BERLIN ► CENT-
• RUMAI 



gondoltunk egy nagyot, 
legyen a kamat kicsi 

egészen apró kamatok 

marbles
™ 

személyi kölcsön 

1 % kamatkedvezmény 

a VSZ tagjainak 

A HSBC ID Csoport tagja 

Most egészen apró a kamat, így a marbles™ 

személyi kölcsönt még könnyebben felveheted. 

A marbles™ személyi kölcsön esetében 

- a devizahitelekkel ellentétben - nem kell 

félned az árfolyamkockázattól, nincs kezelési 

költség és hitelfolyósítási díj sem, 

ráadásul most a kamat is akciós. 

marbles'" személyi kölcsön 150 OOO forinttól 4 millió forintig 

Hitelösszeg Havi törlesztőrészlet Egyéb költség Új THM 

850 OOO Ft 18 645 0 Ft 17,74% 

1 500 OOO Ft 31 718 0 Ft 16,08% 

4 OOO OOO Ft 84 580 0 Ft 16,08% 

Hívj minket még ma! 

marbles
™ 

személyi kölcsön 
(06 40) 480-480 
www.marbles.hu 

Jó tudni: A kamatkedvezményes akció 2005. november 29.-ig érvényes A HSBC Bankot 2004-ben a világ legjobb bankjának választotta az Euromoney Magazin. 
A marbles'" személyi kölcsönt a Beneficial Rt. nyújtja, amely a HSBC Csoport tagja. A kölcsön minden esetben a Beneficial Rt. által végzett hitelbírálat függvénye. A fenti példáknál 
a futamidő 72 hónap. A kölcsön igénylésének alapfeltételei: életkor: 21-65 év, a jövedelem bankszámlára érkezzen. 

THM: 16,08%-25,64%. 
Magyar Vasutas 15 



�telekkel vehetik igénybe a Vodafone szolgáltatásait, 
azaztfgy tag öt előfizetést köthet és a csoporton belüli 
ing}'.enes opció is választható. 

CJ,;. iVodafone Magyarország Rt folyamatos fejles�té-
1 seineK KÖszöiilietően, a közelmúltban új számlázási, 

\ rendszert veze�tt be azzal a céllal, hogy kedvezőbb 
árazásim@ok kialakítását tegye lehetővé. Amint arról 
: a �,iY�tas legutóbbi számában írtunk, az átállás 
J miatt a havi 2500 Ft alapdíjat alap-percdíjjal számláz
; ták ki. Tagjaink jelzése alapján azonnal tárgyalásokat 
;kezdeményez •.. a Vodafone illetékeseivel, melynek 
j eredményeként,- amint azt az októberi számlák kéz
ll�A'é,!el.étlc.ö.vetően tapasztalhatták- ezentúl havi 560 
Ft jóváírás kerül a ysZ-es tarifüval rendelkezők számlá-
j� 

KÖSZÖNET 

A Vasúttörténeti Alapítvány köszönetet mond mind
azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át az elmúlt 
évben is részükre felajánlották. 2004-ben az APEH által 
átutalt 261 704 Ft-ból fedeztük a 150 éves Szeged vasútja 
tárgyú és más alkalmi vasúttörténeti kiállításaink, ren
dezvényeink költségeinek egy részét 

Nagy József kuratóriumi titkár 

A Miskolci Vasutas Sportlövő egylet köszönetet 
mond mindazoknak, akik 2004. évi személyi jövedelem
adójuk 1 %-át a Lövész Egyesúlet támogatására ajánlották 
fel. A befolyt 166 087 Ft-ot az Egylet működésére és fenn
tartására, valamint sportolóink versenyeztetésével kapcso
latos kiadásokra fordítottuk. 

amogatas a JOVO en IS szam1tun . 
Tarpai József 

a Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet elnökhelyettese 

Az Alapítvány a Vasutas Fiatalokért (1023 Budapest, 
Ürömi utca 8., Adószám: 19637389-1-41) köszönetet 
mond mindazoknak, akik 2004. évi személyi jövedelem
adójuk 1 %-ával hozzájárultak Alapítványunk támoga
tásához. A befolyt 148 087 forintot az Alapítvány által 
szervezett képzésekre, illetve az Alapítvány további népsze
rusítésére fordítjuk. Támogatásukra a jövőben is számí
tunk. 

Egry Henrietta 
A kuratórium elnöke 

2500 Ft 
21,6 Ft/perc 
32,4 Ft/perc 
10,8 Ft/perc 
21,6 Ft/perc 
8,6Ft/perc 
21,6 Ft/db* 

. 375 Ft 

,, ,, ,, 

URBAN IMRENE 1957-2005 

(GIZIKE) 
Megrendülten és mély 
fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal akik is

merték és szerették, hogy Urbán Imréné Gizike, a MÁV ZRt. 
ÜDSZSZ budapesti területi részleg - Budapest Keleti Pályaudvar -
munkatársa, a Vasutasok Szakszervezete Budapest Keleti Pályaud
var alapszervezete Szakszervezeti Bizottságának tagja, ÜDSZSZ Bu
dapest területi részleg Üzemi Tanácsa elnöke életének 48. évében 
tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
A Vasutasok Szakszervezete tagsága és tisztségviselői kara osztozik a 
család, a munkatársak és a tagtársak gyászában. 
Emlékét szívünkben örökre megőrizzük! 

Palotai Árpád 
alapszeivezeti vezető 

és Fi 
MS/ 1- N ISO 900 l /200 l 

Mint a MAV Rt. szállítója, 
továbbra is vevői rendelkezésére áll 

a minden igényt kielégítő, egyszeri felhasználású 
fém és műanyag KOCSlzAR (plomba) gyártásával 

és forgalmazásával 
mind vasúti, mind közúti célra. 

Jövedéki termékek zárására 
(kannás és hordós bor) 

hivatalos zárminősítéssel 
rendelkezünk. 

AL 
ÉRT 

2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F: (26) 313-105 

E-méiil: szaboesfia@dunakanyar.net 

Wvvw. szaboesfia. hu 

A Vasutasok Szakszervezetének Lapja - Kiadja és terjeszti: A Vasutasok Szakszervezete; www.vsz.hu; 
E-mail: vsz@axelero.hu - Felelős kiadó: Simon Dezső, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke; 
Főszerkesztő: Karácsony Szilárd, a Vasutasok Szakszervezetének alelnöke; Művészeti vezető: Károlyi 
Marianna; Szerkesztőség: 1023 Budapest, Ürömi u. 8; Központi telefonszámok: 326-1616, 326-1622; 
Nyomdai előkészítés és nyomás: Tízpont Nyomdaipari Társaság: 06/70-315-7815, E-mail: tizpont@chel
lo.hu,www.tizpont.shp.hu; ISSN: 0460-6000; Egyéni előfizetési díj: 780 Ft/ év 
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Budapest 

Ürömi u. 8. 

V5Z� 

MAY Vas·ármíi Jármu·avító és G ártó Kft. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85.; Telefon: 94/ 521-800; 

Fax: 94/313-315; e-mail: info@mvj.hu;http://www.mvj.hu 
ISO 9001 :2000 
DIN-EN 729-2 
DIN 6700-2 

ÖNORMM7812 

n■tu 
FRIEDRICHSHAFEN 

Service Dealer 

MVJ a MÁV Rt.-vel együtt, 
egy magas színvonalú vasúti 

szolgáltatás megvalósításáért! 

BEHrt 
INDUSTRY 

SERVICE 



TÖLTSE VÁLTOZATOSAN 

H1tT\litc;É1�r! ! ! 

Kedvezményes hétvégi ajánlatok a MÁV Lokomotív Hotels Rt.-től 

Hosszúhétvégés ajánlat MÁV aktív dolgozók részére 

· A MÁV ZRt. azon aktív dolgozói, akik 2006.01 .06-tól 2006.04.30-ig* a 
képeken látható mindhárom szállodában eltöltenek egy-egy kellemes hosszú 
hétvégét, azok a harmadik szállodában 50 %-os kedvezményben 

3 nap/2 éjszaka teljes ellátással (péntek-vasárnap) 
felnőtteknek: 9.800 FUfö 
gyermekeknek (14 éves korig) 6.000 FUfö 

további éjszakák 
4.900 FUfö/éj 
3.000 FUfö/éj 

. . . . . . . : . . . . . . . . .. 

1, 1 , 1 . . . . . , 0 . 

_ ___...--::-,,---
Hosszúhétvégés ajánlat MÁV nyugdíjasok részére 

Azok a MÁV nyugdíjas vendégeink, akik 2005-ben legalább 7 napot /1 turnusU 
eltöltöttek valamelyik MÁV Lokomotív Hotelben**, kedvezményes hétvégi 
üdülésen vehetnek részt a képeken látható szállodákban 
2006.01.06-tól 2006.04.30-ig*. 

3 nap/2 éjszaka teljes ellátással (péntek-vasárnap) 
S.OOO FUfö 

további éjszakák 
2.500 FUfö/éj 

Áraink a MÁV ZRt. és általa alapított társaságok és intézmények munkavállalóira, 
csalédtagjaira és nyugdíjasaira vonatkoznak. Az. árak tartalmazzák a szállást teljes ellátással 
és az AFA-t. 
Az. idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő a jogszabályoknak megfelelően. 

* kivétel 2006. 04.14-17. között 
-a kedvezményes üdülésre való jogosultságot az üdülési csekk 

11D felhasználásáról kiállított nyilatkozat bemutatásával kell igazolni. 

Tisztelt Vendégeink! 
2005-ben a MÁV aktív dolgozói, nyugdíjasai és családtagjaik több, mint tízezren töltötték szabadságukat a MÁV 

Lokomotív Hotels Rt. üzemeltetésében lévő szállodákban. 
A MÁV Lokomotív Hotels Rt. ezúton szeretné megköszönni valamennyi vendégének, hogy pihenése helyszínéül 

szállodáinkat választották és bízunk abban, hogy a jövőben ismételten vendégei között üdvözölhetjük önt és 
kedves családját. 

� Kellemes Karácsonyi Qnnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kíván mindenkinek a � 
..,,_ MAV Lokomotív Hotels Rt. valamennyi munkatársai llf&. 



Az alku elkezdődött 
NOVEMBER VÉGÉN, DE

CEMBER ELEJÉN KITÜNTE
TETT FIGYELEM IRÁN\UL 

, 

A VASÚTI ERDEK-

EGYEZTETŐ TANÁCS 
(VÉT) MUNKÁJÁRA. NEM 
CSODA, HISZEN ILYENKOR 
TÁRGYALNAK A REPREZEN

TATÍV SZAKSZERVEZETEK 
A IYIUNKÁLTATÓVAL A 

KÖVETKEZŐ ÉVI BÉRFEJ
LESZTÉS MÉRTÉKÉRŐL ÉS 
A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A VET 
A SZOKÁSOKNAK 

MEGFELELŐEN HETENTE 
KÉTSZER, KEDDEN 

ÉS PÉNTEKEN ÜLÉSEZIK. 

• MÁV CARGO ZRT. 

Az utóbbi hetekben azon
ban egy újabb téma is a figye
lem középpontjába került: Az 
ánftuvarozási tevékenységet a 
MAV ZRt. január elsejével 
önálló gaz_dasági társaságba 
szervezi MAV Cargo ZRt. né
ven. Az oda jogutódlással ki
szervezendő több, mint há
romezer munkavállaló jövő-

A Vasutasok Szakszerveze
te Elnöksége 2005. november 
16-i ülésén dönt�tt Varga 
Gyuláné, a VSZ MAV Rt. ér
dekvédelmi alelnöke által no
vember 14-én a VSZ MÁV Rt.
s Érdekegyeztető Bizottságá
nak ülésén bejelentett lemon
dása következtében szükséges
sé váló lépésekről. Az Elnök
ség a VSZ Alapszabályában, 
Szervezeti és Működési Sza
bályzatában (SZMSZ), vala
mint Választási Szabályzatában 
rögzítetteknek megfelelően a 
következő döntéseket hozta. 

A testület tudomásul vette 
az alelnök lemondását és java-

beni foglalkoztatására vonat
kozó megállapodás tervezet 
elkészült, melynek elfogad,½át 
a munkáltató minden VET 
ülés alkalmával sürgeti. A VSZ 
álláspontja továbbra sem vál
tozott, azaz ezt a tevékenység
kihelyezést sem támogatja. 
Ugyanakkor az érintett mun
kavállalók sorsának rendezett
sége érdekében az alábbi fel
tételek teljesülése esetén meg
születhet a megállapodás. Eh
hez_ meg kell kötni a Gépésze
ti E1:dekegyeztető Tanácsban 
a MA V ZRt.-nél maradó kocsi
vizsgálók foglalkoztatás-biz
tonságára vonatkozó megálla
podást, é1Yényre kell jutniuk a 
Vasúti törvény menetkedvez
ményre vonatkozó VSZ javas
latoknak és garancia kell arra, 
hogy amennyiben nem sikerül 
2005. decem!Jer 31-ig megál
lapodni a MA V ZRt. Kollektív 
Szerződésének meghosszabbí
tásár[>l, akkor az érvényes lesz 
a MA V Cargo ZRt.-re. 

Lapzártánkig a megállapo
dást nem írták alá a felek. 

BÉRFEJLESZTÉS 2006 

A MÁV ZRt.-ben foglalkoz
tatottakra érvényes 2006. évi 
jövedelempolitikai javaslatok 
tekintetében a munkáltató a 
VÉT november 29-i ülésén is-

mertette az Országos Érdek
egyeztető Tanácsban elfoga
dott bérajánlási megállapo
dást és az annak alapján mó
dosult javaslatát. Eszerint az át
lagos béremelés mértéke a 
négyéves megállapodás alap
ján 2006-ban 4,5%-os lenne, 
amelyből a 6-13 kategóriába 
sorolt munkavállalók eseté
ben a tervezett infláció mérté
kével azonos 2%-os alanyi jo
gú bérfejlesztés valósulna 
meg, illetve ugyanilyen mér
tékben emelkednének a bér
sávok alsó és felső határai. A 
2%-on felüli részből differen
ciáltan bérfejlesztést hajtana 
végre a munkáltató. Ezen kí
vül a bérfejlesztés részeként 
teljesítményhez kötötten + 1 %
ot adna a munkáltató. 

A MÁV ZRt. tárgyalódele
gációja kérte, hogy a végrehaj
tás megkönnyítése érdekében 
a Választható Béren Kívüli Jut
tatások mértékéről soron kí
vül szülessen megállapodás, 
melynek mértékére először 
170 ezer, majd a december 2-i 
VÉT-en 175 ezer forintos aján
latot tett. 

A Vasutasok Szakszervezete 
a munkáltató bérfejlesztés 
mértékére vonatkozó javasla
tát nem tudja elfogadni, mert 
az nem tartalmazza a négyéves 
megállapodásban és a munkál-

I 

Lemondott a VSZ MAV Rt.-s 
I 

Erdekvédelmi alelnöke 
solta a VSZ Választmányának 
annak elfogadását, melynek 
soros ülésére 2005. december 
8-án kerül sor. 

Az Elnökség a lemondás 
tudomásulvételével egy idő
ben felfüggesztette alelnöki 
tisztségéből eredő jogosultsá
gainak gyakorlásából Varga 
Gyulánét és a VSZ SZMSZ
ében foglalt helyettesítési 

rendnek megfelelően Kis Ta
mást, a VSZ gazdasági társasá
gokért felelős alelnökét bízta 
meg azok ellátásával. 

, Az Elnö�ség felkérte a VSZ 
MAV Rt.-s Erdekegyeztető Bi
zottságát, hogy következő ülé
sén saját tagjai _ közül válassza 
meg a Vasúti Erdekegyeztető 
Tanács VSZ tárgyalódelegáció
jának vezetőjét, mely tisztségre 

M . . .· ·� 
A Vasutasok Szakszervezetének Lapja - Kiadja és ter-
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tató foglalkoztatási elveiben is 
rögzített Európai Uniós bérek
hez való felzárkóztató részt. 
Ennek mértékéül a VSZ a VÉT 
december 2-i ülésén további 
2,5 % bérf1lesztést javasolt. 

A VSZ tárgyalódelegációja 
bejelentette, hogy a minél ma
gasabb mértékű alanyi jogú 
bérfejlesztésben érdekelt, il
letve a VBKJ mértékének meg
állapításakor a létszámcsök
kentésből és az egészségügyi 
hozzájárulásból adódó megta
karítás felosztását javasolta. A 
VSZ eredeti javaslata a VBKJ 
2006. évi mértékére 193380 
forint volt, amelyet az érdemi 
alku érdekében (a munkálta
tó ötezer forinttal elmozdult 
felfelé) december 2-án 
188 OOO forintra módosított. A 
tárgyalások e témában is foly
tatódnak. 

MÁV ZRT. KOLLEKTÍV 

SZERZŐDÉSE 

A VSZ MÁV Rt.-s Érdek
egyeztető Bizottsága novem
ber 14-én véglegesítette a Vas
utasok Szakszervezete 2006. 
évre vonatkozó Kollekúv Szer
ződési javaslatát, amelyet át
adott a munkáltatónak. La
punk nyomdába _adásáig (de
cember 5.) a MAV ZRt. Kol
lekúv Szerződésének módosí
tásáról nem tárgyaltak a felek. 

Az érdeklődők mindhá
rom témáról a VSZ INFÓ-ból 

és a VSZ honlapjáról 
(www.vsz.hu) folyamatosan 

tájékozódhatnak. 

Simon Dezsőt, a VSZ elnökét 
javasolta. A javaslatot az Érdek
egyeztető Bizottság 2005. no
vember 21-i soros ülésén egy
·hangúlag támogatta. 

Az Elnökség felkérte a le
mondó alelnököt, hogy min
den olyan más szervezetben 
viselt tisztségéről mondjon le, 
amelyre a Vasutasok Szakszer
vezetétől kapta a jelölést, vagy 
megbízatást. 

Az Elnökség 2005. decem
ber l:iével megszüntette Varga 
Gyuláné munkaidő-kedvez
mény terhére történő függet
lenítését. 

Az Elnökség javasolja a Vá
lasztmánynak, hogy az alelnök 
lemondásának elfogadását kö
vetően a Választási Szabályzat
ban foglaltaknak megfelelően 
tegye meg a szükséges lépése
ket a tisztség választással tör
ténő betöltésére. 

Magyar Vasutas 3 



verseny lesz, és javul a szolgáltatások 
minősége. 

Viszont akkor mi a baj? Győzzön a 

jobb! Nemde? A legfőbb baj az, hogy a 

nemzeti vasúttársaság helyzete kataszt
rofális! Ennek számos olyan jele van, 

Dr. Borda Tibor 

érdekuédelm1 

szakértő 

arad•e 
netkedvezményünk? 

MIRE MEGJELENIK IAPUNK EZEN SZÁMA, ADDIGRA - HOSSZÚ VAJÚ
DÁS UTÁN - FELTEHETŐLEG MEGSZÜLETIK AZ ÚJ TÖRVÉNY A VASÚTI 
KÖZLEKEDÉSRŐL, L KAPCSOIATBAN SZÁMOS KÉRDÉS MERÜL 
FEL. EZEK KÖZÜL FOGIALKOZUNK NÉ , , A KÖVETKEZŐ 
RÉSZBEN PEDIG BEMUTATJUK AZ ÚJ JOGS IT ÉS AZT, HOGY A 
TERVEZET VÉLEMÉNYEZÉSEKOR A VSZ MILYEN ÉSZREVÉTELEKKEL ÉS 
JAVASIATOKKAL ÉLT. 

Miért kell az új tör
vény, és miért éppen A NEMZETI VASÚT-
most? A magyarázat TÁRSASÁG HELYZETE nem túl bonyolult: Bent 

amit nem szükséges szá
mokkal bizonygatni, de 
nem is lehet könyvelési 
manőverekkel kisebbíte
ni. (Például a Nyugati pá-vagyunk az Európai Uni

óban, a tőke, a munka
KATASZTROFÁLIS 

erő, az áruk szabad mozgásának kellős 
közepén. Ettől a közegtől idegen az, 
hogy valamilyen tevékenységet egy-egy 
ország területén kizárólagosan csakis 
egy-két vállalat végezhessen az összes 
többi kizárásával, illetve az „idegenek" 
piaci jelenlétének feltételeit a „hazaiak" 
diktálhassák. 

A szabad piac lényege a verseny, és az 
új törvény ezt kívánja kiszolgálni, a sza
bályozás az állam verseny-semlegességé
nek elve alapján történik. Azt kívánják 
biztosítani, hogy az a vasútvállalat, aki a 
magyar állam előírt feltételeivel rendel
kezik, indulhasson a versenyben. (Bizo
nyos engedélyek megléte és a vasútbiz
tonság műszaki követelményeinek telje
sítése szükséges). Az országos vasúti pá
lyát és az ennek használatához szükséges 
berendezéseket az állami tulajdonú vas
úttársaság biztosítja pályahasználati díj 
ellenében. Ettől kezdve a többi társaság
nak: Hajrá! Tehát megnyílik a vasúti pá
lya, bármely vasút használhatja. Az áru
fuvarozásnál ez már jövőre elkezdődik, 
a személyszállítási piacon pedig néhány 
év múlva következik be. Hogy ki lesz en
nek a versenynek a győztese? Elméleti
leg az utas és a fuvaroztató. A várakozá
sok szerint a vasúttársaságok között ár-
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lyaudvar csarnoka leg
alább száz helyen beázik, a Keletiben a 

minap beszakadt a födém, a vasszerkeze
teket szerte az országban eszi a rozsda, a 

fővárosi északi vasúti összekötő hidat a 

mellettem dolgozó műszaki szakértő 
kollégám már 1996-ban sürgősen felají
tandónak ítélte, stb.) 

Sajnos a versenyhelyzetbe úgy kerü
lünk, hogy addigra a magyar nemzeti vas
úttársaság egyik ágát sem „teszik rend
be". (Talán nem is fűződik ehhez érdek, 
hiszen lehet, hogy a leromlott vállalato
kat könnyebb eladni.) Ebben a helyzet
ben feltehetőleg nem oszt és nem szoroz, 
ha a MÁV ZRt.-t részekre darabolják. Te
hát ebben a lepusztult állapotban a 1 

szomszéd országok vasútjaival versenyez
ni igen nagy nehézségekkel jár majd, de 
nem kizárt még az sem, hogy a német 
vasút egészen idáig terjeszkedik. Számos 
menetrendi mezőt, esetleg egész vonala
kat veszíthetünk el és nem biztos, hogy 
az ezeken közlekedő idegen vasutak ma
gyar munkaerőt fognak alkalmazni. Így a 

magyar vasutasok ezen a liberalizáción 
sokat veszíthetnek. 

Vajon a jövőben megmarad a vasuta
sok menetkedvezménye? Ezért dolgo
zunk! Nagy a tét, és nemcsak a vasutas
ság számára, mivel a vasúti kedvezmé
nyek körét az állam szűkíteni akarja. 
Minden veszélyeztetett csoport törek
szik arra, hogy megtartsa eddigi jogo-

Az ÚJ VASÚTI 

TÖRVÉNY 

KAPCSÁN 

1. 

sultságait. A vas
utasság számára 

ez az ügy nagyon 
rosszul indult! A 
törvénytervezet
ben augusztus
ban alanyi jogon 
jogosultként csak 

a „közforgalmú vasúti személyszállítási 
tevékenységet végző vasúti társaság" 
munkavállalójáról, nyugdíjasáról és 
igényjogosult hozzátartozójáról esett 
szó, másokról nem. Ez pedig azt jelen
tette volna, hogy amint a személyszállí
tás önálló társaságba kerül, ezt követően 
a MÁV ZRt. alkalmazottainak sem járt 
volna kedvezmény. Azóta a Vasutasok 
Szakszervezete szívós küzdelmet folytat 
az utazási- és fuvarozási kedvezményünk 
megtartásáért. Folyamatosak a tárgyalá
sok a minisztériummal, de ezen kívül is 
,,megmozgatunk minden követ". 

Feltételezve azt, hogy a tárgyalások és 
a lobbizásunk eddigi eredményei nem 
enyésznek el a még hátralévő időben, a 

kiinduló állapothoz képest jelentős 
eredményeket értünk el: 

Megilletné a kedvezmény a közforgal
mú személyszállítási tevékenységet 
végző, valamint az országos vasúti pálya
hálózatot működtető vasúti társaság 
munkavállalóját, nyugdijasát és igényjo
gosult hozzátartozóikat, továbbá a kü
lön jogszabályban meghatározott sze
mélyeket (a MÁV gazdasági társaságai
nak munkavállalói és hozzátartozói), 
ezen kívül a vasútegészségügyi szervezet 
és a vasutas nyugdijfolyósító szerv mun
kavállalóit. 

Továbbá tárgyalásaink eredménye
képpen miniszteri ígéret van arra, hogy 

a menetkedvezmény szerzett jogon 
megmarad az előbbi körön kívüli vas
utasok számára is. A minisztérium azon
ban eddig még nem tett le minden te
kintetben egyértelmű törvényszöveget, 
így a kérdést nem tekinthetjük lezárt
nak. Szeretnénk elérni, hogy a gazdasági 
társaságok munkavállalói számára maga 

a törvény biztosítsa az utazási és fuvaro
zási kedvezményt. Az Országgyűlés de
cemberben dönt. (Folytayuk) 
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ÍGY ÉV VÉGE FELÉ A 
MUNKAVÁLLALÓKAT 
LEGINKÁBB ÉRDEKLŐ 
KÉRDÉS, HOGY Ml· 
KÉNT ALAKULNAK A 
BÉREK JÖVŐRE. Az 
ORSZÁGOS ÉRDEK· 
EGYEZTETŐ TA-
NÁCSBAN (OÉT) 
NOVEMBER 25-ÉN 
EDDIG PÉLDÁTLAN 
M E G Á L L A P O D Á S  
KÖTTETETT. NEM 
CSAK A 2006-os, 

HANEM A 2007-ES 
ÉS 2008-AS MINI· 
MÁLBÉRRŐL IS MEG· 
ÁLLAPODTAK A FE· 
LEK. DE ENNÉL IS 
TÖBB TÖRTÉNT. A 
MAGYAR SZAKSZER· 
VEZETEK ORSZÁGOS 
S Z Ö V E T S É G E 
(MSZOSZ) TÖBB, 
MINT TÍZÉVES KÖVE· 
TELÉSE TELJESÜLT: 
A TÖBBLÉPCSŐS Ml· 
NIMÁLBÉRT IS BEVE· 
ZETIK. NEKÜNK VSZ 
TAGOKNAK EZ AZÉRT 
FONTOS, MERT AZON 
TÁRSAINK SZÁMÁRA 
IS BIZTOSÍT JA A FEL· 
ZÁRKÓZÁS LEHETŐ· 
SÉGÉT, AKIK OLYAN 
GAZDASÁGI TÁRSA· 
SÁGBAN DOLGOZ· 
NAK, AHOL LEHET, 
HOGY ÉVEK ÓTA NEM 
VOLT BÉRFEJLESZ· 
TÉS. 
Az ALÁBBIAKBAN AZ 
OÉT MEGÁLLAPO· 
DÁS TEWES SZÖVE· 
GÉT KÖZREADJUK. 

Országos 
egállapodás 

az ajánlott bérmini
mum a minimálbér 
105%-a, legalább két 
év gyakorlaú idő ese
tén 110%-a. 

b) 2006. július 1-
jétől 2006. december 
31-ig 0-2 éves gyakor
laú idő esetén a ga-

Az ORSZÁGOS ERDEKEGYEZTETŐ 

TANÁCS MEGÁLLAPODÁSA 

A MINIMÁLBÉR ÉS A GARAN

TÁLT BÉRMINIMUMOK 2006-

2008. ÉVI MEGÁLLAPÍTÁSÁ

RÓL, A KÖVETKEZŐ ÉVEK BÉR

POLITIKAI TÖREKVÉSEIRŐL, 

VALAMINT A 2006. ÉVI KERE

SE1NÖVELÉSI AJÁNI.ÁSRÓL 

Az Országos Érdekegyeztető 
Tanács (OÉT) - eltérően a ko
rábbi gyakorlattól - középtávú 
megállapodást köt a kötelező 
legkisebb munkabérről és, a 
képzettségtől függő garantalt 
bérminimumokról a 2006-2008. 
évekre. A több évre szóló egyez
ség garanciát jelent az érintett 
munkavállalók számára, a mun
káltatók számára pedig tervez
hetőbbé teszi az élőmunka költ
ségeit. 

1. A kötelező legkisebb mun
kabér (minimálbér) a 2006-
2008. évekre 

Az OÉT- mérlegelve a létmi
nimum szintjét és várható alaku
lását, valamint a gazdasági telje
sítmények prognoszúzált növe
kedését - megállapodott arról, 
hogy a kötelező legkisebb mun
kabér (minimálbér) hatályos 
összege 

a) 2006. január 1-:iétől havi 
62 500 Ft, 

b) 2007. január 1-:iétől havi 
65 500 Ft, 

e) 2008. január 1-:iétől havi 
69 OOO Ft legyen. 

2. A képzettségtől függő 
;yánlott, illetve garantál� bénni
nimumok a 2006-2008. evekre 

2.1 Az OÉT megállapodott 
abban, hogy 2006. január 1-:iétől 
a legalább középfokú isko_lai 
végzettséget és/vagy sz��kep
zettséget igénylő munka�ort_ e�
látók számára garantált berm1m
mumokat vezetnek be a követ
kezők szerint: 

a) 2006. január 1-:iétől 2006. 
június 30-ig 0-2 éves, a mun�a
vállaló által betöltött munkakor
höz szükséges szakképzettséget, 
képesítést igénylő szakmában 
szerzett gyakorlaú idő (a továb
biakban gyakorlaú idő) esetén 

rantált bérminimum a minimál
bér 105%-a, legalább két év gya
korlaú idő esetén 110%-a. 

e) 2007. január 1-:iétől 2007. 
december 31-ig 0-2 éves gyakor
laú idő esetén a garantált bérmi
nimum a minimálbér 110%-a, 
legalább két év gyakorlaú idő 
esetén 115%-a. 

d) 2008. január 1-:iétől 2008. 
december 31-ig 0-2 éves gyakor
laú idő esetén a garantált bérmi
nimum a minimálbér 120%-a, 
legalább két év gyakorlaú idő 
esetén 125%-a. 

A gyakorlaú idő feltételét az 
50 év feletú munkavállalók bér
minimumra való jogosultságá
nál figyelmen kívül kell h-;gyni. 

2.2 Az Országos Erdek
egyeztető Tanács egy�té:t azzal, 
hogy a 2.1 pont szen?-tl g_�r�n
tált bérminimumoktol kozep
szintű megállapodásokban a 
mindenkori érvényes minimál
bér mértékéig el lehet térni. 

Természetesen a Munka Tör
vénykönyve alapján a 2.1 pont 
szerinti garantált bérminimu
moknál magasabb mértékekről 
is meg lehet �llapodni. 

2.3 Az OET ajánlja, hogy a 
felsőfokú iskolai végzettséget 
és/vagy akkreditált felsőfokú 
szakképzettséget igénylő mun
kakört ellátók bérminimuma ér-
je el . . 'lb' a) 2006-ban a mm1ma er 

140%-át, 
b) 2007-ben a minimálbér 

150%-át, 
e) 2008-ban a minimálbér 

160%-át. 
3. A következő évekre vonat

kozó bérpolitikai törekvések 
Az OÉT megállapítja, hogy a 

hazai bérek fokozatos felzárkó
zásának alapjait a gyors ütemű, 
tartós és kiegyensúlyozott gazda
sági növekedés teremtheú meg. 
Az OÉT a bérek felzárkózásával 
egyenrangú törekvésnek tekinú 
a foglalkoztatás bővítését. Ez�n 
alapelvekből kiindulva az OE! 
oldalainak közös az érdekeltse
ge a bérek (keresetek) oly� n� 
velésében, ami összhangot erve-

nyesít a reálkere
set-növekedés, a 
foglalkoztatás-bő
vülés, valamint a 
ter melékenység 
alakulása között, és ezzel a 
bérfelzárkózás számára hosz
szabb távon is stabil, kiszámít
ható pályát határoz meg. 

4. A 2006. évre szóló kere
setnövelési ;yánlás 

4.1 Az OÉT a 2006. évi ke
resetnövelési ajánlás mértéké
nek meghatározása során_ a 
következő feltételekből m
dult ki: 

a) A bruttó hazai termék 
(GDP) 4%-kal emelkedik. 

b) A foglalkoztatás 0,5-
1 %-kal bővül. 

e) A nemzetgazdasági 
szintű munkatermelékenység 
3-3,5%-kal emelkedik. 

d) A személyi jövedelem
adó csökkentésének hatására 
az ajánlott bruttó keresetn� 
vekedést átlagosan 1-1,5 sza
zalékponttal meghaladó net
tó keresetnövekedés valósul 
meg. , . , , 

e) A fogyasztm arszmvo-
nal éves átlagban 2%-kal 
emelkedik. 

4.2 A 4.1 pontban foglal
tak figyelembevételével, a re
álkeresetek 3,5%-os növeke
désének elérése érdekében 
az OÉT megállapodott arról, 
hogy 2006-ban a bruttó kere
setek átlagosan 4-5%-os növe
lését ajánlja a vállalkozási szfé
r.ának, a kollektív bértárgyalá
sokat folytató szociális partne
reknek. 

5.Záradék 

5.1 Az OÉT javasolja a kol
lektív tárgyalások részvevői
nek, hogy az e megállapodás
ban foglaltak figyelembevéte
lével a 2006. évi bértárgyalá
sokat haladéktalanul kezdjék 
meg. 

5.2 A kormányzaú oldal 
vállalja, hogy az e megállapo
dás miatt szükségessé váló tör
vény- és rendelet-módosításo
kat kezdeményezi, illetve 
azok kiadásáról gondoskodik. 

5.3 Az OÉT megállapo
dott arról, hogy a jelen meg
állapodást az éves bérajánlá�
ról szóló tárgyalások kerete
ben évente értékeli. 
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H1roGnsn1nH 

rr1dr1ch Imre, 
a USZ Személyszállítási 

SZakma1 Hépu1selet 
uezetóJe 

A Személyszállítási Üzletág 
vezetése a VÉT-en történő tár
gyalás előtt véleményezésre át
adta a Kollektív Szerződés mó
dosítására vonatkozó javaslatait 
a szakszervezetek részére. 

Idáig ezen cselekedet pozitív
nak értékelhető, hiszen az 
előző években az Üzletágakra 
nem volt jellemző, hogy szakági 
egyeztetés után tettek volna ja
vaslatot a Kollektív Szerződésre. 

A pozitívumok a javaslat olva
sásakor köddé váltak, mert igen 
drasztikus, a munkavállalókat 
hátrányosan érintő elemeket 
tartalmaz. Az Üzletág vezetése 
32 javaslatot terjesztett elő, 

•• 

U zletági javaslat 
a Kollektív Szerződés módosítására 

melyből van olyan, mely a pon
tosítást szolgálná (rendkívüli 
munkavégzés és dijazása tizedes 
pontosságig), és az Utasellátó 
speciális szabályaival foglalko
zik. 

Az új személyszállítási munka
körök léthehozásából eredő 
módosítások sem okozhatnak 
problémát, örömmel üdvözöl
hető szolgálati lakásra jogosul
tak körének kiterjesztésére tett 
javaslat. Az előterjesztésnek 
azonban vannak olyan pontjai, 
melyekről a lehetséges követ
kezményeik miatt pontonként 
kell szólni. 

KSZ: 23. §. Kéthavi munkaidő 
bevezetése a munkavállalók ré
szére hátrányos lenne, és iga
zán nem szolgálná a gazdasá
gosságot. 

KSZ: 24. §. A munkarend mó
dosításról a munkáltató javasla
ta: ,,Amennyiben a munkarend 
módosítására vonatkozóan a 
helyi függeléket kötő felek nem 
tudnak megállapodni, a mun-

"' 

káltató ideiglenesen bevezet
hesse az új munkarendjét". 

Röviden és sarkítva ez azt je
lenti, vagy elfogadják az érdek
képviseletek a munkáltató javas
latát, vagy azt enélkül vezetik 
be. Finoman szólva durva pró
bálkozás az érdekegyeztetés 
mellőzésére. A jelenlegi szabá
lyozás működőképes, megvál
toztatását szakmai szempontok 
nem indokolják. 

KSZ: 28. §. 2. Az öt óra vára
kozási idő módosuljon három 
órára, a 3. pontot töröljék. Mit 
is jelent ez a javaslat? A várako
zási idők drasztikus növekedé
sét, dijazásának csökkenését, a 
laktanya használat növekedését, 
a készenléti jelleg megszünteté
sét. 

KSZ: volt 30. §. visszaállítása. 
A munkáltató a mínusz órák le
dolgoztatására tesz javaslatot. A 
tavaly év végi tárgyalások ered
ményeként sikerült a mínusz 
órák ledolgoztatására vonatko
zó szabályozást a KSZ-ből kiven-

ni, visszaállítása nem szol
gálná a munkavállalók ér
dekét, és nem lenne 
szinkronban az Mt.-vel. 

KSZ: 33. §. Az idény 
munkarend alkalmazását 
a Helyi Függelékekbe kí
vánja utalni, itt érdemes a 
KSZ 24. paragrafusra tett 
munkáltatói javaslathoz 
visszalapozni, a jelenlegi 
szabályozást nem szabad 
ilyen irányban változtatni. 

KSZ: 42. §. 1. pont: A 
fordulószolgálatosok ha
vonkénti egy hétvégi pi
henőideje ne hétfőn 5 
óráig, hanem csak 4 óráig 
tartson. 

KSZ: 42. §. 6. pont: Az 
utazók hétvégi pihenő
ideje ne szombat 00 óra
kor kezdődjön, hanem 
kezdődhetne 8 órakor is, 
viszont hétfőn 24-ig tart
hatna. 

A munkáltató javasolja 
az utazók napi munkaide
jének emelését. 

A munkáltatói javasla
tok kiszámíthatatlanságot 
és az utazók számára 5-
10%-os keresetveszteséget 
okoznának, melynek mér
téke a telepállomások for
dáitól függne. 

MAY Vasjármíí Kft. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85. 

Telefon: 94/521-800; Fax: 94/313-315 
e-mail: info@mvj.hu 
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Tevékenységeink: 
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dízelmozdonyok (M43; M47), 

motorvonatok (Bz-mot, InterPici, Ikerkocsi), személykocsik, 

teherkocsik javítása, korszerűsítése, átépúése; 
speciális vasúti jármű gyártás, javítás; 

jármű fő- és részegységek gyártása (Railpack); 

MTU (motor), BEHR (hűtő), VOITH hajtómű) 

szakszervíz tevékenység. 

rszerű vasúti járműparkért! 



Megy, vagy marad 

A VASÚT LÉTSZÁM
CSÖKKENTÉSÉRŐL ÉS A 
TEVÉKENYSÉG-KIHE
LYEZÉSEKRŐL A MÁV 
VEZETÉSÉNEK JAV ASIA
TA AIAPJÁN MÉG 2003-

BAN DÖNTÖTT A MA
GYAR KORMÁNY AZ 
1001-ES SZÁMÚ HATÁ
ROZATÁBAN . A VAS
UTASOK SZAKSZERVE
ZETE MÁR AKKOR JE

LEZTE, HOGY A MAV 
VEZETÉSÉNEK JAVASIA
TAI NEM VOLTAK MEG
ALAPOZOTTAK, MERT 
NEM KÉSZÜLTEK HA
TÁSVIZSGÁIATOK ÉS 
GAZDASÁGI SZÁMÍTÁ
SOK. A MÁV JAVASIA
TAI NEM ÁLLTAK MÁS
BÓL, MINT AZ EURÓPÁ
BAN TAPASZTALT VAS
ÚTÁTAI.AKÍTÁSOK ÖSZ
S Z E O L L Ó ZÁS ÁB Ó L . 
MEGJEGYlEM, CSAK A 
MEGBUKOTT PÉLDÁKAT 
SIKERÜLT A JAVASIAT
BA BELEÍRNI. 

2003-ban merült fel elő
ször a vasúti távközlés tevé
kenységének kiszervezése. A 
MÁV-Pantel szerződésben 
foglaltak akadályozták meg 
akkor a tevékenység-kihelye
zést. 2004-ben ismételten fel
merült a távközlés kiszerve
zésének gondolata, de ezt 
egy sikertelen közbeszerzési 
pályázat megakadályozta. 

Ez év közepétől újból fon
tos lett, hogy a vasúti távköz
lést kihelyezzék a MÁV kere
tei közül. A Vasutasok Szak
szervezete (mivel a MÁV ve
zetése döntésének meghoza
tala során megsértette a 
Munka törvénykönyvében 
foglaltakat) élt a kifogás jo
gával, bírósághoz fordult. 
Nem árt ha tudjuk, ho_gy 
mindaddig köteles a MAV 
felfüggeszteni a távközlés te
vékenység-kihelyezését, amíg 
nem születik jogerős ítélet. 
Birtokunkban van az a levél, 
amelyben Dr. Mosóczi László 

főigazgató biztosított ben
nünket arról, hogy a jogerős 
ítéletig a távközlés tevékeny
ség-kihelyezését a MÁV ZRt. 
felfüggesztette. 

Sínen vagyunk, itt akár 
abba is hagyhatnánk. Csak
hogy más van a papíron, és 
mást mutatnak a cselekede
tek. Továbbra is gőzerővel fo
lyik a tevékenység-kihelyezés 
megvalósításának előkészí
tése. Miközben a MÁV veze-

? 

tése tagadja, hogy döntés 
született a 700 távközlős kol
léga kiszervezéséről, munka
bizottságokat hozott létre és 
a felfüggesztés ellenére a mai 
napig működteti azokat. A 
vasutas kollégákat arra kény
szerítik, hogy akár munka
időn túl is dolgozzanak és 
szolgáltassanak adatot a ki
szemelt MÁV Informatika 
Kft-nek. Az Informatika Kft. 
és az általa megbízott Stratis 
Kft. munkatársai tagjai a 
munkabizottságoknak, sőt 
ők dirigálnak. Csak úgy mel
lékesen kérdezem, a túlórá
kat kifizeti? 

Ha jól értem a dolgokat, 
nem született döntés a tevé
kenység-kihelyezésről, de az 
Informatika és a Stratis Kft. 
már beleszólnak abba, hogy 
mi történjen. Már csak az a 
kérdés kinek a felhatalmazá
sa alapján vannak jelen a 
munkabizottságokban, és 
jutnak hozzá a MÁV távközlé
si, biztosítóberendezési és 
erősáramos üzleti és üzemi 
titkaihoz. Ha a végberende
zések tevékenység-kihelyezé
séhez közbeszerzési pályáza
tot kellett kiírni, itt vajon mi
ért nem kell? Miért csak a fe
lét kell megrendelni a leen
dő szolgáltatási szerződésben 
annak a munkának, amit je
lenleg a kollégák elvégeznek 
a távközlési hálózaton? Csak 
nem így akarják bizonyítani, 

Balesetveszélyes közlekedés 
Helyszín: Egy leépített vontatási telephely. 

Időpont: 2005 év vége felé valamikor. .. 
Hogy mit hozott a leépítés egyes helye

ken? Itt az ideje, hogy valaki bemutassa. 
Egy ember, aki jelzést ad, tolat, gépeket já

rat, éjjel gázolajszintet ellenőriz, felügyel a gé
pek időbeni kijárására a telephelyről, és rá
adásul ezeket még mindemellett balesetmen
tesen, szabályszerűen kellene elvégeznie ... az 
már ember a talpán. 

Csakhogy mindezért mi a hála? Munka
kör-megszűnés, és ezzel együtt leminősítés. 

De nincs semmi gond, mert vele mindent 
meg lehet csinálni. Lassan kivetkőzik alkalma
zotti mivoltából, de mindez kinek számít? 

Emberünk tudja, ennyire még sosem be
csülték le a munkáját, de dolgozni muszáj. De 
ugye lendületben az ország? Valószínű, csak
hogy ekkora lendülettel a csőd, a megalázta
tás, az ellehetetlenítés felé haladunk. Szóval 
emberünk dolgozik rendületlenül, de a háta 
mögött már látszik, nincs már sok hátra, a 
munkahelye végleg meg fog szűnni .... 

Tisztelettel: egy vasutas dolgozó 

Hotter József, 
a USZ TEB Szakmai 
Hépu1selet uezelóJe 

hogy a tevékenység-kihelye
zés nyereséges? Igazak azok a 
számítások, amelyek azt bizo
nyítják, hogy már a tevékeny
ség-kihelyezés első évében 
kétmilliárd forint vesztesége 
lesz a MÁV-nak az ügyleten? 
Igaz a pletyka, hogy a MÁV 
ZRt. nem tartja be a törvényt 
és bármi áron, de a vasúti táv
közlés tevékenység-kihelyezé
sét végrehajtja? Kérdések szá
zait lehetne feltenni, de 
meggyőződésem, hogy ezek
re sem kapunk választ. 

A további hibák elköveté
se előtt jó lett volna, ha a 
MÁV vezetése kasszát készít 
és megvizsgálja, milyen ered
ménnyel jártak az eddigi te
vékenység-kihelyezések. A 
Vasutasok Szakszervezete 
megtette ezt azok helyett, 
akiknek kötelességük lenne 
szembenézni a tényekkel. A 
tevékenység-kihelyezések nö
velték a veszteségeket, a szol
gáltatások színvonala csök
kent és a bizonytalanság mi
att aki csak tehette, elmene-
0kült a MÁV-tól. Ezzel meg
kezdődött a szakmai kultú
rák szétverése és megszűné
se. A MÁV ZRt. eladósodása 
az egekbe szökött, miközben 
üzleti értéke nagymértékben 
csökkent. A kiszervezésben 
érintett MÁV tulajdonú gaz
dasági társaságok csődközeli 
helyzetbe kerültek, kihelye
zett kollégáinkat munkanél
küliség fenyegeti. 

A vasúti távközlés mellé
kesen 20-30 milliárd forintos 
üzletet jelent annak, aki 
megkaparintja, ezért pedig 
bármire képesek egyesek. Ez 
a magyar valóság, a lenyúlós 
privatizáció. 

*kotter* 
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A rendezvényen 11 európai or
szágból érkeztek résztvevők, 20 szak
szervezettől. A rendező szervről (Eu
rópai Szakszervezeti Szövetség) min
denképpen meg kell jegyezni, hogy 
35 európai országból (76 konföderá
ció, 11 ágazati föderáció) mintegy 60 
millió munkavállalót képvisel. 

A VSZ szemszögéből a szervezet 
'tagja mind az MSZOSZ mind ágazati 
föderációs szinten az Európai Közle
kedési Dolgozók Szövetsége (ETF) is. 

A szemináriumon a résztvevők és 
előadók arra keresték a választ, hogy 

' '. '1' ' 

szociális védelmének leépítése kapcsán tűz
ték napirendre. Az európai munkavállalók 
körében elterjedt a bizonytalanság, ami 
elővigyázatosságból végrehajtott megtaka
rításokat és alacsony kiadásokat eredmé-

Több és jobb munkahefyet 
oni Stratégia 

az Európai Unió és tágabb értelemben Európa 
miért és hogyan vesztette el domináns szerepét, 
versenyképességét a globális piacon és képesek 
leszünk-e versenyre kelni az olcsó keleti, ázsiai 
termékekkel, szolgáltatásokkal és nem utolsósor
ban bérekkel. 

A 2000-ben bejelentett Lisszaboni Stratégia 
célul tűzte ki a magas szintű növekedést, a magas 
társadalmi kohéziót az innováció és a tudásalapú 
társadalom megvalósításával. Sajnálatos módon a 
valóságban a 2001-2005. közötti időszakban az át
lagos növekedés az Euró-zónán belül minden év
ben elmaradt a tervezettől. 

Az előadók szerint, az egyébként 2000-ben 
kezdődő és azóta is tartó gazdasági lassulás egyik 
magyarázata az, hogy Európa elveszítette a saját 
növekedésbe vetett bizalmát. Pesszimista, bizony
talan légkör és hangulat uralkodott el mind a 
háztartások, mind a vállalatok esetében. A háztar
tások esetén a fogyasztás iránti kereslet, míg a vál
lalatok esetén a beruházások iránti kereslet ala
csony. 

Egyetértés alakult ki abban, hogy ebben a szi
tuációban a kormányoknak kell megtenni a 
kezdő lökést, növekedési pályára állítani a gazda
ságot. Demagóg politika azzal próbálkozni, hogy 
egy ilyen szituációt adócsökkentéssel lehet csak 
megoldani, az ugyanis csak a megtakarításokat 
növeli. 

Nagyon sok tagállamban a strukturális refor
mokat a dereguláció és a dolgozók jogainak és 

nyezett. Ezek egyenes következménye az 
alacsony növekedés. Az elmúlt években 
több tagállamban is munkaerő-piaci refor
mokat vezettek be. 

Németországban a munkanélküli se
gély jogosultságát egy évben határozták 
meg és lehetővé tették a kis- és középvállal
kozások munkavállalóinak egyszerűbb el
bocsátását. 

Franciaországban rugalmas elbocsátási 
szabályokat hoztak a részmunkaidőben 
foglalkoztatottakra vonatkozóan és 120 he
lyett 220 órában maximalizálták a túlórák 
számát. 

Az olasz kollégák hasonlóakról számol
tak be, mint amit a francia szakszervezeti 
tisztségviselők osztottak meg a résztve
vőkkel. 

Az egyik belga szakszervezettől érkezett 
kolléga elmondta, hogy Belgiumban kilá
tásba helyezték a nyugdijkorhatár valamint 
a munkaidő emelését is. 

Nem szabad a bér kérdésében olyan or
szágokkal (például Kína) versenyezni, akik 
a magas versenyképességet a szegénységi 
szinthez közelítő bérnek és az alacsony 
színvonalú munkakörülménynek köszön
hetnek. Ebben a versenyben Európa egy
sze�en nem nyerhet. 

Osszefoglalva, Európa sajnos nem nö
vekszik kellőképpen, magas a munkanél
küliek száma és sajnos néhány országot ki
véve öregszik a társadalma, és ezeket a 
problémákat középtávon mindenképp or
vosolni kell. 

Komiljovics Máté 

MIKÖZBEN A VSZ SÍPPAl:DOBBAL KÖVETELI .•• „Miközben a VSZ síppal-dobbal 
követeli a létszámleépítés és a 
tevékenység-kihelyezés felfüg• 
gesztését, a színfalak mögött 
már áprilisban aláírták a foglal• 
koztatáspolitikai megállapodást 
a leépítésről. A Vasúti Érdek• 
egyeztető Tanács 2004. novem• 
ber 9-i ülésén a VSZ nemcsak a 
megállapodást de a tárgyalások 
másnapi folytatására vonatkozó 
javaslatot is elutasította ... Ezeket 
híresztelte a MÁV ZRt. a Gazda• 
sági és Közlekedési Minisztéri
umnál tartott, 2004. novemberi 
tömegdemonstrációnk kapcsán. 

Megny,ertük a pert! 
megfelelő műszaki, technológiai 
feltételek nélküli, pusztán költ
ségtakarékossági szándékokon 
alapuló - erőltetett létszámle
építés elleni szakszervezeti fellé
pésünk nemcsak a társaságnál és 
nemcsak az állami szervek előtt 
folyik. Az állampolgárok érin
tettsége és a „vasútbarát" politi
kai döntések elérése érdekében 

A MÁV Rt. a reprezentatív 
szakszervezetekkel 2004 áprilisá
ban nem a létszámleépítésről ál
lapodott meg. Ez a megállapo
dás csak egy eljárási rendet sza
bályoz. Egyrészt a munkahelyek 
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lehetőség szerinti megtartását 
célozza, másrészt arról szól, 
hogy amennyiben létszámleépí
tések történnek, a vasúttársaság
nak milyen szabályokat kell be
tartania, hogyan kell az érintett 
munkavállalók helyzetét rendez
nie. 

De a másik állítás sem felelt 
meg a való�ágnak. Azon a VÉT 
ülésen a MAV ZRt. azzal fejezte 
be nyilatkozatait, hogy nem zár
kózik el a tárgyalásoktól, de más
napi tárgyalásra konkrét javasla
tot nem tett. 

Polgári törvénykönyvünk 
alapján a személyhez fűződő jo
gok védelme kiterjed a jó hírnév 
védelmére is. Ez a védelem a jo-

gi személyeket is megilleti, így 
bennünket is. A jó hírnév sérel
mét jelenti különösen az, ha va
laki más személyre vonatkozó, 
sértő, valótlan tényt állít, híresz
tel, vagy valós tényt hamis szín
ben túntet fel. A MÁV ZRt. a két 
valótlan állítással a Vasutasok 
Szakszervezetét rossz színben 
tüntette fel. Az eseményekről 
szóló tényszerű tájékoztatás he
lyett arra tett kísérletet, hogy 
szakszervezetünket a vasutasság 
és a közvélemény előtt lejárassa. 

Az ügy jelentősége: A nem
zeti vasúttársaság gazdasági elle
hetetlenülésének megakadályo
zása érdekében, illetve ezen be
lül a MÁV ZRt.-nél folyó - a 

- lehetséges támogatása folytán 
- az ország lakossága rokon-
szenvének megnyerésére is szük
ségünk van. Emiatt nem közöm
bös, hogy milyen a megítélé
sünk, szavahihetőségünk, mek
kora szimpátia irányul szakszer
vezetünk felé. És természetesen 
ez vonatkozik a vasutasságra is. 
Fenti esetekben a munkáltató 
ennek rombolására törekedett. 

Pereltünk. Nyertünk. A MÁV 
ZRt.-t kötelezté_k elégtételt adó 
nyilatkozat közzétételére. 

dr. Borda Tibor 
érdekvédehni szakértő 



HÉPZÉS Női tisztségviselők ké_c_ 
A VSZ Női TAG O ZATA 
AZ ELMÚLT ÉVEKHEZ 
HASONLÓAN IDÉN IS 
MEGSZERVEZTE A NŐI 
TIS Z T S ÉGVISE L ŐK
AKTIVÁK KÉPZ ÉSÉT BA
IATONBOGLÁRON, NO
VEMBER 25-26-ÁN. 

� Balatonbogláro jS"lJr_" 

A résztvevők lelkes kis csa
pata a Munkavállaló Nők V. 
Országos Konferenciáján való 
együttes részvételt követően, 
24-én este érkezett meg Ba
latonboglárra. A képzés első 
napjának délelőttjén az eséJy
egyenlőség helyzete a MAV 
ZRt-nél, valamint aktuális ér
dekvédelmi kérdések szere
peltek napirenden. 

Meny�ártné dr. Zsíros Má
ria, a MAV ZRt. Emberi Erő
forrás és Kontrolling főosz�á
lyvezetője, aki egyben a MAV 
Esélyegyenlőségi Bizottság ve
zetője is, tájékoztatta a részt
vevőket a bizottság eddigi 
tevékenységéről, az Esély
egyenlőségi Terv elkészülte 

óta tett intézkedésekről. Az 
egyik fő cél az, mondta a fő
osztályvezető asszony, hogy az 
esélyegyenlőség szelleme s�é
les körben elterjedjen a MAV 
ZRt-nél. Az Esélyegyenlőségi 
Terv elkészítése óta több fel
mérést végeztek a nők és férfi
ak bérezési helyzetéről, a rész
munkaidős foglalkoztatás ki
terjesztési lehetőségeiről, a 
gyermekgondozási szabadsá
gon lévők tanulási igényeiről. 

Simon Dezső, a VSZ elnö
ke tájékoztatójában szólt a vas
út jelenleg folyó átszervezésé
vel kapcsolatos gondokról, a 
vasúti törvény módosítási ter
vezetéről, a VSZ-nek a terve
zet formálásában betöltött 
szerepéről, valamint az őszi 
érdekegyeztetési tárgyalások 
állásáról, elért eredményeiről. 

A délután folyamán Kará
csony Szilárd szervezetpoliti
kai alelnök a vasút átszervezé
sével összefüggő, új VSZ 
struktúra kialakításával kap
csolatos kérdésekről infor
málta a résztvevőket. Ismertet-

te a VSZ Szervezetpolitikai 
helyzetelemző és javaslattevő 
Bizottság által a VSZ Elnöksé
ge részére készített javaslato
kat, valamint az idei átfogó 
tagtoborzó akció eredménye
it. A VSZ közelgő 110 éves év
fordulója kapcsán készült, szí
nes képekkel illusztrált anyag 
levetítésével történeti áttekin
tést adott a Vasutasok Szak
szervezete fejlődéséről, éle
téről. Valamennyi tájékoztatót 
aktív konzultáció követte. 

Az alelnök tájékoztatója 
után megemlékeztek a VSZ 
Női Tagozata 15 éves évfordu
lójáról. Hercegh Mária, a Ta
gozat vezetője a Női Tagozat 
történeti fejlődését vázolta fel 
megalakulásától napjainkig, 
míg jómagam, mint tagozat
vezető helyettes a 15 éves női 
érdekvédelmi munka legje
lentősebb eredményeit foglal
tam össze. 

A megemlékezés a születés
napi torta elfogyasztásával és 
közös fényképezéssel ért vé
get. 

Késő es
tébe nyúlóan 
jó hangulatú csap-
atépítő tréninget is tartottuk, 
közben némi önismeretre te
hettünk szert, valamint az ér
dekegyeztetés nehézségeibe is 
betekinthettünk. 

A képzés másnapjának 
délelőttjén a Szerb Vasutas 
Szakszervezet újonnan meg
alakult Női Szekciója küldött
ségének tagjaival beszélget
tünk, akik azzal a szándékkal 
vettek részt képzésünk mind
két napján, hogy megismer
jék a női réteg-érdekvédelmi 
munka tapasztalatait, s azt 
hasznosítani tudják majd tevé
kenységük során. A küldöttsé
get Belojevics Tánya, a Szerb 
Vasutas Szakszervezet alelnö
ke, a Női Szekció elnöke ve
zette. 

A kétnapos képzés nagyon 
jó hangulatban telt, a részt
vevők sok hasznos informáci
óval gazdagodva térhettek ha
za. 

Kollár Sándorné 

Karácsonyi meglepetés a MAV Kórháznak 
A

öomoara1er MÁV Kft. - az egykori 
Dunakeszi Járműjavító jogutódja -
karácsony táján immár hagyományo

san meglepi értékes ajándékával a buda
pesti MÁV Kórház valamely osztályát, 
részlegét. Az elmúlt év hasonló idősza
kában a Kardiológiai osztály laboratóriuma 
gyarapodott 2,6 millió forint értékben egy 
terheléses diagnosztizációt szolgáló ergo
méterrel, míg idén a Szemészeti osztály 
munkatársai vettek át a gyógyító-meg
előző munka során nélkülözhetetlen eszközöket 2,8 
millió forint értékben. 

Új Heidelberg típusú pachymeterrel és Topcon Sl 
3C Haag-Streit rendszerű réslámpával gazdagodott az 
elmúlt napokban a budapesti MÁV Kórház és 
R�ndelőintézet. A Dunakeszi székhelyű Bombardier 
MAV Kft. karácsonyi ajándékát Dian József ügyvezető 
igazgató ( a képen középen sötét öltönyben) november 
25-én adta át jelképesen - a Podmaniczky utcai épü
letegyüttes 7. emeleti Szemészeti osztályának munka
társai körében - dr. Vogt Gábor osztályvezető főor
vosnak (a képen jobbról a hetedik), az Alapítvány a 
MÁV Kórház Szemészeti Osztályának Támogatására 
grémium kuratóriumi titkárának. 

Az intézmény az összesen 2,8 millió forint értékű 
eszközök gyógyító-megelőző rendszerbe állításával a 
különböző szembetegségekkel küszködő - többségé-

ben vasutas - betegek kivizsgálási és kezelési folya
matát kívánja korszerűsíteni. Az osztály szakemberei 
a pachymeterrel olyan, ma már nélkülözhetetlen és az 
eszközparkból eddig hiányzó műszerhez jutottak, 
amellyel a zöldhályog korszerű diagnosztizálását tud
ják elvégezni, míg az új réslámpával a szem sokkal 
alaposabb vizsgálatára nyílik lehetőség. 

- Az ambuláns- és fekvőbetegeknek létfontossá
gú, hogy lehetőleg a legkorszerűbb eszközrendszer 
segítségével gyógyuljanak, és nyilvánvalóan orvosaik
nak is megkülönböztetetten fontos, hogy a legmoder
nebb körülmények között s a legnagyobb hatékony
sággal végezzék munkájukat. Ezért ezúton is csak az 
elismerés hangján tudok szólni kollégáim áldozatos 
tevékenységéről, akik a rendkívül nehéz viszonyok kö
zött eredményesen teszik a dolgukat. Elegendő csak 
arra utalnom, hogy például egyedül a műtétek száma 
a korábbi 3-400-ról évente 2500-3000 esetre emelke-

del!. Ebből eredően viszont - az egyre növek
vő betegforgalom függvényében - nem csu
pán munkatársaimra, hanem műszerparkunk
ra is .mindig több teher nehezedik, melyet 
csakis folyamatos fejlesztéssel, korszerűsí
téssel tudunk szinkronba hozni. - hangsú
lyozta a szerény, bensőséges hangulatú át
adási esemény során dr. Vogt Gábor. Az 
osztályvezető főorvos elmondta: a Bombar
dier MÁV Kft. karácsonyi ajándékával új di
menziót nyitott a zöldhályog diagnosztizálásá
ban, és jelentősen hozzájárult a gyógyító

megelőző munka színvonalának növeléséhez, a bete
gek életminőségének javításához. 

Válaszában Dian József hangsúlyozta, hogy min
den egészséges embernek magától értetődő köteles
sége lehetősége szerint segíteni bajba jutott társain -
s nem lehet ez másként a közösségek, vállalatok ese
tében sem. Az pedig, hogy a vasúti személykocsi
gyártással és-javítással foglalkozó s immár közel 80 
éves, eredményekben gazdag múltra visszatekintő 
társaságnak miért a MÁV Kórház „jut eszébe", ha aján
dékozásról van szó, a legkevésbé sem véletlen. A cég 
többségi tulajdonosa a Bombardier T ransportation 
nemzetközi vállalatcsoport, ám 25 százalékban tulaj
donosa a MÁV Rt., és 10 százalékban az üzem dolgo
zói is. 

G. Szacs László 
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A kritika kritikája 
kz EIMÚLT HÓNAPOKBAN A MOZOONWEZETŐK SZAKSZERVEZETÉ
NEK !.APJÁBAN, DE MÁS SZAKSZERVEZETI I.APOKBAN IS DR. BORSIK JÁ
NOS ÉS NÉMET LÁSZLÓ TOLIÁBÓL MEGJELENT EGY FOLITATÁSOS 
RÉMREGÉNY ,,MEGSZŰNIK A VSZ?" CÍMMEL. 

Nem kívánom ízekre szedni a benne le
írtakat, mert nehéz vitatkoziii azokkal, 
akik önmaguk is mindent megtettek an
nak érdekében, hogy a Vasutasok Szak
szervezetét és ezzel együtt a vasutas szak
szervezeti mozgalmat is meggyengítsék. 
Véleményem szerint a cikk írói ijedtük
ben olyasmihez folyamodtak, amit egy 
magát valamire tartó szakszervezeti veze
tő soha nem tenne meg. Nekiestek a 
MÁV-nál működő két legnagyobb szak
szervezetnek, mert attól félnek, hogy az 
esetleges egyesülés során példát mutat
nak a többi vasutasnak arról, hogy egység
ben az erő. Az egységbe egyébként a moz
donyvezetők is beletartoznának. Az egy
ség nem csak a vasutas munkavállalók egy 
szervezetbe tömörülését jelenti, hanem 
azt is, hogy nem lehet többé külön alku
kat kötni és 4500 mozdonyvezető érdeké
ben a többi vasutas kollégát kijátszani. Az 
egység azt is jelenti, hogy a szakszervezeti 
oldalon meg kell kötni azokat a megálla
podásokat, amelyek valamennyi vasutas 
érdekeit egyformán képviselik. Vélemé
nyem szerint a szakszervezeti egység nem 
feltétlenül jelenti az egyesülést. 

A cikk írói megijedtek attól, hogy 2003 
eleje óta csak a Vasutasok Szakszervezete 
tiltakozott az esztelen létszámcsökkentés, 
tevékenység-kihelyezés és a Nemzeti Vasút 
szétrombolása ellen. A nyomásgyakorlás 
legkülönbözőbb formáit alkalmazó 
(naggyűlés, aláírásgyűjtés, demonstráció, 
bírósági keresetek) VSZ mellé egyik vas
utas szakszervezet sem sorakozott fel, 
mert vezetőik nem ismerték fel, hogy a 
11000 vasutas munkavállalót „likvidáló" 

kormányhatározat és az ezt végrehajtó 
MÁV vezetése ellen fel kell lépni. Előbb 
vagy utóbb még a MOSZ vezetőinek is szá
mot kell adniuk arról, hogy miért nézték 
tétlenül a vasút és a vasutasság szétverését. 

Dr. Borsik János és Német László odáig 
vetemednek, hogy a szakszervezeti moz
galom további szétverését javasolták a 
szakmai szakszervezetek létrehozásával, 
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mondván, hogy csak ezek oldhatják meg 
a jelenlegi problémákat. Aki eddig még 
nem jött rá annak nem árt tudomásul 
venni, hogy a szakszervezeti pluralizmus 
nem más, mint a szakszervezeti mozga
lom halála. 

Nagy hiba volt, hogy a cikket megírták 
és megjelentették, mert ezzel azt üzenték, 
hogy a MÁV vezetése az év végi tárgyaláso
kon nyugodtan hátradőlhet, m'7_rt nincs 
egység a szakszervezetek között. Uzenetet 
kaptak vasutas kollégáink is, és szembe 
kell nézniük azzal, hogy a mozdonyve
zetők megint megfeledkeztek az együtt
működésről és a szolidaritásról. 

A Vasutasok Szakszervezete 110 éves 
múltjához méltóan mindig is hajlandó 
volt hibáival szembenézni és tanulni azok
ból, hogy megújuljon, és felkészült legyen 
a kihívásokkal szemben. A VSZ vezetése 
és tagsága folyamatosan azon munkálko
dik, hogy megteremtse a vasutas munka
vállalók egységét. 

*kotterl' 

dilemmák 
A fenti cikk közlése komoly fejtörést 

okozott. Miközben a VSZ alapelvei közt 
a szakszetvezetek együttmtlködése 
e16kel6 helyen áll, sajnálattal kell ta
pasztalnllllk, hogy a tánazakszerrezetek 
keményen kritizálják egymást, köztük 
bennünket is. Ha ugyanezt tesszük, mi 
sem vagyunk jobbak. Fenti cikk megje
lentetésének. leg65bb oka olvasóink el
várása volt. A cikkben megfogalmazott 
bitikajelent&en komietikázott. Ennél 
mélyebb éaelmeket keltett a PVDSZ és 
a MOSZ lapjában megjelent cikksoro
zat. Leginkább azért, mert igazságta1an 
és a tények.t61 ehugaszkodott bitikát 
tartalmaz. Sajnáljuk, hogy a vasutas 
szakszeIVC'Zetek a plmalizmua 15 éve 
alatt sem jutottak el oda, hogy kölcsö
nösen ateljék egymást. lapunk a té
mát lezártnak teldnti. (szerk.) 

&urópa1Uasutas 
munkavállalók 

napJa 
2005. december 5. 

BRÜSSZEL, GARE DU MIDI 

PÁLYAUDVAR (13:00-14:30) 
2005. december 5-én az ETF (Európai Közle

kedési Dolgozók Szövetsége) demonstrációt tart 

európai vasutas munkavállalók részvételével a 

brüsszeli Gare du Midi pályaudvaron, 13:00-

14:30 között. Az eseményre megközelítőleg 3000 

vasutas munkavállaló jelezte részvételi szándé

kát Európa több országából. 

A demonstráció oka, hogy 2005. december 5-

én összeül az EU Közlekedési Miniszteri Taná

csa. A miniszteri tanács ülésén az egyik napiren

di pont a 3. Vasúti Csomag lesz, melynek fő ele

me a vasúti személyszállítás tervezett liberalizá

ciója. 

Az előzetes tervek szerint a tanács döntést kí

ván hozni a témában. 

Előzetesen az alábbi országok kollégái jelez

ték részvételüket az eseményen: Németország, 

Franciaország, Luxemburg, Belgium, Lengyelor

szág, Magyarország, Olaszország. 

Egy kisebb ETF csoport a demonstráció ideje 

alatt a pályaudvarról induló nemzetközi vonatok

ra száll fel (pl.: Thalys, ICE, TGV Marseille, EC 

Luxemburg) és tájékoztatja az utazóközönséget 

a demonstráció okairól, céljairól. Ugyanezen a 

napon számos európai országban lesznek kisebb 

demonstrációk. 

Megítélésünk szerint a vasúti személyszállítási 

piac megnyitása egészen más hatást fog kiválta

ni, mint amit az Európai Bizottság attól elvár. 

Az ETF ezzel szemben úgy gondolja, hogy a 

verseny inkább károkat fog okozni mind az utazó

közönség, mind a vasutas munkavállalók szá

mára. 

A verseny a gazdaságilag nem egy súlycso

portban lévő vállalatok között bizonyos országok

ban a vasút létét fenyegeti. Ez ugyanúgy vonat

kozik a földrajzilag kisebb országokra, melyek 

vasúttársaságaira nagyon nagy nyomás fog ne

hezedni. 

A vasúti utazóközönség a vasútra mint egy in

tegrált szolgáltatásra tekint. Elsősorban azt kérik 

és igénylik, hogy könnyű és egyszerű legyen a 

használata, megközelíthetősége, biztonságos és 

rugalmas legyen. 

Megítélésünk szerint a liberalizáció éppen ezt 

az integrált szolgáltatást veszélyezteti. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT KÉREM KERESSE: 

www.itfglobal.org/etf 
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HUT Hírleuél 2005. nouember 
Soros HÜT ülés: 2005. nouember 1q. 

1. Elsőként a Pályavasúti Üzletág vonatfel-és 
átvevői munkakör racionalizálása pozicionálása 
témakör volt napirenden, figyelembe véve az e 
tárgyban kötött szakszervezeti megállapodást. 

Elöljáróban az üzletág főigazgatója, Dr. 
Mosóczi László a szeptember 12-i KÚT ülés óta 
eltelt időszak intézkedéseiről adott számot a 
szakbizottság vezetőjének kérdéseire válaszolva. 
Elhangzott, hogy a technológiai központokat 
ebben az évben már nem vonják össze, és jövőre 
is csak az üzletág irányítással összefüggésben 
lévő területeken várható racionalizáció. A gép
járművezetők tevékenység-kihelyezésével kap
csolatban olyan döntés született, hogy hosszútá
von továbbra is az üzletágnál maradnak, míg a 

sára mintavezénylést biztosítanak, így ennek 
alapján kell az állomási végrehajtási utasítást, il
letve a helyi függelékben a munkarendet módo
sítani. Az árufuvarozás a hálózat 77 pontján 
2006. január 1-:iétől tudja átvenni a külső vonat
felvevőt, ezért a decemberi túlóra elkerülésére 
megállapodást köt a két üzletág. Ugyanott, 
ugyanúgy, kinek kell a feladatot elvégezni. Az 
ülésen résztvevő üzemi tanácselnökök, üzemi 
megbízottak a helyi sajátosságoknak megfelelő 
kérdéseket tettek fel, érintve néhányszor háló
zati feladatokat is, mellyel nehéz helyzetbe hoz
ták az asztal túloldalán ülő vezetőket. 

2. Másodikként a MÁV ZRt. Belső Kommu
nikációs Osztály stratégiájáról, a 2005. évi vas
utasnap rendezvényeinek értékeléséről, a jö
vőképről, az újraindult HÍRTELEFON-ról 

A rászorulók részére 100 ezer forintot osztanak fel 

villamoshálózat felmérők esetében az IK Kft. 
árajánlatára vár a főigazgató. 

(03/37-40), a decemberi mikulásvonatról és a 
februári VASUTAS bálról szólt Dancsa Attila 
osztályvezető. A távközlés tevékenység-kihelyezésére két ver

zió készült. A Pantel Rt. és a MÁV Informatika 
Kft. közül a vezetői értekezlet az utóbbit jelölte 
ki a feladat előkészítésére. Ez ellen a Vasutasok 
Szakszervezete kifogást nyújtott be a Munka
ügyi Bíróságon, melyet első fokon elveszített.Je
lenleg a vagyonleltár készül, s jogtanácsosi javas
lat alapján megy vezetőire a további lépés. A 

3. Harmadik napirendként az árufuvarozási 
tevékenység átalakításának szervezetmódosítási 
javaslatához tett szóbeli kiegészítést Zsoldos Ma

rianna főosztályvezető. Ezt követően az ÁFU 
belső szervezetének átalakítását Horváth Ottó 
üzemeltetési igazgató mutatta be. A külső vonat-

VSZ másodfokra benyújtotta kere
setét. 

Budapest:Józsefváros bezárására 
technológia készül, mely menet
rendváltozásra megvalósulhat. 

A vonatfel-és átvevői tevékeny
ség tervezett racionalizálása, és 
pozicionálása című írásos előter
jesztéshez Lipusz Ferenc osztály
vezető tett szóbeli kiegészítést. El
mondta, hogy az eredeti szándék
tól eltérő megállapodás jött létre 
a KÚT és a szakszervezetek véle
ményének figyelembe vételével. 
Ezért a hálózati üzletszabályzat 
(HÚSZ) alapján a pályavasúti üz
letágnál marad a belső vonatfelvé
tel, a határfelületek meghatározá-
sa az árufuvarozással közösen tör-
ténik. A részmunkaidő alkalmazá-

MSZ E N ISO 900 l /200 l 

Mint a MÁV Rt. szállítója, 
továbbra is vevői rendelkezésére áll 

a minden igényt kielégítő, egyszeri felhasználású 
fém és műanyag KOCSIZAR (plomba) gyártásával 

és forgalmazásával 
mind vasúti, mind közúti célra. 

Jövedéki termékek zárására 
(kannás és hordós bor) 

hivatalos zárminősftéssel 
rendelkezünk. 

AL 
�RT 

2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F: (26) 313-105 

E-mail: szaboesfia@dunakanyar.net 

www. szaboesfia. hu 

Bodnár József 
HÜT Siljlóref erens 

felvételi tevékenységet 
10-12 helyen csak 
2006. február ljétől 
veszi át a CARGO. Az 
állomási technológia 
kialakítása 2006. janu
ár 1-:iére készül el, a 3 
Regionális Igazgató
ság irányításával pedig 
8 csomópont műkö
dik, 171 fő operatív 
koordinátorral. 

4 . Negyedikként 
döntött a KÚT a rend
kívüli élethelyzetbe 
kerülő munkavállalók 
részére elkülönített 
maradványkeret fel
használásáról. A pálya
vasú ti üzletág vonat
felvevői munkakörei
ben foglalkoztatott rá
szorulók részére 700 
ezer Ft-ot osztanak fel 
létszámarányosan. Az 
ÜDSZSZ szervezeti 
egységeire pedig 260 
ezer Ft-ot biztosított a 
testület. 

5 . A különféléken 
belül az Ingatlan bér
beadási Utasításban a 
KÚT szerepének pon
tosítását kérte a testü
let. Hozzájárulását ad
ta a Budapest Hungá
ria lakótelep értékesí
téséhez, de nem hagy
ta jóvá a jóléti ingatla
nok értékesítését, mi
vel nincs megállapo
dás ez ügyben. Egysé
ges koncepció szüksé
ges. 
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inde irányból, mondhatjuk in
b poli · ai szélirányból áradnak a 

n ·1 a ozat k az Euro bevezetésének 
idop ntjaival kapcsolatosan. A kér
dés valóban húsbavágó. Azonban az 
egyszerű állampolgárnak, a hétköz
napi embernek ez mégsem annyira 
központi probléma. Ennek több oka 
is van. Először is még nem tudhatja 
pontosan, hogy miként hat eza csalá
di költségvetésre, személyes szükség
leteinek kielégítésére. Másrészt nem 
tud eligazodni a bevezetést esetlege
sen akadályozó vagy azt ellehetet
lenítő okokról az egymásnak szöge
sen ellentmondó vélemények között. 

Nem érti, hogy miért beszélnek az 
Európai Unióról, mint „Új Trianon
ról" azok, akik ugyanakkor nem 

győzik követelni a Brüsszelből érkező 
támogatásokat. Természetesen a poli
tikai vitákban sok a sandaság, de 
mintha József Attila sorai is igazolnák 
a probléma körül kialakult értetlen
séget. ,,A szövólány cukros ételekről 
álmodik, és nem tud kartellekról". 

A magyar gazdaság valóban nincs 
idilli állapotban, érezhetően csiko
rognak egyes területeken a gazdaság 
fogaskerekei. Sok az ellentmondásos
nak tűnő jelenség. Például nő a mun
kahelyek száma, mégis nő a munka
nélküliség. Az újságok hírül adják, 
hogy napelemes repülő átrepülte az 
óceánt, de minősíthetetlen a buda
pesti közlekedés. A technológia le
hatol az atomok szintjére, az elektro
mossággal vagy vízzel működő autón 
már nem is csodálkozunk, de azon 
igen, miért drágul a mindnyájunk 
életkörülményeit befolyásoló benzin. 

A magyar állampolgárt naponta 

győzködik kormányzati körökből 
származó, derűre hangoló megállapí
tások, de ezt a közérzet nem mindig 
igazolja vissza. A kormány valóban 
nehéz és egyúttal ellentmondásos 
helyzetben van. Mivel az államkassza 
tízmilliónyi tulajdonosát minden vele 
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kapcsolatos intézkedés érinti, így a kassza tartal
ma és eloszthatósága, illetőleg például az adó
csökkentés is, mely ugyanannyival kevesebb el
osztást tesz lehetővé. Az adókedvezmény pedig 
csak a tőke tulajdonosainak jár. Az államadósság 
okozta hiányt, ezerötszáz milliárdot lehet kölcsö
nökkel pótolni. Ez gyorsíthatja a beruházásokat, 
termelő egységeket, munkahelyeket teremt, de 
kamatterheket is jelent. A hitelfelvétel minden
napos a gazdaságpolitikában, de csak akkor hasz
nos, ha munkahelyek teremtésével növeli a ver
senyképességet, és az osztogatás helyett erősíti a 
szociális háló befogadóképességét. 

A szociális háló igen sok esetben visszaélése
ket takar a valóban rászorultak rovására. A jelen
legi felmérések szerint közel négyszázezren nem 
járulnak hozzá az állam bevételeihez a fekete és a 
szürke zónából. Zömük az alkalmi alvállalkozók 
hasznának erkölcstelen nyerészkedését növelik a 
társadalmi többség kárára. A gyakran nemes egy
szerűséggel eltartottnak nevezettek, valóban 
munkaképtelenek, a munkaképes korukat becsü
lettel kitöltő nyugdijasok erkölcsileg köteles ter
het jelentenek az eltartók adóiból, de ez az élet 
törvénye, melyet áthágni bűn a múlttal és a jövő
vel szemben egyaránt. 

A jövőnk iránti elkötelezettség a gyermekek 
felnevelését, tanulását segítő állami bevételek tár
sadalmi igazságosság elve szerinti elosztása is. A 

társadalmi egyenlőtlenség normális, ha az telje
sítmények szerint differenciált. Napjainkban ez 
nem érvényesül hazánkban. A rendszerváltás 
előtti és különösen azt követő években hatalmas 
vagyonok halmozódtak fel, a törvényeknek talán 
megfelelő, de nem erkölcsös módon. A hazai 
multik némelyike irdatlan összegekkel próbálja 
bekötni a társadalom szemét. Legutóbbi példa 
lehet a Primisszima dij, hétszázezer euró, átlagár
folyamon százhetvenöt millió forint. Ez az összeg 
nem veszteség a nemes lelkű adományozónak, 
hiszen levonja adójából. Ez bizony gazdaságpoli
tikai technika. Ugyanez az úr áruházat épített 
Katowiczében, dicséretére váljon, a sokadikat. A 
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megnyitás napján a láto
gatók gyermekei között 
egymillió eurót, azaz ket
tőszázötven millió forin
tot ajándékoznak szét 
reklámcélból. Természe
tesen senki sem sajnálja, 
legfeljebb egy kicsit túl
méretezettnek tartja e 
nagyvonalúságot, de ér
demes rajta elgondol
kozni, költségvetési 
gondjaink közepette. 

Magyarországon sú
lyos infrastrukturális 
problémákat halogatnak 
évtizedek óta, például a 
t e  l e  p ü l é s f  e j  l e s z  t é s ,  
egészségügyi ellátás, fel
szereltség területén. A 
panelházak felújításra várnak, nincs 
elegendő intézmény a rákos gyer
mekek gyógyítására, stb. 

Az Európai Unió hazánknak 
2007 és 2013 között, hat éven át évi 
ezer milliárd forintot juttat. Kato
wiczében csupán egyetlen nap alatt 
kettőszázötven millió forintnak 
megfelelő eurót ajándékoznak el. 

Hiba lenne azonban ezeket a sok
ezer milliárdos gesztusokat elítélni 
és felmenteni minden probléma 
alól az államot. 

A társadalmi igazságosság még 
korántsem érvényesül. Az államot 
is joggal érheti (nemcsak erkölcsi 
alapon) kritika például az adósá
vok miatt, melyek változtatásával 
szinte minden esetben a gazdagab
bak járnak jól. Például a havi száz
kilencven ezret kereső ugyanabba 
az adósávba kerül, mint a havonta 
milliókat kereső „adakozó". A jöve

-

- Kérek szépen belőle egv 18 centis darabot! 

delmi különbségek 
nem értékalapon 
alakulnak. Hosszan 
sorolható még a pa
nasz, melyet nem 
jószándékú osztoga
tással, hanem mé
lyenható társadalmi 
reformokkal lehet 
csak orvosolni. Lás
sunk tisztán, hogy 
aludhassunk jó lel
kiismerettel. Ez a 
valóban demokrati
kus, erkölcsös társa
dalom megvalósítá
sán.µ< titka és bol
dog, kiegyensúlyo
zott jövőnk záloga. 

(Szmodis Imre grafikája) 
Kardos István 



15 éve a 

tő törvények, intézkedések 
előkészítésében, megvaló
sulásában igyekeztünk be
folyásolni a döntést hozó
kat. 
■ Ráhatással voltunk az 

értékvesztett nyugdíjak 
1992-ben egy ízben történő 

zése is a NYOK nevéhez 
fűződik, bár a megvalósulá
sában voltak nézetkülönb
ségek. 

■ A lehetséges fórumo
kon felemeltük szavunkat 
az infláció, az energia, a 
közüzemi dijak, a lakhatás, 

A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN NÉHÁNY NYUGDÍJAS SZERVEZET FELlSMERTE, AZ 
ÚJ KIHÍVÁSOKNAK, A NYUGDÍJASOK ÉLETHELYlETÉNEK, HATÁSOS ÉRDEKVÉDJL
MÉNEK CSAK ÖSSZEFOGÁSSAL, EGYÜTIMŰKÖDÉSSEL TUDNAK MEGFELELNI. IGY 

TÖRTÉNT, HOGY 15 ÉWEL EZELŐTT, 1990-BEN 14 NYUGDÍJAS ÉRDEKVÉDELMI 
SZERVEZET - KÖZÖTTÜK A PÉCSI VASUTASOK NYUGDÍJAS SZERVEZETE IS - MEG
ALAKÍTOTTA A NYUGDÍJASOK ÜRSZÁGOS KAMARÁJÁT, JELENLEGI NEVÉN A 
NYUGDÍJASOK ÜRSZÁGOS KÉPVISELETÉT, RÖVIDEN NYOK-OT. 

dül élők és rászorultak 
helyzetének javítása, a 
nyugdijak reálérték csökke
nésének megállítása. 

Sajnos megállapítható, 
hogy a rendszerváltás nagy 
vesztesei az időskorúak. A 
politika, a társadalom, a 
Kormány még sokban adó
sa a nyugdijas társadalom
nak. Például az időskorúak 
biztonságát szavatoló tör
vény megalkotásával. Vagy 
az évek óta kimutatott bér
és nyugdij közötti arányta
lanság megszüntetésére 
megalkotandó törvény mó
dosítással, mely szerint a 
nyugdijat a nettó bérekkel 
azonos százalékkal kellene 
emelni évente. 

Az alapítók elhatározták, hogy az össz
nyugdijas érdekeket együttesen kialakított 
álláspontokkal érvényesítik a kormánynál 
és más fórumokon. Ez válasz volt az akkori 
időszak körülményeire. Azóta 48 tagszerve
zete van a NYOK-nak. Minden megyében 
működik megyei képviselet, amely a me
gyékben lévő kisebb nyugdijas klubokat, 
szervezeteket tömörítik, ezáltal a NYOK ma 
már milliós nyugdíjasságot képvisel. 

korrekciójának előkészíté
sére. 
■ Kezdeményezésünkre 

a 65 éven felüliek ingyenes 
utazási lehetőségét biztosí
totta a Kormány. 

■ Az évenkénti nyugdij
emeléseket törvény bizto
sítja. 
■ Javaslatunkra az özve

gyi nyugdijrendszer részle
ges rendezése megtörtént. 

a gyógyszer, a megélhetés 
korosztályunkat érintő ne
gatív hatása miatt is. 

Az eddig elért eredmé
nyek szerényebbek annál, 
amit a nyugdijas társada
lom elvár, azonban a ta
pasztalatok azt bizonyítják, 
hogy volt és van értelme a 
küzdelemnek, erőfeszítés
nek. 

A jövőt illetően prioritást 
élvez a napjainkat jellemző 
nyugdijas szegénység felszá
molása, különösen az egye-

A NYOK alapszabálya szerint, demokrati
kusan és pártsemlegesen működik. Legma
gasabb fóruma a Tanács, amelynek tagjai a 
tagszervezetek által küldött képviselők. Az 

Elnökség a 13 különböző szakbizottság 
elnökeiből és néhány országos hatáskörű 
nyugdijas szervezet vezetőiből áll. Az össz
nyugdijasokat érintő rövid- és középtávú 
programok képezik a NYOK feladatait. 

Az Országos Képviselet 15 év alatt igazol
ta létjogosultságát, működőképessé vált és 
szerény eredményekkel is büszkélkedhet. 
Néhány ezekből a teljesség igénye nélkül: 

■ Közreműködtünk a nyugdijasokat érin-

■ Megalakulása óta 
(1996) tagja a NYOK az 
Idősügyi Tanácsnak, amely 
a Kormány tanácsadó tes
tülete az időseket érintő 
témákban. 
■ A közelmültban ho

zott intézkedés - több 
lépcsőben bevezetett-, a 
nyugdíjak aránytorzulá
sának javítását szolgáló 
korrekció kezdeménye-

A KORMÁNY MÉG 

SOKBAN ADÓSA 

A NYUGDÍJAS 

TÁRSADALOMNAK ... 

A következő években is 
újabb kihívások elé né
zünk. Tovább kell küzde
nünk, dolgoznunk az idős
korúak, nyugdijas sorstársa
ink jobb életminőségéért, 
az emberibb jövőért. Eb
ben az elszánt, szívós küz
delemben minden segítsé
get szívesen veszünk. 

Dr. Huszti Rezsőné 

15 éve a NYOK 
aktivistája 

megbírságolták 
az Egyesült H1rályság 
uasúttársaságát 

Az állami tulajdonú Network Rail 
vasúttársaságot 5 millió euro bírság
gal sújtották a biztonsági szabályok 
be nem tartása miatt. 

A bírságolás oka az volt, hogy 
2000. október 17-én Hatfield állo
más közelében egy vonat kisiklott, 
amely négy személy halálát és több 
sebesülést okozott. 

A vizsgálat megállapította, hogy a 
balesetet egy hibás sínszál okozta, 
amelyet a szabályszerű fenntartási 
munkák során felfedeztek volna. A 
pálya fenntartásával megbízott 
Balfour Beatty vállalatot 14,5 millió 
euro bírság fizetésére kötelezték. 

-=--A _V_I L_Á_G_V_A_S_Ú_T_.J�A_I _R_Ó_L __ j 

Ausztria és 
ffiagyarország 
,,úJra egyesül" 

Nyolcvanhét éwel az Oszt
rák-Magyar Monarchia felbom
lása után Bécs és Budapest az 
egyesülés új formáját választot
ta, éspedig a vasutak együttmű
ködését. A két fővárost össze
kötő vasútvonalat szeptember 
22-én avatták fel a határállomá
son. A két történelmi vasúttár
saság az ÖBB és a MÁV által 
üzemeltetett 247 km-es vona
lon 1930 jelzőt szereltetett fel, 
melyek lehetővé teszik a meg
engedett sebesség állandó 
ellenőrzését. A földi személyze
tet az osztrák fél már 2002 má-

jusban, míg a magyar fél 2003. 
augusztusban állította be. 

A jelző és biztosítóberende
zést felszerelő Alcatel vállalat 
vezérigazgatója kijelentette, 
hogy komoly nehézséget oko
zott a két jelenleg működő 
rendszer összehangolása. 

Bécstől a magyar határig ter
jedő 65 km hosszúságú vona
lon a megengedett sebesség 
160 km/óra, azonban a fékút 
távolsága nem teszi lehetővé 
ennek a sebességnek az eléré
sét. Magyar oldalon 120-160 
km/ óra sebesség érhető el az 
új jelzőberendezésnek köszön
hetően. Az Alcatel vállalat úgy 
véli, hogy ez a vonal idővel 
20%-kal haladja túl jelenlegi 
kapacitását és 25%-kal a jelen-

legi sebességet. A 
cél elérése bizo
nyos időt igényel, 
mivel a vonalon 
még a belföldi 
jelzőberendezé
sek működnek és 
a mozdonypark egységesítése 
sem történt még meg, amihez 
megközelítőleg tíz év szüksé
ges. Az osztrák mozdonypark 
fele jelenleg 13 vontatójár
műből (Siemens), míg a ma
gyar 17 Ganz-Mávag gyártmá
nyú V 63 típusú mozdonyból 
áll. 

(Ville et Transports, 
2005. okt.) 

Hajós Béla 
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A Vasutas Egészségpénztár je
lenleg az ország egyik legna
gyobb és legtőkeerősebb pénz
tára, taglétszáma 2005. szeptem
ber 30-án elérte a 32 OOO főt. 
Pénztárunk vagyona 2005. har
madik negyedév végén megha
ladta a 2,8 milliárd Ft-ot, tagja
ink részére 2005. első három ne
gyedévében 1,5 milliárd Ft ér
tékben nyújtottunk egészség
pénztári szolgáltatást. 

2005. nyarán bevezettük az 
egészségpénztári megtakarítás 
készpénz nélküli felhasználására 
alkalmas egészségkártyát. A 
rendszer 2005 júliusától műkö
dik. Több, mint huszonhárom
ezer tagtársunk már megrendel
te és megkapta egészségkártyá: 
ját. 

Az egészségkártya használatá
val készpénzfizetés nélkül lehet 
vásárolni az egyéni egészség
számlán rendelkezésre álló fede
zet erejéig a pénztárral szerző
désben álló gyógyszertárakban 
is. 

A kártyarendszer bevezetésé
vel, 2005. szeptember l:iétől a 
Pénztár fedezetigazolást már 
nem ad ki, azonban kártyát nem 
igénylő tagjainknak is biztosít
juk a telefonos engedélyeztetés 
lehetőségét. A telefonos enge-
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délyeztetést a Vasutas Egészségpénztár Kártyaköz
pontjában, a (06-1) 238-0361 telefonszámon lehet 
munkanapokon 8-20 óra között elérni. Természe
tesen megmarad lehetőségként a most használatos 
készpénzes fizetés is. 

2020. január 1. előtt nyugdfjba vonulók esetében 
130 OOO Ft) vis�zaigényelhető a személyi jövede
lemadóból, ha Onnek van adófizetési kötelezettsé
ge. (A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény 35. § (2) bekezdése.) 

Válassza az e észsé et�<t>I 
A VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ SZOLGÁLTATÁSA, A TÁRSKÁRTYA 

Társkártya 
Egészségkártyával rendelkező pénztártagjaink 

szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozóik részé
re is igényelhetnek egészségpénztári kártyát. 

Társkártyát a társkártya-igénylő nyomtatvány ki
töltésével és a pénztárba történő megküldésével le
het igényelni, maximum három (16 életévét betöl
tött) közeli hozzátartozó részére. A társkártya
igénylő nyomtatvány letölthető honlapunkról, az 
Urlapok menüpontban és kérhető a pénztár ügy
félszolgálatán is. 

Fontos, hogy a kitöltött nyomtatványt a pénztár
tag és a kártyaigénylő hozzátartozó is aláírja. 

A társkártya dfja 1 OOO Ft/ kártya, mely összeget a 
pénztártag egyéni egészségszámlájából levonunk. 

A társkártya, hasonlóan a tag egészségkártyájá
hoz, a kiállítástól számított öt évig érvényes, hasz
nálatáért tagjainkat semmilyen dfj nem terheli. 

A szolgáltatásra jogosult közvetlen hozzátartozók 
részére kibocsátott társkártya felhasználható kerete 
megegyezik a pénztártag kártyájának költhető ke
retével. 

Adókeduezmények 
Érdemes befizetnie az Egészségpénztárba, hi

szen a befizetés 30%-a (maximum 100 OOO illetve 

Az egységes tagdfj feletti befizetéseket a pénztár 
100%-ban a tag egyéni egészségszámláján írja jóvá, 
a beérkezést követően várakozási idő nélkül fel
használható egészségügyi, egészségvédelmi kiadá
sokra. 

Ha ezekkel az adókedvezményekkel élni szeret
nének, 2005. év végéig tudnak egyénileg befizetni 
a pénztárba. A pénztár bankszámlaszáma: OTP Rt. 
l l 794008-20501709. 

Uálassza 2006-ban 1s az egészséget! 
A Vasutas Egészségpénztár 2006-ban is várja tag

jai közé mindazokat, akik egészségük megóvására 
vagy helyreállítására fordított havi kiadásaikat az 
egészségpénztár által nyújtott lehetőségeket ki
használva szeretnék csökkenteni, akár munkáltatói 
hozzájárulás, akár egyéni befizetés igénybevételé
vel. 

A Küldöttközgyűlés elé terjesztett pénzügyi terv 
szerint az egységes tagdfj 2006-ban változatlanul 
S.OOO Ft, az egységes tagdfj feletti befizetés minden 
egyes forintját az egyéni egészségszámlára jóváír
juk. 

Minden tagunknak kellemes karácsonyt és bol
dog új évet kívánunk! 

Vasutas Egészségpénztár 
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gondoltunk egy nagyot, 
legyen a 

egészen apró kamatok 

marbles
™ 

személyi kölcsön 

1 % kamatkedvezmény 

a VSZ tagjainak 

A HSBC ID Csoport tagja 

kamat kicsi 
Most egészen apró a kamat, így a marbles™ 

személyi kölcsönt még könnyebben felveheted. 

A marbles™ személyi kölcsön esetében 

- a devizahitelekkel ellentétben - nem kell 

félned az árfolyamkockázattól, nincs kezelési 

költség és hitelfolyósítási díj sem, 

ráadásul most a kamat is akciós. 

marbles'" személyi kölcsön 150 OOO forinttól 4 millió forintig 

Hitelösszeg Havi törlesztőrészlet Egyéb költség Új THM 

850 OOO Ft 18 645 0 Ft 17,74% 

1 500 OOO Ft 31 718 0 Ft 16,08% 

4 OOO OOO Ft 84 580 0 Ft 16,08% 

Hívj minket még ma! 

marbles
™ 

személyi kölcsön 
(06 40) 480-480 
www.marbles.hu 

Jó tudni: A kamatkedvezményes akció 2005. november 29.-ig érvényes. A HSBC Bankot 2004-ben a világ legjobb bankjának választotta az Euromoney Magazin. 
A marbles'M személyi kölcsönt a Beneficial Rt. nyújtja, amely a HSBC Csoport tagja. A kölcsön minden esetben a Beneticial Rt. által végzett hitelbírálat függvénye. A fenti példáknál 
a futamidő 72 hónap. A kölcsön igénylésének alapfeltételei: életkor: 21-65 év, a jövedelem bankszámlára érkezzen. 

THM: 16,08%-25,64%. 
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Az On ajandekanak 

akár öten is örülhetnek! 

Ha Ön vasutas, akkor nálunk m t akár öt előfizetést is vásárolhat 
a maga és szerettei szám�ra, hogy ezentúl O Ft-os percdíjjal 
hívhassák egymást, havi 375 Ft opciós díj mellett.* 

Havi díj: 2.500 Ft, amely 100 %-ban lebeszélhető. 
'1: 

" 

... Másodperc alapú számlázás . 

Percdíjak a lebeszélhető havi díj összegéig: 
(! 

Percdíjak a lebeszélhető havi díj összegén felül: 

csúcsidőben, hálózaton belül: 24Ft csúcsidőben, hálózaton belül: 21,6 Ft 

csúcsidőn kívül, hálózaton belül: 12Ft csúcsidőn kívül, hálózaton belül: 10,8 Ft 

csúcsidőben, hálózaton kívül: 36Ft csúcsidőben, hálózaton kívül: 32,4Ft 

csúcsidőn kívül, hálózaton kívül: 24Ft csúcsidőn kívül, hálózaton kívül: 21,6 Ft 

SMS (az első 20 üzenet a havi díjért díjmentesen küldhető): 21,6 Ft/db 
' -

\..GPRS WAP havi díj (2 MB-ig): 375Ft 
_,,/ 

'A csoporton belüli kedvezmény egy adott ügyfélszámhoz tartozó SIM-kártyákkal vehető igénybe, Az opció választása esetén annak előfizetése valamennyi, a csoporthoz tartozó előfizetésre kötelező. 

További feltételek és Információ a Vasutasok Szakszervezetének központjában, illetve a helyi szervezeteknél A fenti ajánlat Igénybevételére kizárólag a Vasutasok Szakszervezetének él'Vényes tagkártyával rendelkező tagjai 
jogosultak. A havi díjas előfizetés megvásárlásakor az ügyfelek előzetes hitelképesség-vizsgálaton vesznek részt. A vizsgálat eredményétől függően Társaságunk óvadékot jogosult kémi az előfizetői szerződés megkötéséhez. 
Ez az óvadék a későbbiekben ióváírásra kerül a jóváírást követll számlák nagyságának függvényében, Vasutas Szakszervezeti el6fizetés készülék vásánás esetén kétéves Hűségnyilatkozat atá!rásával köthet 6, Egy Vasutas 
Szakszervezeti tag összesen legfeljebb öt ell5fizetést vásárolhat 2 /N alatt. Amennyiben csak SIM kártyát vásáro� a későbbiekben élhet Márkaboltjaink egyikében a kNánt akelós készülék megvásártisának lehetőségével 
A Vodafone fenntartja a fenti ajánlat előzetes bejelentés nélküU felfüggesztésének, illetve megszüntetésének. továbbá az akciós feltételek egyoldalú módosításának jogát Az ajánlat nem átruházható. A szolgáltatás 
nyújtásának és Igénybevételének egyéb feltételeire a Vodafone Általános Szerz&lési feltételei az Irányadóak. 
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