
A Vasutasok Szakszervezete 2008-
ban is követte alapvetô értékeit:
a munkahelyek, a kollektív szerzô-
dések megôrzését, tartalmának
javítását, valamint a munkaválla-
lók jövedelmének növelését. Na-
gyon sok kihívással kellett szembe-
néznünk, de tagjaink összefogá-
sának köszönhetôen eredményes
évet zártunk. Az év során folya-
matosan tárgyaltunk a munkálta-
tókkal, sôt az új Közlekedési Minisz-
tériummal és számos jó megálla-
podást kötöttünk. Íme a legfonto-
sabb események a teljesség igé-
nye nélkül.

– 2008 januárjában kezdte meg munkáját a
Vasúti Egyeztetô Bizottság (VEB), valamint a
MÁV Zrt. mint tulajdonos szintjén megalakult a
Gazdasági Társaságok Érdekegyeztetô Fóruma.
Mindkét új érdekegyeztetési lehetôséget biztosí-
tó testület létrehozásáról 2007. december 11-én
a GKM-ben a mellékvonalak megmaradását biz-
tosító megállapodás alapján nyílt lehetôség.

– Februárban „Irányvonal” címmel együttmû-
ködési megállapodást írtunk alá a MÁV Cargo pri-
vatizációja kapcsán az osztrák vasutasokat tö-
mörítô „vida” szakszervezettel.

– A MÁV-GÉPÉSZET Zrt-be beintegrált két
jármûjavító munkavállalói a MÁV-éval azonos
mértékû bérfejlesztésben részesültek és számos
más, az összevonást érintô kérdésrôl is megálla-
podtunk.

– A VSZ Kongresszusa még 2007-ben köve-
telte egy önálló Közlekedési Minisztérium meg-
alakítását, amely az áprilisi kormányátalakítást
követôen megvalósult.

– Augusztusban a Kormány döntött
annak a harmincnyolc mellékvonalnak to-
vábbmûködtetésérôl, amelyen a személy-
szállítás szüneteltetését tervezték. (Ha
decemberben nem állapodunk meg, már
nem lett volna mirôl dönteni.)

– Hosszú és nehéz tárgyalásokat kö-
vetôen az év végén megszületett megálla-
podásoknak köszönhetôen a MÁV-nál és a
kiszervezett vasútvállalatoknál Kollektív
Szerzôdés védi a munkavállalókat.

– A „négyéves megállapodásnak” kö-
szönhetôen a munkáltatók által eredetileg
elôterjesztett bérajánlatnál (1,8%) több
mint kétszer magasabb mértékû (4,1%-
os) bérmegállapodásokat kötöttünk.
(Részletek a 3-5. oldalakon.)

A lezárt ügyek mellett meg kell említe-
nünk a még nyitott kérdéseket is. Így pél-
dául 2008-ban a MÁV-START Zrt. mun-
kavállalóit jelentôs keresetveszteség
érte (a megoldás ez esetben rajtunk
nem múlt, de mindent megteszünk a
hátrány felszámolására) és még min-
dig nem jelent meg a menetkedvez-
ményrôl szóló miniszteri rendelet,
amelyrôl az év során a VEB kere-
tében több alkalommal egyeztet-
tünk a KHEM vezetôivel.

Tagjaink nevében az ered-
ményekért köszönetet kell
mondanunk a VSZ-el együtt-
mûködô szakszervezeteknek
is.

A VSZ 2008. évi eredményei

Hogyan értékelték a vasuta-
sok a VSZ tevékenységét?
A VSZ TAGLÉTSZÁMA – AZ ÉV SORÁN
ÚJONNAN HOZZÁNK CSATLAKOZOTT
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BELÉPÔNEK KÖSZÖNHETÔEN –
2008-BAN ISMÉT EMELKEDETT.
NNeekkiikk  ééss  hhûûssééggeess  ttaaggjjaaiinnkknnaakk  kköösszzöönnhheettôôeenn
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Megszolgáljuk a bizalmat!

Érezd az összefogás erejét!

H
ite

le
s 

in
fo

rm
ác

ió
ér

t
lá

to
ga

sd
 a

 V
SZ

 h
on

la
pj

át
! 

ww
ww

ww
..vv

sszz
..hh

uu

1246



Neuschwanstein-Párizs
-Versailles 
(13000 Ft+39 eurótól) 05. 01-05.
(2-4 ágyas zuhanyzós szobák-
ban.)

München-Neuschwans-
tein+Holland virágkiállítás
(5500 Ft-tól) 05. 01-04. (Walt Dis-
ney palota+Keukenhoff.) 

Velence-Nápoly-Capri-Sorren-
to-Vezúv-Verona
(12900 Ft+60 eurótól) 05. 09-15.
(3* szállodában reggelivel+Vezúv
túra.)

Észak itáliai körút
(11000 Ft+50 eurótól) 05. 13-18.
(Innsbruck, Firenze, Siena, Mila-
no, Hostelben.)

Erdély
(5200 Ft+55 eurótól ) 05. 31-06.
05. (Félpanzióval, busszal, ide-
genvezetôvel, a szokásos kirán-
dulásokkal.)

Olasz tengerpart (Adria-Lig-
nano)
(9000 Ft+70 eurótól) 06. 12-21.
(2-4 ágyas apartmanokban.)

Sziciliai Nyaralás+ETNA-
Tivoli-Vatikán
(16500 Ft+65 eurótól) 06. 16-27.
(Patti, bungalókban, és Mobil-
home-okban.)

Bolgár Tengerpart
(10500 Ft+85) 06. 26-07. 05.
(Sozopol, szobákban reggelivel
vagy 3-5 fôs apartmanokban.)

Horvát Tengerpart (Brac)
(9700 Ft+70 eurótól) 07. 03-12.
(2-8 ágyas apartmanokban.)

Velence+Róma
(5500 Ft-tól) 07. 10-13.

Prága+Krakkó WPrága+Krakkó Wieliczkaieliczka
vagy Auschwitz vagy Auschwitz 
(5500 Ft -tól) 07. 17-20. (5500 Ft -tól) 07. 17-20. 

Krakkó Wieliczka vagy
Auschwitz 
(5500 Ft-tól) 07. 18-20.

Erdély nyáron, üdülés
(7200 Ft+69 eurótól) 07. 23-28.
(Borvízkúra, mofetta kezelések,
szokásos programokkal.)

Salzburg+Svájc
(5500 Ft-tól) 08. 07-10.

Salzburg-Hamburg-Koppen-
hága Helsingör-Köln
(32000 Ft-tól) 08. 07-13.

Horvát Tengerpart (Trogir)
(10700 Ft+75 eurótól) 08. 21-30.
(2-8 ágyas apartmanokban.)

Látogassanak el honlapunkra:

www.evvk.hu

AAzz  EExxpplloorreerr  VVaassuuttaass  VVii lláággjjáárróóAAzz  EExxpplloorreerr  VVaassuuttaass  VVii lláággjjáárróó

KKlluubb  KKlluubb  22000099..  éévvii   pprrooggrraammtteerrvvee22000099..  éévvii   pprrooggrraammtteerrvvee

További részletek honlapunkon http://www.evvk.hu, a 06+27-51 vasúti telefonon (kedden és szombaton 9-14 h-ig), a 06 53/342-884 vezetékes szá-
mon (hétköznap 15.00 óra után illetve hétvégén), a 06 30/525-8141 valamint a 06 30/386-6106 mobilszámokon napközben.

H i r d e t é s e i n k e t  a  V S Z  t á m o g a t t a .
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A Vasutasok Szakszervezetének Lapja
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A MÁV-START Zrt-
nél 2008 decem-

berében módosítot-
ták a Kollektív Szer-
zôdést. A rögzített
díjazások összege
helyett 2009. január
1-jétôl az alábbi dí-
jazásokat alkalmaz-
zák.

A munkaidô-beosztás módosí-
tása a munkáltató által kezdemé-
nyezett, a munkavállalóval kötött
írásos megállapodás létrejötte ese-
tén a munkavállalót módosított
szolgálatonként 1200 Ft, kettô-
vagy többhavi munkaidôkeretben
foglalkoztatott munkavállaló eseté-
ben 1500 Ft rendkívüli átvezénylési
díj illeti meg.

A KSZ. 60. § 2. pontja szerint a
munkavállalót az igazoltan teljesí-
tett kilométer után – függetlenül a
vezetett gépjármû típusától – 4,2
Ft/km vezetési pótlék illeti meg.

A KSZ. 60. § 3. pontjában fog-
laltakat (a jogszabály által kizárólag
fôfoglalkozású gépjármûvezetô ré-
szére biztosított pótlék, illetve díja-
zás a saját munkaköre ellátása
mellett gépjármûvezetéssel megbí-
zott gépjármûvezetôt nem illeti
meg) a felek nem alkalmazzák.

Emelkedtek a munkavállalók
elismerését tartalmazó KSZ. 61. §
1. pontjában szereplô összegek. A
kitüntetésekhez járó pénzbeli jutta-
tás mellett a gépjármûvezetôk elis-
merése is emelkedett. A munk-
abér-elôleg felsô határa 167000 Ft-
ra emelkedett.

A KSZ. 73. § 2. pontjában fog-
laltak szerint a munkáltató a mun-
kavállaló javára nem munkabalese-
ti halál esetén is szolgáltatást nyújt,
amelynek összege 2009. évben
711000 Ft. Ezt az összeget az örö-
kösnek (kedvezményezettnek) fize-
tik ki.

A KSZ. 75. § elsô mondata
alapján a munkáltató a rendkívüli
élethelyzethez kapcsolódó juttatá-
sokra 2009. évre 2.300 Ft/munka-
vállaló keretösszeget biztosít. A te-
metési segély összege 41800 Ft-ra
változott.

A GYED, GYES idôtartamára
fizetés nélküli szabadságot igénybe
vevô, és így a VBKJ rendszerbôl a
tárgyévben egyáltalán nem része-
sülô munkavállalóknak a 2009. év-
ben a GYED, GYES idôtartama
alatt a munkáltató három alkalom-
mal a kötelezô legkisebb munkabér
(minimálbér) egytizedének megfe-
lelô összegû (Ft/fô) támogatást biz-
tosít utalvány formájában.

Változtak az állandó munkás-
szálláson elhelyezettek térítési díjai
(KSZ. 77. § 4. pont). 

A mobilszállóban biztosított
szállás férôhelyéért térítési díjat fi-
zetni nem kell.

Nôttek a munkavállalót ért
munkahelyi baleset esetén a mun-
káltató által fizetendô kártérítési
összegek (KSZ. 82. § 1. pont).

Amennyiben a 2009. évi bérfej-
lesztés mértéke meghaladja a jelen
megállapodásban rögzített össze-
gek számításának alapjául szolgáló
4,5%-ot, úgy a munkáltató a számí-
tást a bérfejlesztés mértékével vég-
zi el, és a jelen megállapodás sze-
rinti összegeket módosítja.

A K T U Á L I S  H Í R E K  W W W . V S Z . H U

A MÁV Zrt-nél mûködô szakszervezetek és
a munkáltató többhónapos tárgyalás-so-

rozat eredményeként 2008. december 30-án
új Kollektív Szerzôdést kötöttek és – egy szak-
szervezet kivételével – a felek a 2009. évi bér-
fejlesztésrôl is megállapodtak. 

A Kollektív Szerzôdés változásai
A Kollektív Szerzôdésben a munkáltató a VSZ számos kezdeménye-

zését, új javaslatát elfogadta.
■ 30% maradt a maximálisan adható nyelvtudási pótlék, amennyiben

valakinek több nyelvvizsgája van, és tudását használja is.
■ Bekerült a KSZ-be az Esélyegyenlôségi Bizottság, valamint a MÁV

nyugdíjasok juttatásáról szóló megállapodási kötelezettség.
■ A munkáltató visszavonta javaslatát a fordulós munkarendû munka-

vállalók napi pihenôidejérôl, mely továbbra is 12 óra, a javasolt 8 helyett.
■ A vállalati gépjármû vezetési pótléka 4,2 Ft/km-re növekedett, bár-

mely gépjármû vezetése esetén.
■ A készenlét elrendelhetô ideje maximum 1200 óra, ami felett egyé-

ni megállapodás szükséges. 800-1200 óra között hétközben 35-rôl 40%-
ra, pihenô- vagy munkaszüneti napon 40-rôl 45%-ra nôtt a díjazása.

■ A túlóra sávos díjazását kiegészítették: 201-250 óráig 135%, 250
óra felett külön megállapodásban sem lehet túlórát elrendelni.

■ A jelenlegi üzletági függelék alapján a munkábajárással kapcsola-
tos utazási költségtérítésbôl (28 Ft/km) 19 Ft továbbra is adóköteles.

■ A napi teljes munkaidô továbbra is 7,6 óra lesz, vagyis 38 óra/hét a
MÁV Zrt-nél.

A bér-
megállapodás
A bértárgyalások kimenete-

lét több tényezô határozta meg.
Így az Országos Érdekegyeztetô
Tanács által december közepén
elfogadott bérajánlás (3-5%), az
infláció 2009. évi várható mérté-
ke (3%) és a pénzügyi válság is
hatással volt a munkáltató ajánla-
tára.

Az érdemi tárgyalások elôtt
röpködtek a számok a bérfejlesz-
tésre vonatkozóan. Voltak, akik
megfeledkeztek arról, hogy a
MÁV Zrt-nél 2010 végéig szóló
négyéves megállapodás kimond-
ja: a bérfejlesztésnek meg kell
haladnia az OÉT-ajánlás közép-
értékét (jelenleg 4%-ot), mely így
végül 4,1% lett. A végrehajtásá-
ról a következô megállapodás
született:

■ A 6-17. MMK-ba tartozó
munkavállalók esetén átlagosan
4,1%-os mértékû személyi alap-
bérfejlesztés lesz, amelybôl:

■ 2,1%-os alanyi jogú bér-
fejlesztést kell végrehajtani.

■ 2%-os differenciált bérfej-
lesztést kell végrehajtani.

A bérmegállapodás egyik lé-
nyeges pontja, hogy „a differenci-
álásra jogosult munkáltatói jog-
körgyakorlóknak a differenciálás

alapelveirôl 2009. január 22-ig írásban meg
kell állapodni a helyi szakszervezetek kép-
viselôivel”. Vagyis ez azt jelenti, hogy az alá-
író szakszervezetek beleegyezése és
egyetértése nélkül helyben sem lehet meg-
állapodást kötni.  Véleményünk szerint ez
tovább növeli az egyezség értékét.

A személyi alapbéremelés és bérfej-
lesztés együttes mértéke minimum 4500 Ft.

A bérmegállapodás tartalmazza a ko-
rábban a Kollektív Szerzôdésben szabályo-
zott 4%-os alapbér-kiegészítés alapbéresí-
tését, ami a munkarendtôl függôen a követ-
kezôképpen alakul:

– a megszakítás nélküli (fordulós) mun-
karendben foglalkoztatott munkavállalók
esetében 3,1%-os személyi alapbéremelést
határoznak meg,

– a nyújtott nappalos munkarendben
foglalkoztatott munkavállalók esetében
3,6%-os személyi alapbéremelést határoz-
nak meg,

– a nappalos munkarendben foglalkoz-
tatott munkavállalók esetében 4%-os sze-
mélyi alapbéremelést határoznak meg.

Nem változott a diplomával rendelkezô
fiatal, pályakezdô munkavállalók minimális
személyi alapbére, az továbbra is 191000
Ft/hó fôiskolai és 210000 Ft/hó egyetemi
diploma megléte esetén.

A VBKJ összege úgy lett végül 270000
Ft/fô/év, hogy a munkáltatói ajánlat sokáig a
2%-os növekedést sem haladta meg.

Komiljovics Máté

Megállapodások
a MÁV Zrt-nél

Megállapodás a MÁV START Zrt-nél
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Bértárgyalások
A MÁV-START ZRT-NÉL 2009. JANUÁR ELSÔ HETÉBEN

MEGKEZDÔDÖTT A 2009. ÉVI BÉRFEJLESZTÉSRÔL SZÓLÓ TÁRGYA-

LÁS. A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE CÉLJA, HOGY ELSÔ LÉPÉSKÉNT

A START-OS MUNKAVÁLLALÓK 2008-BAN KELETKEZETT 3,5-4%

BÉRELMARADÁSA SZÛNJÖN MEG, MAJD EZEK UTÁN RENDEZZÉK A

2009. ÉVI BÉRFEJLESZTÉST.
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE A 2008. DECEMBER 18-AI

MEGÁLLAPODÁSBAN NEM ÉRINTETT PÓTLÉKOKRÓL A MEGÁLLAPO-

DÁS UTOLSÓ MONDATA ALAPJÁN BÉRTÁRGYALÁSOK KERETÉBEN KÍ-

VÁN MEGÁLLAPODNI.



Jól zárult az év!
A Cargo rossz üzleti éve ellenére egy ko-

rábbi megállapodással sikerült a teljesít-
ményösztönzô jutalomból egy újabb negyed-
évnyi összeget kifizettetni, és már Karácsony
elôtt jó bér-, VBKJ- és KSZ-módosító megálla-
podást kötöttünk. (Lásd lap alján.)

Jól kezdôdik az év!
Megtörtént a részvényjuttatással kapcsola-

tos nyilatkoztatás. Szerencsére nekünk lett
igazunk, akik végig azt képviseltük, hogy en-
nek a juttatásnak ebben a formában adó-
mentesnek kell lennie. Persze ez nem volt
ilyen egyszerû. A Pénzügyminisztériumban
n e m

mindenki
gondolkodott így, erôsen rezgett a léc ezen a
téren, de végül adómentességrôl szóló állás-
foglalást adtak ki, ami hatalmas megköny-
nyebbülést és magasabb bevételt jelent a car-
gos munkavállalóknak.

Jól folytatódik az év?
Lehet-e mindezeknek felhôtlenül örülni?

A részvényekrôl normális esetben nem is kel-
lene többet beszélni, de sajnos a körülöttünk
zajló események miatt lehet, hogy sokáig na-
pirenden lesz a téma. „Egyesek” szerint az
ügy a cargosok azonos, mégis elônyösebb
helyzetébôl fakad, amit valamilyen módon
kompenzálni szeretnének. Azonos alatt azt
értik „egyesek”, hogy „a cargosoknak sem
több, sem kevesebb szerepe nem volt” a pri-
vatizációs sikerben, mint a többi vasutasnak.
Az elônyök alatt pedig a részvényjuttatást és
a magasabb fizetést értik.

Jó volna ezt tisztázni, ezért tárjuk is fel a
helyzetet, de ne csak a mai helyzetet hason-
lítsuk össze és ne csak a cargosok vélt vagy va-
lós elônyeit domborítsuk ki. Ne használjunk
olyan leegyszerûsítô mondatokat, hogy a car-
gosoknak sem több, sem kevesebb, azaz azo-
nos szerepe volt az elmúlt évek történései-
ben.

Szóljunk elôször a 10%-os „kiszervezési
pótlékról”. A MÁV Cargo Zrt-be történô ki-
szervezéskor pontosan azért kellett önálló
megállapodást kötnie a munkáltatónak a
szakszervezetekkel, mert a VSZ korábban –
egyedüliként a reprezentatív szakszervezetek
közül – nem írta alá a tevékenység-kihelyezé-
sekrôl szóló általános megállapodást. Ezért
kellett minden kihelyezésrôl – Cargo,

START, Gépészet, Trakció – ese-
tén is külön-külön megállapodást
kötni.

Senki se gondolja, hogy a
VSZ jobban szereti a
cargosokat, mint a más
területen dolgozó vas-
utasokat. És ugye a moz-
donyvezetôkrôl sem gon-
dol ja  ezt  senki ,  akik
mindegyik megállapodást
– így a cargost és a trak-
cióst is – aláírták. A trak-
ciós megállapodás sem tar-
talmazta a 10%-os „kiszer-

vezési pótlékot”. Egyszerûen a
helyzet és az alku végeredménye
volt más mindegyik esetben.

Például ilyen „apró” különbség
volt a Cargo és a többi társaság
alapítása körül, hogy míg az áru-
fuvarozásnál az utolsó MÁV-nál
töltött negyedévben 20%-os le-
építés volt, addig másutt a kiszer-
vezést foglalkoztatás-biztonságot
garantáló megállapodás kísérte.

A másik különbség, hogy a
Cargo teljesítményei miatt már az
elsô két évben sem teljesült mara-
déktalanul a bérmegállapodás-
ban kitûzött keresetnövekedés,
mert az éves teljesítményösztönzô
kifizetése csak részben történt
meg. Ehhez tartozik, hogy a
Cargo 2007. évi egymilliárd forin-
tos nyereségét a MÁV az utolsó fil-
lérig elvitte osztalék formájában.

Ha valaki most egyenlôséget
kíván tenni, akkor miért nem tö-
rekedett erre folyamatosan? Mi-

ért nincs a cargonál
outplacement rend-
szer, vagy középtávú
megállapodás? De
még csak törekvés
sem volt erre más
szakszervezetek ré-
szérôl.

Mindezek miatt
bukik meg az az ál-
lítás, hogy sem
több, sem keve-
sebb szerepe nem
volt a cargosoknak
az elmúlt három
év alatt. Ki tudja

összehasonlítani ezeket a
tényezôket: az elbocsátásokat a
részvényjuttatással, az egyéves pri-
vatizációs huzavonát a VBKJ-val,
az osztrák tulajdonost a magyar
állammal? Ki és hova tudja kirak-
ni az egyenlôség jelet?

Arról már nem is beszélve,
hogy mit hozhat az egyelôre isme-
retlen jövô. Ugyanis míg a pálya
üzemeltetését és a közszolgálta-
tást jelentô személyszállítást az ál-
lamnak fenn kell tartania, addig
az árufuvarozás már tisztán üzleti
alapokon áll. Eljött a kapitaliz-
mus!

Ne felejtsük el, hogy a minden
vasutasnak megfogalmazott jelen-
legi követelésbe a cargosok is jog-
gal beleérthetik magukat. És ha a
jövôben privatizálnak egy MÁV-os
céget, akkor a múltra történô hi-
vatkozással arra mi, cargosok is
benyújthatjuk majd a számlát?

ZZllaattii  RRóóbbeerrtt

CARGO
hírek

22000088.. ddeecceemmbbeerr  1188--áánn  mmeeggáállllaappooddáássssaall  zzáárruullttaakk  aa  22000099--rree  vvoonnaattkkoo--

zzóó  bbéérr--,,  VVBBKKJJ--  ééss  ffooggllaallkkoozzttaattáássii  ttáárrggyyaalláássookk..  AA  bbéérrffeejjlleesszzttééss

ttáárrssaassáággii  sszziinnttûû  ááttllaaggooss  mméérrttéékkee  55,,55%%..

EEzzeenn  bbeellüüll  aa  66--1133..  MMMMKK--bbaa  ttaarrttoozzóó  mmuunnkkaavváállllaallóókk  44,,55%%--ooss  aallaannyyii  jjooggúú

bbéérrffeejjlleesszzttééssrree  jjooggoossuullttaakk,,  11%%--oott  ppeeddiigg  ddiiffffeerreenncciiáállttaann  oosszzttaannaakk  ffeell,,  eellssôôssoorr--

bbaann  aa  bbéérrffeesszzüüllttssééggeekk  kkeezzeelléésséérree..  AA  1144--1177..  MMMMKK--bbaann  aazz  aallaannyyii  jjooggúú  bbéérrffeejj--

lleesszzttééss  22,,55%%,,  ééss  33%%  ddiiffffeerreenncciiáálltt..

AA  sszzeerrvveezzeettii  tteelljjeessííttmméénnyyöösszzttöönnzzôô  mméérrttéékkee  ttáárrssaassáággii  sszziinntteenn  229900  MMFFtt//éévv,,

kkiiffiizzeettéésséénneekk  ffeellttéétteelleeii  mmeeggeeggyyeezznneekk  aa  22000088..  éévviivveell..  AA  sszzáámmlláábbaa  aaddáássii  tteevvéé--

kkeennyysséégg  öösszzttöönnzzéésséérree  3300  MMFFtt//éévv  áállll  rreennddeellkkeezzééssrree..

AA  MMÁÁVV  CCaarrggoo  ZZrrtt..  aazz  aaddáássvvéétteellii  sszzeerrzzôôddééssbbeenn  sszzeerreeppllôô  ffooggllaallkkoozzttaattáássii  ggaa--

rraanncciiáátt  ––  aa  22000077--eess  ááttllaaggooss  áálllloommáánnyyii  llééttsszzáámmoott  ––  mmeeggttaarrttjjaa..  CCssooppoorrttooss  lléétt--

sszzáámmccssöökkkkeennttééss  eesseettéénn  aazz  ÜÜTT--vveell  ffeennnnáállllóó  kkoonnzzuullttáácciióóss  kköötteelleezzeettttssééggeett  kkiitteerr--

jjeesszztteettttéékk  aa  rreepprreezzeennttaattíívv  sszzaakksszzeerrvveezzeetteekkrree  iiss..  AA  VVBBKKJJ  mméérrttéékkee  228866..000000  FFtt--

rróóll,,  22000099--bbeenn  332200..000000  FFtt--rraa  eemmeellkkeeddeetttt..

Létszámcsökkentéstôl

a részvényjuttatásig

ZZllaattii
RRóóbbeerrtt
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2008. december 23-án megállapo-
dás született a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. és
a szakszervezetek között a Kollektív
Szerzôdés módosításáról és a 2009.

évi bérfejlesztésrôl.

Kollektív Szerzôdés
A KSZ szövegének néhány stilisztikai javítása

mellett több pont módosításában született egyet-
értés a munkáltató és a szakszervezetek között:

A helyi függelék megkötésével kapcsolatos 4. §
kiegészül az egyes telephelyeknél mûködô szak-
szervezeti egységek képviselôinek egyetértési jo-
gával az egyes telephelyekre vonatkozó speciális
szabályok vonatkozásában. A helyi függelék meg-
kötésére, módosítására vonatkozó tárgyalásokat
helyi ÉT (Érdekegyeztetô Tanács) keretében kell
megtartani.

A munkáltatói rendes felmondás korlátozásáról
szóló 20. § d.) pontja szerint csak különösen indo-
kolt esetben szüntethetô meg munkáltatói rendes
felmondással annak a munkavállalónak a munka-
viszonya, aki az Mt. 138. § (5) bekezdése alapján
„a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli sza-
badságot vett igénybe.”

Változtak a munkaidô-beosztás szabályait tar-
talmazó paragrafusok.

Változott a rendkívüli átvezénylési díj összege
is, az eddigi 1400 Ft helyett 2009. január 1-jétôl
1900 Ft rendkívüli átvezénylési díj illeti meg szol-
gálatonként azt a munkavállalót, akinek a mun-
kaidô-beosztását a munkáltató 7 napon belül kez-
deményezi és a munkaidô-beosztás módosításá-
ról a munkavállalóval írásbeli megállapodást köt.
Az új szabályozás szerint nem minôsül munkaidô-
beosztás módosításnak, ha 7 napon belül az adott
szolgálat vagy szolgálatrész elmarad. 

Rendkívüli munkavégzés esetén az alábbi pót-
lékok illetik meg a munkavállalót: 1-200 óráig:
50%, 201-300 óráig: 150%.

A munkaközi szünet kiadásának szabályozása
is módosult: a munkaközi szünetet valamennyi
munkavállalónak a munkaidôn belül adják ki a ve-
zényelt utazói munkarendben foglalkoztatott mun-
kavállalók és a fordulószolgálatot ellátók kivételé-
vel.

Felügyelet alatti munkavégzésnek minôsül a
felügyeletet ellátó munkavállaló és a felügyelet
alatt álló munkavállaló szolgálatában a fel- és le-
jelentkezés idôtartama közé esô azon szolgálat-
rész, amely alatt a felügyelt munkavállaló tényle-
gesen a felügyeletet ellátó munkavállalóval együt-
tesen végzi munkáját, ideértve az önköltségi út
tartamát is.

A 62/A §-sal egy új pótlékot, a kapcsolási pótlé-
kot vezették be.

Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítô mun-
kavállaló költségtérítésérôl szóló 65. § a jelenleg
hatályos 168/1995. (XII. 27.) Kormányrendeletnek
megfelelôen módosult.

A KSZ idôbeli hatálya az eddigi szabályozás
helyett (2010. december 31-ig) 2009. december
31-ig tart.

A 2009. évi
bérmegállapodás fôbb
rendelkezései:

A 7-17 MMK-ba tartozó munkavállalóknál
átlagosan 4,1%-os bérfejlesztést kell vég-
rehajtani a munkáltatói jogkört gyakorlók
differenciálási lehetôségének biztosításá-
val.

A területi vontatási irányítók és hálózati vonta-
tási irányítók a százalékos alapbérfejlesztésen túl
10000 Ft/fô, a gépészeti vonalellenôrök 8000 Ft/fô
egyösszegû bérfejlesztésben részesülnek.

A VBKJ keretösszege 2009-ben 260000
Ft/fô/év. A szociális célú MÁV ingatlanok megvál-
tásáról létrejött megállapodást követôen ezen
VBKJ keretösszeg a MÁV Zrt-nél megkötött meg-
állapodás szerint módosul.

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt-hez újonnan belépô, fel-
sôfokú állami iskolai végzettséggel rendelkezô
pályakezdôk minimális személyi alapbére fôiskolai
végzettség esetén 191000 Ft/hó, egyetemi vég-
zettség esetén 210000 Ft/hó.

Dr. Kurucz Szilvia

2008. december 30-án a
MÁV-Gépészet Zrt-nél is
befejezôdtek az év végi
Kollektív Szerzôdés-, il-
letve bértárgyalások,
melynek eredménye-
képpen a társaság
munkavállalói 2009-ben
is hatályos Kollektív
Szerzôdés mellett fog-
nak dolgozni. A felek
4,1%-os bérfejlesztés-
ben és 270000 Ft-os ke-
retösszegû VBKJ-ban ál-
lapodtak meg. A tár-
gyalásoknak alapvetô
lendületet adott, hogy
december közepétôl
Zaránd György vezér-
igazgató személyesen is
részt vett a tárgyaláso-
kon.

Kollektív Szerzôdés
AA  mmeeggáállllaappooddááss  aallaappjjáánn  22000099--bbeenn
aa  tteelljjeess  mmuunnkkaaiiddôô  aa  KKJJKK--kknnááll  3388
óórraa,,  aa  SSzzoollnnookkii  ééss  ÉÉsszzaakkii  JJáárrmmûûjjaa--

vvííttóó  KKfftt--bbeenn  4400  óórraa..
AA  ttáárrssaassáágg  aa  ttáárrggyyaalláássookk  ssoorráánn  aa  VVSSZZ

sszzáámmooss  úújj,,  iilllleettvvee  mmóóddoossííttóó  jjaavvaassllaattáátt  eellffoo--
ggaaddttaa..  ÚÚjj  ppóóttlléékkookkaatt  vveezzeetttteekk  bbee  aa  mmiinnôô--
ssíítteetttt  hheeggeesszzttôô,,  aa  sszzeemmccsseesszzóórróó,,  aa  llöö--
vveettttyyûûss  mmoossóó,,  iilllleettvvee  aa  hhôôkkeezzeellôô  mmuunnkkaakköörrtt
bbeettööllttôô  mmuunnkkaavváállllaallóókk  sszzáámmáárraa::  aa  nnyyeellvvppóótt--
lléékk,,  aa  vváállllaallaattii  ggééppjjáárrmmûûvveekk  rreennddsszzeerreess  vvee--

Bérmegállapodás
AA  bbéérrmmeeggáállllaappooddááss  ––  aammeellyyeett  aa  ttööbbbbii  ttáárrssaassáággééhhoozz

hhaassoonnllóóaann  aazz  eeggyyiikk  sszzaakksszzeerrvveezzeett  nneemm  llááttttootttt  eell  kkéézzjjee--
ggyyéévveell  ––  aallaappjjáánn  aa  kkeerreesseettnnöövveekkeeddééss  22000099--bbeenn  44,,11%%
((66--1133..  MMMMKK  aallaannyyii  jjooggoonn,,  1144--1177..  MMMMKK  ddiiffffeerreenncciiáállttaann)),,  aa
VVBBKKJJ  éévveess  kkeerreettöösssszzeeggee  ppeeddiigg  227700000000  FFtt//ffôô..

AA  ppáállyyaakkeezzddôô  ddiipplloommáássookk  mmiinniimmáálliiss  hhaavvii  sszzeemmééllyyii
aallaappbbéérree  ffôôiisskkoollaaii  vvééggzzeettttsséégg  eesseettéénn  119911000000  FFtt,,  eeggyyeettee--
mmii  vvééggzzeettttsséégg  eesseettéénn  221100000000  FFtt..

AAnnnnaakk  eelllleennéérree  ssiikkeerrüülltt  eezztt  aa  ppoonnttoott  iiss  ffeellvveennnnii  aa
mmeeggáállllaappooddáássbbaa,,  hhooggyy  aa  hhuummáánnppoolliittiikkaaii  iiggaazzggaattóó  eezztt  kkii--
ffeejjeezzeetttteenn  kkáárroossnnaakk  ttaarrttoottttaa  aa  ppiiaaccii  vviisszzoonnyyookk  kköözzöötttt..

AA  tteelljjeessííttmméénnyyöösszzttöönnzzééss  mmoozzggóóbbéérr--rreennddsszzeerreenn  kkee--
rreesszzttüüll  ffoogg  ttöörrttéénnnnii..  AA  jjáárrmmûûjjaavvííttóókknnááll  aa  kkoorráábbbbaann  aallkkaall--
mmaazzootttt  88%%  ttoovváábbbbrraa  iiss  mmeeggmmaarraadd  ((33%%  aallaannyyii  jjooggoonn,,  55%%
ddiiffffeerreenncciiáállttaann)),,  eezztt  kkiitteerrjjeesszzttiikk  aa  ttáárrssaassáágg  ttööbbbbii  sszzeerrvvee--
zzeettii  eeggyyssééggéérree  iiss..

AA  KKJJKK--kknnááll  aa  44%%--ooss  aallaappbbéérr--kkiieeggéésszzííttééss  mmeelllléé  aa
mmuunnkkáállttaattóó  vváállllaallttaa,,  hhooggyy  ttoovváábbbbii  44%%--oott  hhoozzzzáátteesszz..  AA
VVSSZZ  kköövveettkkeezzeetteesseenn  kkiittaarrttootttt  aammeelllleetttt,,  hhooggyy  aa  mmuunnkkaa--
vváállllaallóókk  aa  tteelljjeessííttmméénnyyöösszzttöönnzzééssbbôôll  aallaannyyii  jjooggoonn  iiss  rréé--
sszzeessüülljjeenneekk,,  mmeerrtt  aa  mmuunnkkáállttaattóó  ssookkááiigg  rraaggaasszzkkooddootttt  aahh--
hhoozz,,  hhooggyy  eezztt  ddiiffffeerreenncciiáállttaann  oosszztthhaassssaa  sszzéétt..  AA  vvoonnaattkkoo--
zzóó  uuttaassííttááss  hhaattáállyybbaa  llééppééssééiigg  ((lleeggkkééssôôbbbb  22000099..  áápprriilliiss
11..))  aa  mmuunnkkáállttaattóó  aa  vvaassúúttii  jjáárrmmûûjjaavvííttááss  tteerrüülleettéénn  88%%,,  aa
vvaassúúttii  jjáárrmmûûjjaavvííttáássoonn  kkíívvüüllii  tteerrüülleetteenn  44%%  mmoozzggóóbbéérr--
eellôôlleeggeett  hhaavvoonnttaa  bbiizzttoossíítt  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókknnaakk..
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zzeettéésséénneekk  ppóóttlléékkaa  ((44,,22  FFtt//kkmm)),,  aazz  EEssééllyyeeggyyeenn--
llôôssééggii  BBiizzoottttssáágg  mmûûkkööddtteettééssee,,  aa  MMuunnkkaaeerrôôppiiaaccii
sszzoollggáállaatt,,  aa  TTeerrmmeellééssii  sszzüünneett,,  aa  PPóóttsszzaabbaaddssáágg
((ssuuggáárrzzáássnnaakk  kkiitteetttt  mmuunnkkaahheellyyeenn  aallkkaallmmaazzootttt
mmuunnkkaavváállllaallóókk  rréésszzéérree))..  AAzz  ÉÉjjsszzaakkaaii  ppóóttlléékk
aazzoonn  áállllaannddóó  nnaappppaallooss  mmuunnkkaaiiddôôbbeeoosszzttáássbbaann
ffooggllaallkkoozzttaattootttt  mmuunnkkaavváállllaallóókkaatt  iilllleettii  mmeegg,,  aakkiikk--
nnééll  aazz  ééjjsszzaakkaaii  mmuunnkkaavvééggzzééss  eeggyymmáásstt  kköövvee--
ttôôeenn  lleeggaalláábbbb  kkeettttôô,,  ddee  lleeggffeelljjeebbbb  öött  ééjjsszzaakkáárraa
vvoonnaattkkoozziikk..  AAzz  ééjjsszzaakkaaii  mmûûsszzaakk  iiddeejjéérree  6600%%  ééjj--
sszzaakkaaii  ppóóttlléékk  jjáárr  ((SSzzeeggeedd,,  MMiisskkoollcc,,  SSzzoommbbaatt--
hheellyy))..

TTúúllóórraa  kkéérrddéésséébbeenn  aazz  aalláábbbbiiaakk  sszzeerriinntt  áállllaa--
ppooddttaakk  mmeegg  aa  ffeelleekk::  00--5500  óórrááiigg  5500%%,,  5511--115500
óórrááiigg  7755%%,,  115511--225500  óórrááiigg  110000%%,,  225511--330000  óórrááiigg
112200%%..

AA  kkéésszzeennlléétt  mméérrttéékkee  ééss  ddííjjaazzáássaa  sszziinnttee  aazz
uuttoollssóó  ppiillllaannaattiigg  mmeeggoollddaattllaann  vvoolltt,,  vvééggüüll  aazz
aalláábbbbii  mmeeggáállllaappooddááss  sszzüülleetteetttt..  AA  kkéésszzeennlléétt  iiddôô--
ttaarrttaammáárraa  330000  óórrááiigg  aa  sszzeemmééllyyii  aallaappbbéérr  2255%%--aa,,
330011--880000  óórraa  kköözzöötttt  3300%%--aa,,  880011--11220000  óórraa  kköözzöötttt
hheellyyii  ffüüggggeelléékkbbeenn  hhaattáárroozzhhaattóó  mmeegg,,  ddee  lleeggffeell--
jjeebbbb  5500%%--aa  iilllleettii  mmeegg  aa  mmuunnkkaavváállllaallóótt..  11220000  óórraa
ffeelleetttt  eeggyyéénnii  mmeeggáállllaappooddáássbbaann  kkeellll  rrööggzzíítteennii  aa
ddííjjaazzáásstt..

AA  mmuunnkkaakköözzii  sszzüünneett  iiss  ssookkááiigg  ffüüggggôôbbeenn
lléévvôô  kkéérrddééss  vvoolltt..  AA  ffeelleekk  vvééggüüll  aabbbbaann  áállllaappooddttaakk
mmeegg,,  hhooggyy  aa  mmuunnkkaakköözzii  sszzüünneett  iiddôôttaarrttaammaa  2200
ppeerrcc,,  aa  mmáássooddiikk  mmuunnkkaakköözzii  sszzüünneett  iiddôôttaarrttaammáátt
aa  sszzeemmééllyyii  aallaappbbéérr  117755%%--áávvaall  kkeellll  ddííjjaazznnii..



ÉÉvveess  sszziinntteenn  8844..000000  FFtt  bbeeffiizzeettééss
eelléérrééssééiigg  aa  bbeeffiizzeettééss  9900,,99%%--aa,,  mmíígg
8844..000000  FFtt  ffeelleetttt  aa  bbeeffiizzeettééss  9988,,00%%--
aa  kkeerrüüll  aazz  eeggyyéénnii  sszzáámmlláárraa..  AA  VVaass--
uuttaass  EEggéésszzssééggppéénnzzttáárrbbaann  aazz  eeggyy--
ssééggeess  ttaaggddííjj  22000099--bbeenn  iiss  vváállttoozzaatt--
llaannuull  55..000000  FFtt..  

KKiinneekk  éérrddeemmeess  aa  VVBBKKJJ    jjeeggyyzzééss
kkeerreettéébbeenn  aa  VVaassuuttaass  EEggéésszzsséégg--
ppéénnzzttáárrtt  vváállaasszzttaanniiaa??

AAnnnnaakk,,  aakkiinneekk
■ rendszeresen vagy alkalman-

ként gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt (kontaktlencsét, szem-
üveget, gyógycipôt) kell vásárolni, 

■ rendszeresen vagy alkalman-
ként egészségügyi szolgáltatást
(fogorvos, gyógyfürdô, gyógy-
masszázs, privát orvos) kell igény-
be venni,

■ a családjában kisbaba szüle-
tett (csecsemô- és babaápolási
cikkek), 

■ idôs vagy beteg családtagja
ápolásra szorul (otthoni ápolás), 

■ fontos saját maga és család-
tagjai egészségének megôrzése, a
betegségek megelôzése (uszoda,
fitness, gyógyüdülés), 

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

22000099--ttôôll  ttööbbbb  kköönnnnyyííttééss  lleesszz  aazz
eeggéésszzssééggppéénnzzttáárrii  sszzoollggáállttaattáássookk
iiggéénnyybbee  vvéétteelléénnééll:: kizárólag kár-
tyaelfogadás esetén szükséges a
Pénztár és a szolgáltató között a
szerzôdéskötés az alábbi szolgál-
tatások esetén: gyógyfürdô és
közfürdô kezelések, gyógytorna,
gyógymasszázs, fizikoterápia,
gyógy- és egészségügyi üdülés.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy
bármely – ezeket a tevékenysége-
ket  nyújtó – szolgáltató számláját
el lehet számolni a Vasutas Egész-
ségpénztárban, ha azt szabályo-
san állították ki (üdülés esetén a
számla egészségügyi szolgáltatást
is kell tartalmazzon, míg a fürdô-
szolgálatok elszámolásához az or-
vosi javaslat továbbra is szüksé-
ges lesz).

A sporttevékenység igénybevé-
teli értékhatára is emelkedett,
2009-ben személyenként 71.500
Ft értékben számolhatnak el tagja-
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A Vasutas Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár 2008. decem-
ber 9-én tartotta Küldöttközgyûlését,

ahol elfogadták a két Ágazat
hosszútávú tervével összhangban a

Vasutas Önkéntes- és
Magánnyugdíjpénztár 2009. évi pénz-
ügyi tervét, az Alapszabály módosítá-

sát és a Magánpénztári Ágazat Vá-
lasztható Portfoliós Szabályzatának

módosítását.

Az elsô napirendi pont keretében dr. Kurucsai
László, az Igazgatótanács elnöke tartott beszá-

molót az eltelt idôszak munkájáról. Tájékoztatta a kül-
dötteket, hogy októberben lezajlott a magánpénztári
küldöttek (27 küldött és 8 pótküldött) választása. 

Kiemelt témaként foglalkozott a kedvezôtlen piaci
helyzet miatt a Vasutas Nyugdíjpénztári befektetések
alakulásával. A vagyonkezeléssel kapcsolatban el-
mondta, hogy a Pénztár történetében kifejezetten rosz-
szul alakult az I. negyedévi hozam. Az értékpapírok ár-
folyamvesztése miatt az I. negyedévre negatív, -5% ér-
tékelési különbözetet írtak jóvá a pénztártagok egyéni
számláján. A II. és a III. negyedévben pozitív hozamot,
1,5 és 1,3%-ot értünk el. Októberben és novemberben
ismét zuhanás volt a tôzsdén, de jelenleg úgy tûnik, a
negatív folyamat megállt.

Azoknál a nyugdíjpénztáraknál, ahol már bevezették
a választható portfoliós rendszert, eddig 30% körüli
veszteséget írtak jóvá a tagok számláján.

A Vasutas Nyugdíjpénztár maradt az óvatos befekte-
tési politikánál, a részvényarányt a kialakult pénzügyi
helyzet miatt visszavette, a részvény-befektetések rész-
aránya 13% körül mozog és bár a magyar államkötvé-

nyek és diszkont kincstárjegyek hozamai jók, eredmé-
nyei csak lejáratkor realizálhatók.  

A Magánpénztári Ágazatban 2009. január 1-jétôl tör-
vényi rendelkezés alapján be kell vezetni a választható
portfoliós rendszert, valamint az egység alapú elszámo-
lást. A jelenlegi pénzügyi helyzet következményeként
idôközben kormányrendelet módosította a részvényará-
nyokat, amely szerint 2011. június 30-ig kell a növeke-
dési portfolióban elérni a 40%-os részvényarányt.

Ennek megfelelôen a növekedési portfolióban a ma-
gyar részvények aránya 8%, a külföldi részvények ará-
nya 7%, a kiegyensúlyozott portfolióban 5-5%, a klasz-
szikus portfolióban 3, illetve 2%.

A 2008. évi pénzügyi terv az elôzô évekhez hasonló-
an tartalmazza a taglétszám és tagdíjbevétel tervezett
összegét, a tervezett bevételeket és kiadásokat, a be-
fektetés és vagyonkezelés eredményeként  a tervezett
bruttó hozam mértékét.

Az Önkéntes Pénztári Ágazatnál a tagdíjfizetôi lét-
szám 1300 fôvel történô növekedését tervezték. 

Az egységes tagdíj mértéke változatlanul havi 5300
Ft, amely éves szinten egy pénztártagnál 63.600 Ft be-
fizetést jelent. 

A fedezeti portfolióra elérhetô hozam mértékét 6%-
ban határozták meg.

Az elôterjesztett pénzügyi tervben foglaltak alapján
az Ágazat mûködési tevékenysége pozitív eredménnyel
zár. 

A Magánpénztári Ágazatnál a tagdíjfizetôk létszámá-
nak növekedését 100 fôvel tervezte a Nyugdíjpénztár. 

A tagdíj mértéke 8%, a tagdíj alapját képezô bruttó
átlagbér összegét havi 208.371 Ft-ban, a fedezeti port-
folióra elérhetô hozam mértékét 6%-ban határozták
meg.

Az elôterjesztett pénzügyi tervezetben foglaltak alap-
ján az Ágazat mûködési tevékenysége pozitív ered-
ménnyel zár. 

Vasutas Nyugdíjpénztár

Nyugdíjpénztári ismertetô
A Vasutas Nyugdíjpénztár

2008. december 9-i Küldöttközgyûlése

A Vasutas Egészségpénztár kiemelt figyelmet
fordít arra, hogy tagjai folyamatosan értesüljenek apénztári eseményekrôl és naprakészen követni tud-
ják egyéni számlájuk állását.A Pénztár honlapján, a wwwwww..eeppeennzzttaarr..hhuu-nlehetôség van az egyéni számla részletes lekérde-

zésére. A pénztártagok elérhetôségükkel kapcsola-
tos adataikat már az interneten keresztül is tudják
módosítani.

Ha a pénztár tevékenységével kapcsolatban to-
vábbi kérése, kérdése merül fel, keresse fel awww.epenztar.hu honlapunkat vagy érdeklôdjönszemélyesen, telefonon, e-mail-ben az Egészség-

pénztár ügyfélszolgálatánál.Éljen a lehetôséggel! Válassza az egészséget
2009-ben is!

VVaassuuttaass  EEggéésszzssééggppéénnzzttáárr

2009. évi tájékoztató
a Vasutas Egészségpénztárról

A Vasutas Egészségpénztár 2008. december 16-án tartotta
meg Küldöttközgyûlését. Az elfogadott Alapszabály-módosí-

tás értelmében a befizetések alapok közötti felosztása 2009. janu-
ár 1-jétôl az alábbiak szerint módosul:

ink és hozzátartozóik uszoda, fitness-bérletet, je-

gyet, esetleg horgászengedélyt.

22000099--bbeenn  aazz  eeggéésszzssééggppéénnzzttáárrii  eeggyyéénnii  bbeeffiizzeettéésseekk

aaddóókkeeddvveezzmméénnyyeeii  vváállttoozzaattllaannookk.. Az egyéni befizeté-

sek 30%-áról, (333.333 Ft befizetése esetén) maxi-

mum 100.000 Ft-ról rendelkezhet a Pénztártag, de

csak a személyi jövedelemadó-kötelezettség mérté-

kéig. Aki 2020. január 1. elôtt tölti be a jogszabályok

alapján reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt,

433.333 Ft befizetésekor 130.000 Ft-ról rendelkezhet.

Az adókedvezményt nem kell összevonni egyéb jog-

címen (biztosítás, tandíj stb.) igénybe vett adókedvez-

ményekkel, és nincs jövedelemhatárhoz kötve.



Jármûjavítók
Sikeres volt tavaly a TTiisszzaavvaass

JJáárrmmûûjjaavvííttóó  KKfftt-ben a Kollek-
tív Szerzôdés módosításáról
folytatott tárgyalás. A Vasuta-
sok Szakszervezete helyi szak-
szervezeti bizottsága többször
kezdeményezte a munkálta-
tónál, hogy a munkavállalók
kérésének tegyen eleget és ve-
gye napirendre a Választható
Béren Kívüli Juttatások beve-
zetését. 

A helyi menedzsment meg-
vizsgálta a kérés teljesítésének
lehetôségét és az elmúlt év
gazdasági eredményeinek is-
meretében a társaság me-
nedzsmentje úgy döntött,
hogy tárgyalni lehet ennek
bevezetésérôl. Sikeres tárgya-
lás-sorozat eredménye, hogy
a VBKJ-t 2009-ben bevezetik
és összege évi kettôszázezer
forint. Ez a juttatás nem érin-
ti a hideg, illetve meleg étke-
zési hozzájárulás összegét,
ezek változatlanul járnak.
Gratulálunk az elért sikerhez
az SZB-nek és a menedzs-
mentnek is, hiszen ezen in-
tézkedés jeles példája a jó
munkahelyi légkör megte-
remtésének. Mivel a társaság
tagja a CARGO csoportnak,
most nem látszanak munkael-
látottsági nehézségek.

A BBoommbbaarrddiieerr  MMÁÁVV  DDuunnaa--
kkeesszzii  JJáárrmmûûjjaavvííttóó  KKfftt.. életé-
ben egy nem várt esemény
következett be 2008 decem-
berében. Az eddigi ügyvezetô
igazgatót, Dian Józsefet csak
2008. december 31-ig alkal-
mazta a külföldi tulajdonos,

érdeklôdésünkre nem kom-
mentálták az intézkedést.

A MMÁÁVV  GGÉÉPPÉÉSSZZEETT  ZZrrtt--bbee
vviisssszzaaiinntteeggrráálltt  kkéétt  jjáárrmmûûjjaavvíí--
ttóónnááll is sikeresen fejezôdött
be a KSZ-tárgyalás és most
már egységes szerkezetbe fog-
lalt KSZ-szel rendelkezik a
Társaság, így azonos feltéte-
lekkel dolgozik minden mun-
kavállaló. Sikeres volt a VSZ
kezdeményezése a mozgóbér
egy részének alapbéresítésé-
rôl és az év végi jutalom fize-
tésérôl a MÁV Gépészet Zrt.
Szolnoki Jármûjavító telephe-
lyén.

Az alapbéresítés és jutalom
kifizetés megtörtént, ezzel el-
ismerték az ott dolgozó kol-
lektíva eredményes éves mun-
káját. Gratulálunk!

A SSzzoommbbaatthheellyyii  MMÁÁVV  VVaass--
jjáárrmmûû  KKfftt.. nehéz év elé néz
2009-ben. A társaságnak még
van szabad kapacitása és

ennek kitöltése jelent
a társaságnál átmeneti
gondokat. 

A SSzzéékkeessffeehhéérrvváárrii
MMÁÁVV  VVaaggoonn  KKfftt-nél is
csak az év elsô felére van lekö-
tött kapacitás, ezért a további
munkaellátottság megszerzé-
se a feladat.

A MMÁÁVV  DDeebbrreecceennii  JJáárrmmûûjjaa--
vvííttóó  KKfftt..  körül most átmeneti
privatizációs csend van. A
Portfolió-kezelô Igazgatóság
várja a vételi ajánlatokat, utá-
na döntenek a nyereséges
Kft. további sorsáról.

IK Kft.
2009 januárjától az ôszi bér-

tárgyalások eredményekép-
pen, harmincezer forinttal
emelkedik a Társaságnál a
VBKJ összege. A munkaválla-
lók a felemelt összegrôl,

210000 Ft-ról
nyilatkozhatnak
majd január-
ban.

Vasútegészségügyi
KHT.

2009. január 6-án a Kollek-
tív Szerzôdés módosításáról
tárgyalt a KHT menedzs-
mentje és az érdekképvisele-
tek. A KSZ-re tett módosító
javaslatokat mindkét fél átta-
nulmányozza, és egységes
szerkezetbe foglalva, a módo-
sításokkal bôvített változatot
újratárgyalja.

A VBKJ 2009-es keretössze-
gének emelésérôl is folytak
tárgyalások. Az eredmény
harmincezer forintos emelés,
tehát 2009-ben 180000 forint
lett.

MÁV GÉP Kft.
Vezetôváltás történt 2008.

október 1-jén a MÁV GÉP Kft-
nél is. A régi vezetô, aki két
évig irányította a kft-t, nem
kapott tovább bizalmat. A
Vasutasok Szakszervezete
képviselôje találkozót kért az
új ügyvezetô igazgatótól. He-
lyette az igazgató 2008. de-
cember 12-én értesítette a
szakszervezeteket arról, hogy
a társaság átszervezése elke-
rülhetetlen, ezért 2009. janu-
ár 8-án csoportos létszámle-
építést kíván bejelenteni. 

A VSZ ezügyben is érdemi
tárgyalásokra törekszik.

GT-S HÍREK
FFooggll  ZZoollttáánn,,
VVSSZZ  GGTT
ÉÉrrddeekkvvééddeellmmii
aalleellnnöökk

A VSZ Szombathelyi Területi Képviselete 2008. december 17-én Titkári Tes-
tületi Értekezletet tartott. A sztrájk miatti nehézkes közlekedés ellenére
Szentgotthárdtól Székesfehérvárig minden meghívott tisztségviselô eljött. Az
alapszervezetek vezetôi meghallgatták a területi képviselet vezetôjének be-
számolóját, a VSZ elnökének tájékoztatóját, majd elmondták saját és tagjaik
véleményét. (Papp)

2008. december 12-én a nyugdíjba vonuló, VSZ Aranyjelvénnyel 2008-ban
kitüntetett Szilasi János utódjának Puskás Imre mozdonyvezetôt választották
meg a VSZ Zalaegerszegi Gépész Alapszerve-
zetnél. Sok sikert kívánunk munkájához. (Pz.) Magyar Vasutas 7

Gáz van? Nincs gáz!
A Dunakeszi Bombardier MÁV Jármûjavító Kft. és a

MÁV Gépészet Zrt. két jármûjavítója (Északi, Szolnok)

2009. január 8-ától kényszerszabadságra küldte mun-

kavállalóit, mert gáz-nagyfogyasztóként az átmeneti

gázkorlátozás hatálya alá esnek. 

A helyzet kezelésérôl a MÁV-Gépészet Zrt. vezetése és az

érintett szakszervezetek 2009. január 9-én megállapodtak

arról, hogy az Északi és a Szolnoki Jármûjavítókban a január

8-i és 9-i kiesett munkanapokat a munkavállalók a késôb-

biekben ledolgozhatják, illetve pihenônap áthelyezést alkal-

maz a munkáltató, így nem éri veszteség a dolgozókat.
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Megôriztem az akkor
még érvényben lévô
2006. december 1-jé-
tôl 2007-ig használa-
tos menetrendet, így

viszonylag könnyen fel tudom idézni
a vonatkozó adatokat. Csak késôbb
következett be az az újabb magyar vas-
út történetében példa nélkül álló
idôszak, mikor semmiféle menetrend
nem létezett. Mint ismeretes, a kor-
mány és a szakszervezetek nem tudtak
megállapodni többek között a mel-
lék- és szárnyvonalak sorsáról. A meg-
egyezés és az ezt követô tájékoztató
végül is csak december második felé-
ben született meg, addig csak a be-
idegzett vasutashagyományok, vala-
mint rögtönözve beállított tájékoztató
eszközök nyújtottak némi esélyt, hogy
az utas valóban eljut kitûzött céljához.

Én egyszer – még 1975-ben – vé-
gignéztem a vasútvonalak öncélú,
meggondolatlan felszámolását az úgy-
nevezett „új közlekedési koncepció”
jegyében. Akkoriban Bajától délre
mind Hercegszántó, mind Gara felé
megszûnt a vasúti összeköttetés, de
lassan sima fehérré vált a térkép Sze-
ged körül, és fôleg Nyugat-Magyaror-
szágon – mintegy 200 kilométeres
hosszban. A közlekedési vezetés észve-
szejtô gyorsasággal igyekezett vissza-
fordíthatatlanná tenni ezt a folyama-
tot, például a zalalövô-bajánsenyei vo-
nalon. Karácsonykor szedték fel a sí-
neket a sebtében kirendelt brigádok
– az más kérdés, hogy két évtizeddel
késôbb, ha megváltozott formában is,
de helyre kellett állítani az összekötte-
tést. A változásokat minden összefüg-
gésben igyekeztek kiteljesíteni, példá-
ul százszámra vágták szét a még elfo-
gadható állapotban lévô vagonokat és
adták el alapanyagnak az olaszországi
kohókba.

Ezt a folyamatot most durvább,
ugyanakkor „szégyenlôsebb” formá-
ban kívánták megismételni. Az ország
jónéhány határközeli vidékén a kellô
kihasználtság hiányára, a vonat- és au-
tóbusz-közlekedés párhuzamosságára
hivatkoztak – új elemnek csak az az
ajánlat számított, hogy az érintett ön-
kormányzatok kívánságuk esetén át-
vehetik saját üzemeltetésbe a megszû-
nô vonalakat. Azt elfelejtették mellé-
kelni, hogy a többnyire leépülôfélben
lévô települések honnan teremtsék
elô a szükséges pénzt. A MÁV 2008-ra
tervezett állami támogatása 176 milli-
árd forintot tett ki, az érintett közsé-
gek közül találomra kiragadott Ma-
gyarszék vagy Kirics egy cirokseprû
megvételére elegendô összeggel sem
rendelkezik. A MÁV nem adhat, mert
ez nem jelentene többet, mint hogy
egyik zsebébôl a másikba próbálná

tenni a valójában nem létezô pénzt, és a
jegyárakat sem lehet az egekig emelni.

Ez a tervezett felszámolás a kétszer
kettô bizonyosságával a határvidék elpusz-
tításához, a kisiskolák, a kisporták meg-
szüntetéséhez kell hogy vezessen. Nem
csak a helyileg érintett, de országos érte-
lemben vett agrárium is megérezné; 1990
óta 600 ezer dolgozót veszítettek el, most
már igazán csak azok maradnának, akik
nem tudnak elmozdulni a falvaikból.

Ezen az ormánsági vidéken egyszer már
végigsöpört a pusztulás, mikor Barcs és Vil-
lány között megszûnt a több mint száz kilo-
méter hosszú vonal – illetve nem szûnt
meg, csak a választékos megfogalmazás sze-
rint ideiglenesen felfüggesztették.

Beutaztam Pécsre abban a reményben,
hogy az ottani vasúti igazgatóságon bôvebb
felvilágosításokat kaphatok. A hosszú évti-
zedek tapasztalatával rendelkezô szakem-
berek minden kertelés nélkül beismerték,
hogy a változások megtervezésében és kivi-
telezésében ôk csak a végrehajtó szerepét
játszhatják. A döntéseket Budapesten hoz-
zák, a tárca dilettáns minisztere és a hason-
lóan hozzá nem értô tanácsosai küldik le
papíron az utasításokat, ezek ellen nem
emelhetnek szót, végre kell hajtaniuk ôket.

– Mi le vagyunk írva, 1989 óta Budapest
irányít mindent, a demokrácia megszûnt,
alapinformációkkal sem szolgálnak ne-
künk. Az ügyvitelnek ez a rendszere nem
csak a vasútnál alakult így, például a pénz-
ügyi irányítás is ugyanilyen „rend” szerint
zajlik.

– És ha valaki próbálja megkerülni a
szolgálati utat és valamilyen módon a „Böl-
csek Tanácsa” elé igyekszik jutni?!

– Azt úgy kirúgják, hogy csak az elsô hó-
val esik vissza.

Elszörnyülködtem.
– Ilyen körülmények között hogy való-

sulhat meg az információ áramlása? Ho-
gyan tudnak utasításokat adni fentrôl, ha
nem ismerik a helyi körülményeket?

– A konfliktusok biztosak, csak a kitöré-
sük idôpontja kétséges. Elôfordult, hogy
október 29-én szólítottak fel egy városi köz-
igazgatást: november 7-ig döntse el, igényt
tart-e rá, hogy maga üzemeltesse az oda
vezetô vonalat, pénzt persze nem adnak
hozzá.

– Néha irtózatos baklövéseket kell el-
tussolni. Egy észak-magyarországi vasútvo-

nal két helyen is keresztezte az országúti
közlekedést. A gondok megoldására milli-
árdos befektetéssel két felüljárót is emel-
tek. Alig telt el azonban néhány hónap, és
a szóbanforgó vasútvonalat megszüntették,
a két felüljáró azonban megmaradt, hirdet-
ve Kóka János miniszternek és munkatársa-
inak teljes hozzá nem értését, felelôsségre
vonásra természetesen nem került sor.

Hivataltársa leinti: 
– Mi választottuk meg a kormányt, te-

hát nincs jogunk szembeszállni a döntései-
vel. A munkahelyünkért dolgozunk, és
nem azért, hogy a munka valóban el is le-
gyen végezve.

– Mit csináljak akkor?
– Állj be a sorba, és próbálj feljutni Bu-

dapestre. Hangoztasd minél gyakrabban,
hogy „a vezetés nem szakma, hanem tudo-
mány”! Ezt a jelszót fenn nagyon szeretik.
Sok esélyed persze így sincs, 2002-ben
egyetlen vidéki vasúti vezetôt sem helyez-
tek feljebb, magasabb beosztásba, holott
mindig ez a tapasztalt és intézkedésre ké-
pes gárda volt képes a legtöbbet letenni. A
vasúti kultúrát mint fogalmat el kell felejte-
ni.

– Ez nem megfelelô álláspont, mert a
folyamat nem áll meg a vezetôknél. Ha az
nem kap megfelelô megbecsülést, ott a
váltókezelô is megenged magának bármit.
A feladatát csak akkor végzi el, ha éppen
arra megy valaki.

Már beesteledett, a pécsi gyorssal szent-
lôrinci átszállással megyek vissza Sellyére. A
korábban megszüntetett Barcs-Villány vas-
útvonalon szolgált pályamesterrel találko-
zom, váltunk néhány szót:

– Miért hagyta ott a MÁV-ot?
– Nem akartam önként beledugni a fe-

jem a hurokba. A vonal 101 kilométerére
méterenként egy talpfát igényeltem, hogy
legalább a minimális biztonságot fenntart-
hassuk, aztán csak néhány darabot küld-
tek.

*
Déli két óra felé jár, de az utcák üresek,

a kísérôm töprengve néz körül:
– Az az igazság, hogy nincs mit mutat-

nom magának a faluban. Mindenki otthon
ül, a templomba is csak egy ember szokott
járni.

– Azért legalább egy idevalósi
emberrel szeretnék beszélni.

M O L D O V A G Y Ö R G Y

HA AZ ISTEN
HÁTRA NÉZNE…

Riport és dokumentumok az Orbánságról
részlet a második kötetbôl

VASÚT

☞



A Vasutasok
Szakszervezete
PML Szakmai
Képviselete 2008.
december 16-án vélemé-
nyezte a MÁV Zrt. Pályavasúti
Üzletág Mûködési és Szerve-
zeti Szabályzat (MSZSZ) mó-
dosításáról és a pályavasúti
karbantartás szervezetének
racionalizálásáról szóló mun-
káltatói elôterjesztést, amely-
bôl részleteket közlünk.

A virtuális hosszal való számítás volt
a korábbi racionalizálási programok

alapja. Nem megalapozott, hogy át kíván-
nak térni a tényleges kilométerhossz-szá-
mításra. A pálya mûszaki paramétereit job-
ban figyelembe vette a korábbi számítás.

Nem tartalmazza az elôterjesztés, hogy
milyen új karbantartási technológiákat kí-
vánnak bevezetni, pedig erre és a BPR pro-
jektre hivatkozva kívánnak létszám-megta-
karítást elérni. Nem veszik figyelembe,
hogy a jelenlegi létszám pótfelújítást, pót-

– Összejár még a régiek-
kel?

– Az emberek semmibe
veszik egymást, nem látogat-
nak meg a közvetlen munka-
társaim sem, pedig nem vol-
tam rossz fônök, a szakszer-
vezet még karácsonykor
sem küld egy képeslapot.
De hát ilyen az egész világ,
ha én itt halnék meg ma-
gamban, talán egy fél év
múlva vennék észre. Tudja,
mi maradt meg nekem az
egész vasútból? Az a régi
bélés, amit begomboltam
a kabátomba.

Kint az ablakon szokat-
lan erôvel süt a télvégi
nap:

– Nem szokott dolgoz-
ni a kertben?

– Próbálkoztam alma-
paprikával, cseresznye-
paprikával, de nem kel-
lett a piacon. A gyü-
mölccsel meg végképp
nem érdemes foglalkoz-
ni, nem kapunk annyit
érte, amennyibe a per-
met kerül. Inkább ülök
itt bent és olvasgatok.

– Mikor utazott
utoljára vonaton?

– Tavaly jártam egy régi barátomnál Cell-
dömölkön. Kimentünk a fûtôházba; kint a
csonkavágányon épp darabolták fel a vago-
nokat lángvágóval, mentek az olasz kohókba
alapanyagnak. Kérdezem a munkásoktól:
mennyit vágtok szét? Tizenhatot – mondják.
És miért pont ennyit, honnan tudjátok, hogy

két-
három év múlva mennyi búzát vagy követ kell
szállítani, hátha kevés lesz a vagon, vagy még
így is sok. Miért tôlünk kérdezi, az államnak
nincs fogalma róla, nincs itt rend semmiben,
hogy lehetne tervezni. Látjátok, ez igaz –
mondtam és azóta sem jártam arrafelé.

karbantartási munkákat végez. A pályáink állapota
fokozatosan romlik, emellett nem lehet létszám-
megtakarításról beszélni.

A mérnöki szakaszok megszüntetésérôl szóló fe-
jezethez a VSZ PML SZK konkrét javaslatokat tett,
amellyel az alosztályokhoz való eljutási távolságok
összességében csökkennének. Így a mérnöki sza-
kaszok megszüntetése után a jelenleg ott dolgozó
kollégák munkába járása, a szakaszmérnökök be-
vezénylése nem lehetetlenülne el, és nem járna a
tapasztalt mûszaki kollégák elvesztésével.

Nem rendezett a szakaszmérnök és a fôpálya-
mester közötti munkamegosztás. Továbbra is a
fôpályamester felel a szakasz mûködéséért anyagi
és erkölcsi értelemben.

Hosszútávon már most „homokszemet keve-
rünk a gépezetbe”, ha minden felelôsség nélkül ki-
tesszük a szakaszmérnököt a fôpályamesteri sza-
kaszokra.

Elviekben sem értünk egyet egyetlen fôpálya-
mesteri szakasz megszûnésével sem, nincs meg-
felelôen, számításokkal alátámasztva (hatékonysá-
gi számítások, kockázatelemzés, felügyeleti pálya-
mesteri szakaszok számának változásai, stb.). 

Szerettük volna látni a gazdasági elemzést a hi-
dász szakaszok visszaállításának indoklására,
emellett a szakaszok visszaállítását helyeseljük.
Reméljük, megfelelô irányítói létszámmal tudják az
új szakaszokat elindítani.

Összegezve, a VSZ PML Szakmai Képviselete a
pályás szakmai anyagot nem találta kielégítônek. A
felsorolt szakmai érveket nem támasztják alá
megfelelô számítások, elemzések. Nem tudunk el-
fogadni egy olyan törekvést sem, amely nincs
megfelelôképpen alátámasztva. A szakaszmérnök-
bôl fôpályamesterré való avanzsálás, a mérnöki
szakaszok megszüntetése a mûszaki értelmiség el-
vándorlásához vezet. Tényleg ilyen jól áll ez a szak-
ma? Új technológiák bevezetéséhez pénz kell.
Ebbôl van a legkevesebb, mert nem átszervezéssel,
racionalizálással foglalkoznánk, ha lenne. A régi
technika (csákány, villa) még sokáig alapmûszer
lesz. A jelenlegi technikai háttér, a pályák mûszaki
állapota nem a létszámcsökkentést, hanem a fizikai
létszám növelését kívánná.

Asztalos László, VSZ SZK vezetô

Magyar Vasutas 9

– Tudja mit? Él itt egy
öreg vasutas, azt megláto-
gathatjuk.

Az öregember egyedül él, de
példás rendet tart maga körül.
Már a piszkos tányérokat is elmos-
ta, ül az asztal mellett és régi újsá-
gokat, könyveket nézeget:

– Van itt egy füzet régi dalszö-
vegekkel, nem kell magának?

– Köszönöm, nem tudom mi-
re használni.

– Akkor beszélgessünk másról.
– Mit gondol, van itt még or-

szág?
– Van még valamiféle, de az az

igazság, hogy túl sokat vártunk, és
nagyon keveset kaptunk – szem-
üvege mögött elmosolyodik –, de
a Gaskót azért agyonvágnám.

Így, hogy végeztünk a politiká-
val, rátérhetünk az egyetlen fon-
tos dologra, a vasútra:

– Milyen beosztásban dolgo-
zott?

– Forgalmi szolgálattevô vol-
tam Vajszlón, akkor még járt a vas-
út. Vittük a téeszekbe a mûtrá-
gyát, hoztuk a terményeket. Sok
fûrészárut szállítottunk, szenet és
követ, mindebbôl nem maradt
semmi. A vasút megszûnt, csak
Sellye és Vajszló között használ
egy szakaszt az erdészet.

– Aztán és is elvonultam a vas-
úttal. Keringési zavarokat találtak
nálam, magas vérnyomást – lejárt
a szavatossági idô. Nem mehetek
többé a sínek közé. Harminc-
nyolc év után elküldtek nyugdíj-
ba, havi 58 ezer forinttal.

MSZSZ-módosítás – elutasítva!

☞



„VÉLEMÉNYÜNK SZERINT A

MUNKÁLTATÓ ÉS A MUNKA-
VÁLLALÓK KÖZÖTTI KOM-
MUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁ-
CIÓCSERE LÉNYEGE: NEM A

KONFLIKTUSOK, HANEM A

KONSZENZUSOK KERESÉSE.”

Megalakult a Központi
Üzemi Tanács

A MÁV-START Zrt. szerve-
zeti átalakítást hajtott vég-

re, a változások 2008. július else-
jéig megtörténtek. A Munka Tör-
vénykönyve 43. § (5) bekezdése
szerint „az újonnan létrejövô
munkáltatónál három hónapon
belül kell az üzemi tanácsot”
(ÜT), illetve a Központi Üzemi
Tanácsot (KÜT) megválasztani. A
MÁV-START Zrt. minden ötven-
nél több dolgozót foglalkoztató
szervezeti egységénél, telephe-
lyén (részlegénél) az ÜT jelölése
és választása kisebb zökkenôkkel
megtörtént.

A Munka Törvénykönyve
45. § (1) bekezdésének értelmé-
ben „a megválasztott üzemi taná-
csok a munkavállalók létszámával
arányos számban delegálnak ta-
gokat a központi üzemi tanács-
ba”. A delegáló fórum összehívá-
sát a megválasztott üzemi taná-
csok a törvényi elôírásoknak
megfelelôen kezdeményezték. 

A 2008. december 9-én meg-
tartott delegáló fórumon jelen-
lévô 99 ÜT-tag nyílt szavazással
megválasztotta a 13 fôs Központi
Üzemi Tanácsot (KÜT). Ezt kö-
vetôen a KÜT megtartotta alaku-
ló ülését is, ahol Cseh Bélát a
KÜT elnökévé, Schnek Zoltánt
pedig a KÜT társ-elnökévé válasz-
tották. 

A KÜT a továbbiakban meg-
választotta a 2 fôs Kommunikáci-
ós Bizottságot (KB), Dienes Zsu-
zsanna, Schnek Zoltán és Palik
József személyében. 

A KB feladata a munkáltató
és a munkavállalók közötti híd
szerepének betöltése, valamint a
munkavállalók rendszeres és
szakszerû tájékoztatása.

A KÜT tagjai és
mûködési területük

Czapák Terézia (Buda-
pest), Cseh Béla (Mis-

kolc), Deli Bertalan (Debrecen),

Dienes Zsuzsanna (Budapest),
Godinger Klára (Budapest), Kál-
mán József (Szeged), Kiss István
(Nyíregyháza), Kurunczi Imre
(Szeged), Kuti Horváth József
(Budapest), Nagy Lajosné (Szol-
nok), Palik József (Szombathely),
Schnek Zoltán (Miskolc), vala-
mint Varga Béla (Pécs).

Munkájukhoz sok sikert
kívánunk!

Aláírták az Üzemi
Megállapodást

A MÁV Start Zrt. Központi
Üzemi Tanácsa 2008. de-

cember 23-án megtartotta soros
ülését, amelynek napirendjén az
alábbi témák szerepeltek:

11..  A 2009. évi munkaterv,
22.. Lencsés Sándor, a Humán

Szervezet vezetôje tájékoztatója a
2009. évi tervekrôl,

33.. Kozák Tamás vezérigazga-
tó tájékoztatója a 2009. évi fejlesz-
tésekrôl/stratégiáról,

44.. Üzemi Megállapodás alá-
írása.

11..  A KÜT az éves munka-
tervben meghatározta,

hogy havi két alkalommal ül ösz-
sze. 

22000099  eellssôô  fféélléévvéénneekk  ffôô  ttéémmááii::
JJaannuuáárr:: 2008. évi létszámzá-

rás és a segélykeret megállapítása.

FFeebbrruuáárr:: a Felügyelô
Bizottság beszámolója a
bérek és a létszám alakulá-
sáról és az üzleti tervrôl.

MMáárrcciiuuss:: a Munkavé-
delmi Bizottság beszámolója a
munkakörülmény-javító intézke-
désekrôl, és összevont értekezlet
a helyi üzemi tanácsokkal.

ÁÁpprriilliiss:: Tájékoztató a 2008.
évi gazdasági eredményekrôl és a
2009. évi üzleti tervrôl, ismertetô

az Egészségmeg-
ôrzô Program elô-
zô évi tapasztalatai-
ról, a 2009. évi ter-
vekrôl.

MMáájjuuss:: Tájékoztató a belsô
és külsô képzésekrôl, az esély-
egyenlôségrôl, a Munkakör Érté-
kelô Bizottság beszámolója.

JJúúnniiuuss:: Második félévi mun-
katerv elkészítése és a Vasutasnap
elôkészítése.

22.. Lencsés Sándor tájékoz-
tatójában elmondta, hogy

a munkáltató tervei szerint a ja-
nuári fizetést 1,8%-os bérfejlesz-
téssel fizetik ki. (A bértárgyalások
a MÁV-START Zrt-nél lapzárta-
kor még nem zárultak le. Szerk.)

A Humán Szervezet vezetôje
a továbbiakban kifejtette, hogy a
bevételek növelése érdekében ja-
nuárban bevezetik a Passzív érté-
kesítési ösztönzést, amelynek cél-
ja, hogy a pénztárosok az elsô osz-
tályú, a menettérti és a hely- és
pótjegyek vásárlására ösztönöz-
zék az utasokat.

Lencsés Sándor a továbbiak-
ban hangsúlyozta, hogy az utasok

komfortérzetének növelése érde-
kében hatékony lépéseket tesz-
nek. Egyfelôl a kocsik tisztítása so-
rán a tisztítási átvétel folyamatába
a kocsivizsgálókat be kell vonni.
Másfelôl az utasok kényelmének
növelése érdekében a csomag-
megôrzés újra bekerül a vállalat
tevékenységi körébe.

Lencsés Sándor egy fontos és
örvendetes tényrôl is beszámolt:
a Keleti pu. királyvárójában kiala-
kították a Business Várótermet,
melyben a RailJet utasai tölthetik
el kellemes és kulturált környe-
zetben az átszállásból származó
szabadidôt.

A Humán Szervezet vezetôje
végül kijelentette, hogy az állam a
jövôben szigorúbban kezeli a
pénzügyeket, nem fog fizetni az
elmaradt szolgáltatásért. Lencsés
felhívta a figyelmet arra, hogy
például a szolgáltatásfelügyelet
által jelzett jogos veszteségeket a
Start továbbháríthatja, és tovább
is fogja hárítani a mulasztásokat
elkövetô alvállalkozóra (a pálya-
vasútra, a takarító vállalkozókra,
stb.).

33.. Kozák Tamás tájékozta-
tójában elmondta, hogy

2009 a változások éve lesz. Töb-
bek között januárban tervezik
megkötni a közszolgálati szerzô-
dést, valamint fejleszteni kívánják
a gördülô állományt is, pl. újabb
Flirt típusú egységek megvásárlá-
sával. A vezérigazgató kiemelte,
hogy bôvíteni és modernizálni
szeretnék az utastájékoztatást, fel
kívánják újítani az állomásokat. A
2009. évi tervek között szerepel
az internetes jegyértékesítés ki-
terjesztése és a mobil jegyértéke-
sítés bevezetése is.

Kozák Tamás a menetrend-
váltással kapcsolatban felmerült
aggályokra reagálva közölte, hogy
az utaspanaszok alapján – ha
szükséges – felülvizsgálják az új
menetrendet és az utasok igényé-
hez igazítják.

44.. A KÜT-ülés zárásaként
A MÁV-START Zrt. vezér-

igazgatója és a KÜT elnöke aláír-
ta az Üzemi Megállapodást.

DDiieenneess  ZZssuuzzssaannnnaa10 M a g y a r Vasutas

MÁV-START KÜT
hírlevél
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KÜT
Soros KÜT-ülés:
2008. december 4.

A MÁV Zrt. KÜT kezdeményezésére a
KÜT kerekasztal kibôvített ülés kereté-
ben konzultációt folytatott a MÁV Zrt. és
a MÁV Csoporton belül mûködô vasút-
vállalatok üzembiztonsági helyzetérôl. Az
írásos elôterjesztést követôen Túrós And-
rás biztonsági igazgató ismertette a fel-
adatterv legfontosabb elemeit. Vissza kell
térni arra a gyakorlatra, hogy minden
utasítás a biztonság elsôdlegességérôl
szóljon, ne a gazdasági lobby nyerjen eb-
ben a kérdésben – hangsúlyozta Földesi
György osztályvezetô. A vasútvállalatok
KÜT elnökei, valamint a KMvB-k elnökei
elmondták észrevételeiket.

Ezt követôen a MÁV Zrt. üzemeltetésé-
ben lévô munkásszállók igénybevételérôl
adott tájékoztatást Dorozsmai Éva osztály-
vezetô. Elmondta, hogy a családos mun-
kásszállókról a megüresedett szolgálati és
bérlakásokban kell elhelyezni a családos
munkavállalókat. A laktanyákkal kapcso-
latban elkészült egy megállapodás-terve-
zet a Trakció, a Gépészet, a Start és a Pá-
lyavasút között a költségek arányos viselé-
sére.

A MÁV Csoport jóléti kérdései kategó-
rián belül az üdülôk értékesítési folyama-
táról, illetve a pályázati feltételekrôl adott
tájékoztatást Zsoldos Marianna humán-
erôforrás igazgató.

A munkabérelôleg-keret kép-
zésének új szabályozásáról, a keretösszeg
megállapításáról tárgyalt a testület, melynek so-
rán a 2009. évre szóló egy fôre jutó összeget
9500 Ft-ban határozta meg. Új utasítás lesz ja-
nuár 1-jétôl.

Döntöttek a Miskolc MÁV lakótelep értékesí-
tési lehetôségérôl. Buzinkay Tamás ingatlan-
gazdálkodási igazgató felvázolta a jelenlegi
helyzetet, majd Nagy István, a Vagyonkezelô
Zrt. vezérigazgatója válaszolt a kérdésekre, me-
lyek fôként a lakók elhelyezésére, az értékesíté-
si összeg mértékére, valamint a lakásokban tör-
tént beruházások elismerésére irányultak. Az
ott lakók jogait és kötelezettségeit átirányítják a
vevô félre, melyet szerzôdésben rögzítenek.

Soros KÜT-ülés:
2008. december 11.

Az elsô napirend tárgyalása során együttdön-
tés született jóléti ingatlanok értékesítésérôl. A
Debrecen, Petôfi téri ingatlan értékesítését a
KÜT egyhangúlag elfogadta.

Második napirendként tájékoztató hangzott
el a MÁV Zrt. MSZSZ-ben tervezett módosítása-
iról, melyek szükségességérôl Zsoldos Marian-
na szólt.

Harmadikként tárgyalta a testület a MÁV Zrt.
2008. évi segélykeret felhasználásáról szóló tájé-
koztatót. Masa Beáta osztályvezetô és dr. Jármi
Hilda szakértô ismertette a IV-XI. havi segélyke-
ret felhasználását. Javasolták, hogy a beérkezett
és a még 2008. december 15-ig beérkezô kérel-

mekrôl mielôbb döntse-
nek. A szociális bizottság
december 30-án dönt.

Soros KÜT-ülés:
2008. december 18.

Elsôként a pályavasút szervezeti
átalakításáról, a pályafelügyelet-
rôl, a hiba- és zavarelhárításról
konzultált a testület. Csek Károly
PML igazgató hangsúlyozta, hogy
ez szigorúan szakmai anyag, me-
lyet egy elôkészítô munka elôzött
meg. A vágánygondozótól a ve-
zetô mérnökig mindenkit átvilá-
gítottak. Beszélt a létszám anomá-
liákról, a BPR projektrôl valamint
egy korszerû videó inspekciós
rendszer telepítésérôl.

Ezután Sullay János TEB igaz-
gató elmondta, hogy minta-utasí-
tás alapján készültek el a végre-
hajtási utasítások és a jelenleg élô
utasítások közül a T22 érvényben
marad. Az üzemidôn kívüli táv-
irat-forgalmat a helyi viszonyok-
nak megfelelôen kell szabályozni.
Üzembiztonsági szempontból
több szolgálati helyet vonnak be,
elindult 200 fax és 80 számítógép
telepítése, így ez nem jelent koc-
kázatot.

A harmadik napirendi pont so-
rán Buzinkay Tamás ingatlangaz-
dálkodási igazgató és Sándor Zol-
tán portfolió igazgató tájékozta-
tott a MÁV Lokomotív Hotels Zrt.
illetve a mûködési körébe tartozó
üdülô ingatlanok versenytárgya-
lási eljárás útján történô értékesí-
tésének eredményérôl. Az érté-
kelô bizottság érvényesnek, de
eredménytelennek minôsítette a
második fordulót is, mivel a MÁV
Zrt-nek jelentôs vagyonvesztéssel
járna az értékesítés. A KÜT több
javaslatot tett a további mûködés-
re.

Negyedikként a TÁSZ jövôjét
mutatta be Werle Zoltán igazga-
tó, melynek fôbb vonalai: a pár-
huzamosságok belsô megszünte-
tése, tiszta készletgazdai, tiszta be-
szerzôi profil kialakítása, a szol-
gáltatások olcsóbbá tétele, futár-
szolgálat bevezetése, IT háttér
megteremtése, szállításminôsítési
rendszer visszaállítása.

Befejezésként a MÁV Zrt. KSZ-
és bérajánlatát ismertette Zsoldos
Marianna humánerôforrás igaz-
gató. A munkáltató érdekelt a
munkabéke fenntartásában,
ezért „megállapodás-párti”.

(December 30-án megszületett
a megállapodás. – a Szerk.)

MÁV Zrt.
KÜT HÍRLEVÉL

– 2008. december
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Bodnár JózsefKÜT
sajtóreferens

A MÁV CARGO ZRT. KÖZPONTI ÜZEMI TA-
NÁCSA DECEMBER 17-ÉN ÜLÉSEZETT, MELYEN
RÉSZT VETT ÁLTAL LÁSZLÓ VEZÉRIGAZGATÓ ÉS
APAVÁRI JÓZSEF VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES,
VALAMINT MÓZES TIBOR ÉS ZLATI RÓBERT FEB-
TAGOK. AZ ÜLÉSRE ELJÖTT AZ RCA KÖZPONTI
ÜZEMI TANÁCSÁNAK DELEGÁCIÓJA IS.

Által László a privatizációról adott tájékoz-
tatást. Elmondta, jó hogy végre lezárult a fo-
lyamat és most már ténylegesen is van új tu-
lajdonosa a MÁV CARGO Zrt-nek. A 2008.
év nem lesz sikertörténet a teljesítmények
tekintetében, de külsô körülmények is befo-
lyásolták az eredményeinket. Apavári József
a dolgozók által megvásárolható részvé-
nyekrôl adott tájékoztatót. Elmondta, a ve-
zetés szeretne hamar megállapodni a bérfej-
lesztésrôl és a VBKJ-ról is. A menetkedvez-
mény ügyét sem rendezték még véglegesen,
csak néhány részletrôl döntöttek. A jövô évi
foglalkoztatásról elmondta, hogy a 2007. évi
foglalkoztatási szintre  kívánnak visszaállni,
az új tulajdonos is ezt kérte, ezért a vezetés
elôtérbe helyezte a nyugdíjazások lehetô-
ségét. 

Az ülésen történelmi pillanat következett,
hiszen Werner Harrar az RCA Központ Üze-
mi Tanácsa nevében köszöntötte a MÁV
CARGO KÜT tagjait és a menedzsmentet.
Az RCA delegációjában az ÖBB RCA terüle-
teit képviselve érkeztek kollégák, akik egy-
ben az RCA FEB tagjai is. A továbbiakban
Werner Harrar KÜT-elnök röviden bemu-
tatta az ÖBB és az RCA szervezeti felépíté-
sét, valamint az ott mûködô üzemi tanácsok
munkáját. A jövôt illetôen közös feladatunk
lesz az Európai Üzemi Tanács megalakítása.
Ennek megfelelôen már januárban elkezd-
jük a közös munkát, mondta Harrar. Zubály
Bertalan, a MÁV CARGO Zrt. KÜT elnöke
megköszönte a tájékoztatót, s elmondta: a
kapcsolatfelvétel megtörtént, most már kö-
vetkezik a közös érdemi munka, melynek
alapja a február 13-án elfogadott ,,Irányvo-
nal'' megállapodás. A felmerült kérdések és
vélemények azt mutatják, hogy lesz mit ten-
nie mindkét Központi Üzemi Tanácsnak
2009-ben. Végezetül a MÁV CARGO KÜT
tagjai megköszönték a vendégeknek a rész-
vételt, s a januári újbóli találkozás jegyében
zárták le a napot. CCSSZZ.

MÁV CARGO Zrt. KÜT HÍREK



A VASUTASOK ÉS HAJÓSOK ORSZÁ-
GOS SZABAD SZAKSZERVEZETE KEZDE-
MÉNYEZÉSÉRE 1948-BAN ALAKULT MEG A VASUTAS ZENE- ÉS
KÉPZÔMÛVÉSZETI ISKOLA. A KULTURÁLIS INTÉZMÉNY 60. ÉV-
FORDULÓJÁRÓL BENSÔSÉGES ÜNNEPSÉGEN EMLÉKEZTEK MEG,
MELYEN A MÁV EGYKORI ÉS A MÁV CSOPORT JELENLEGI
VEZETÔI, TANÁROK ÉS MÛVÉSZEK KÖZÜL SOKAN MEGJELENTEK.
OTT VOLTAK A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE VEZETÔI ÉS KÉPVI-
SELTETTÉK MAGUKAT A REPREZENTATÍV SZAKSZERVEZETEK IS.

AAzz  üünnnneeppii  mmeeggeemmlléékkeezzéésstt  mmûûssoorr  vveezzeettttee  eellôô..  AA  zzeenneeiisskkoollaa  nnöö--
vveennddéékkeeii  aaddttaakk  íízzeellííttôôtt  ttuuddáássuukkbbóóll..  AA  mmûûssoorr  uuttáánn  PPááll  GGáábboorr iiggaazz--
ggaattóó  rréésszzlleetteesseenn  iissmmeerrtteettttee  aazz  iinnttéézzmméénnyy  hhaatt  éévvttiizzeeddeess  ttöörrttéénneettéétt..
MMiinntt  mmoonnddttaa,,  aa  kkééppzzôômmûûvvéésszzeettii  ookkttaattááss  7700  nnöövveennddéékkkkeell  mmáárr
11994477--bbeenn  eellkkeezzddôôddöötttt..  AA  zzeenneeiisskkoollaa  eeggyy  éévvvveell  kkééssôôbbbb,,  11994488  nnoo--
vveemmbbeerréébbeenn  116600  hhaallllggaattóóvvaall  kkeezzddttee  mmeegg  mmûûkkööddéésséétt..  AA  kkééppzzôô--
mmûûvvéésszz  kköörrbbeenn  11995544--ttôôll  aa  ffeessttôôttaaggoozzaattoott  KKlliinngg  GGyyöörrggyy  ffeessttôô--
mmûûvvéésszz,,  aa  sszzoobbrráásszzttaaggoozzaattoott  ppeeddiigg  KKiirrsscchhmmaayyeerr  KKáárroollyy sszzoobbrráásszz--
mmûûvvéésszz  vveezzeettttee..  AA  ggyyoorrss  ffeejjllôôddééssnneekk  iinndduulltt  iisskkoollaa  llééttsszzáámmaa  öött  éévv
uuttáánn  aa  zzeenneettaannsszzaakkoonn  666644,,  aa  kkééppzzôômmûûvvéésszz  kköörrbbeenn  mmáárr  117700  vvoolltt..
EEkkkkoorr  mmáárr  ––  eeggéésszzeenn  aa  rreennddsszzeerrvváállttoozzáássiigg  ––  aa  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerr--
vveezzeettééhheezz  ttaarrttoozzootttt  eezz  aa  hhaazzaaii  bbeerrkkeekkbbeenn  ééss  kküüllffööllddöönn  iiss  jjóóll  iissmmeerrtt
kkuullttuurráálliiss  iinnttéézzmméénnyy..  VVeezzeettôôiitt  iiss  aa  sszzaakksszzeerrvveezzeett  nneevveezzttee  kkii..

AA  kkééppzzôômmûûvvéésszz  kköörr  aazz  ööttvveenneess  éévveekk  kköözzeeppééttôôll  aa  vvaassuuttaassnnaappoo--
kkoonn  éévveennttee  rreennddeezzeetttt  kkiiáállllííttáásstt  aa  nnöövveennddéékkeekk  mmûûvveeiibbôôll..  EEkkkkoorr

mmáárr  aa  kkééppzzôômmûûvvéésszzeettii  kköörrnneekk
224400,,  aa  zzeenneeiisskkoolláánnaakk  882200  ttaaggjjaa
vvoolltt..  AAzz  iisskkoolláábbóóll  mmáárr  aabbbbaann
aazz  iiddôôbbeenn  iiss  ssookkaann  ffeellvvéétteelliizztteekk
aa  ZZeenneeaakkaaddéémmiiaa  kküüllöönnbböözzôô

ttaannsszzaakkaaiirraa,,  aa  kkééppzzôô--
mmûûvvéésszzeettii  kköörrttôôll  ppee--
ddiigg  aa  kkééppzzôômmûûvvéé--
sszzeettii  ffôôiisskkoollaa  ffeessttôô  ééss
sszzoobbrráásszz  ttaannsszzaakkaaiirraa..

AA  hhaattvvaannaass  éévveekk--
bbeenn  llááttvváánnyyoossaann
mmeeggnnôôtttt  aa  ggiittáárr,,
ddoobb,,  jjaazzzz  ééss  aa  ttáánnccddaall
ttaannuullááss  iirráánnttii  iiggéénnyy,,
mmaajjdd  kkiiaallaakkuulltt  aa  zzee--
nneeiisskkoollaa  eeggyyeeddii  pprroo--

ffiilljjaa,,  aa  sszzóórraakkoozzttaattóó  zzeenneeii  kkéépp--
zzééss,,  aammeellyy  aa  hhaannggsszzeerreess  kkéépp--
zzééssttôôll  aazz  éénneekk  ttaannsszzaakkiigg  lleeffeedd--
ttee  aa  kköönnnnyyûûzzeenneeii  kkééppzzééss  tteelljjeess
ppaalleettttáájjáátt..  AA  nnöövveennddéékkeekkeett
eellôôaaddóómmûûvvéésszzii  kkaatteeggóórriiaa  vviizzss--
ggáárraa  iiss  ffeellkkéésszzíítteettttéékk..

AA  rreennddsszzeerrvváállttááss  uuttáánnii  éévveekk--
bbeenn  úújj  mmûûffaajjjjaall  bbôôvvüülltt  aa  rreeppeerr--
ttooáárr..  TToollddyy  MMáárriiaa vveezzeettéésséévveell
mmeeggkkeezzddttee  mmuunnkkáájjáátt  aazz  iisskkoollaa
mmáárraa  lleeggiissmmeerrtteebbbbéé  vváálltt  ttaann--
sszzaakkaa,,  aa  mmuussiiccaall  ssttúúddiióó..  AA  hhaa--
zzaaii  ffeellllééppéésseekk  mmeelllleetttt  eeggyyrree
ttööbbbb  kküüllffööllddii  mmeegghhíívvááss  éérrkkee--
zzeetttt..  FFeelllléépptteekk  HHeellssiinnkkiibbeenn,,
LLoonnddoonnbbaann,,  aazz  EEggyyeessüülltt  ÁÁllllaa--
mmookkbbaann,,  mmiinnddeennüütttt  kkiirroobbbbaa--
nnóó  ssiikkeerrrreell..

AA  mmuussiiccaall  ssttúúddiióó  sszzaakkmmaaii
mmuunnkkáájjáábbaann  jjeelleennttôôss  áálllloommááss
vvoolltt  aa  BBuuddaappeessttii  OOppeerreetttt  SSzzíínn--
hháázzzzaall  kkööttöötttt  eeggyyüüttttmmûûkkööddééssii
mmeeggáállllaappooddááss..  EEnnnneekk  kkeerreettéé--

bbeenn  aazz  iisskkoollaa  nnöövveennddéékkeeii  aa
ttáánncc--  ééss  sszzíínnéésszzmmeesstteerrssééggeett  aa
mmûûffaajj  lleeggjjoobbbbjjaaiittóóll  aa  sszzíínnhháázz--
bbaann  ssaajjááttííttjjáákk  eell..

BBüüsszzkkéénn  mmoonnddhhaattjjuukk,,  hhooggyy
mmaa  mmáárr  aa  zzeennééss  ddaarraabbookkaatt  jjáátt--
sszzóó  sszzíínnhháázzaakk  ttööbbbbssééggéébbeenn  jjee--
lleenn  vvaannnnaakk  aazzookk  aa  tteehheettssééggeekk,,
aakkiikk  hháárroomméévveess  kkééppzzééssüükk  aallaatttt
aa  mmii  iisskkoolláánnkkbbaann  ssaajjááttííttoottttáákk
eell  aazz  éénneekkeess--  ééss  aa  sszzíínnéésszzmmeess--
tteerrssééggeett,,  vvaallaammiinntt  aa  ttáánnccmmûûvvéé--
sszzeetteett..  FFeellssoorroollnnii  iiss  nneehhéézz  lleenn--
nnee  aazzookkaatt  aa  sszzttáárrookkaatt,,  aakkiikk  nnáá--
lluunnkk  kkaappttáákk  mmeegg  aazz  aallaappoott  ––
hhaannggssúúllyyoozzttaa  PPááll  GGáábboorr..

AAzz  iiggaazzggaattóó  bbeesszzééddee  uuttáánn  kkii--
ttüünntteettéésseekkeett,,  jjuuttaallmmaakkaatt  aaddttaakk
áátt..  ZZssoollddooss  MMaarriiaannnnaa,, aa  MMÁÁVV
ZZrrtt..  hhuummáánneerrôôffoorrrrááss  iiggaazzggaattóó--
jjaa  VVaassúúttéérrtt  kkiittüünntteettéésstt  aaddootttt  áátt
PPááll  GGáábboorr iiggaazzggaattóónnaakk..  AA
MMÁÁVV  ttáárrssaassáággookk  ––  CCAARRGGOO,,
SSTTAARRTT,,  TTRRAAKKCCIIÓÓ,,  GGééppéésszzeett
––  vveezzeettôôii  ééss  aa  sszzaakksszzeerrvveezzeetteekk
kkééppvviisseellôôii  aa  kkiieemmeellkkeeddôô  mmuunn--
kkáátt  vvééggzzôô  ttaannáárrookkaatt  rréésszzeessíítteett--
ttéékk  eelliissmmeerrééssbbeenn..  

AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee
kkééppvviisseelleettéébbeenn  aa  VVSSZZ  eellnnöökkee,,
SSiimmoonn  DDeezzssôô  ((kkééppüünnkköönn))
nnyyúújjttoottttaa  áátt  aazz  EEllnnöökksséégg  EEll--
iissmmeerrôô  OOkklleevveelléétt  BBaarrddóócczzyy  AAtt--
ttiilláánnaakk,, aa  sszzíínnéésszzmmeesstteerrsséégg  ttaa--
nnáárráánnaakk,,  vvaallaammiinntt  KKeemméénnyy  GGáá--
bboorrnnaakk,,  aa  mmuussiiccaall  ssttúúddiióó  kkoorr--
rreeppeettiittoorráánnaakk,,  mmeeggkköösszzöönnvvee
aazz  IIsskkoolláábbaann  vvééggzzeetttt  eerreeddmméé--
nnyyeess  mmuunnkkáájjuukkaatt..

VViissii  FFeerreenncc

EEllmmúúllttaakk  aazz  üünnnneeppeekk..
MMoonnddjjáákk,,  aa  sszzeerreetteettéé..
IIllyyeennkkoorr  aazz  eemmbbeerreekk  ffii--
ggyyeellnneekk  eeggyymmáássrraa,,  sseeggííttee--
nneekk,,  öösssszzeeffooggnnaakk……

NNeekkeemm  mmééggiiss  hhiiáánnyyéérr--
zzeetteemm  vvaann..

AA  vviilláággvváállssáágg  lleekküüzzddéésséé--
bbeenn,,  aa  mmeeggsszzoorrííttóó  iinnttéézzkkeeddéé--

sseekk  eelllleennii  hhaarrccbbaann  kkii  ccsseennddee--
sseebbbbeenn,,  kkii  hhaarrssáánnyyaabbbbaann  hhaall--

llaattjjaa  hhaannggjjáátt,,  hhooggyy  nnee  lleeggyyeenn  kkee--
vveesseebbbb  ppéénnzz  aa  ppéénnzzttáárrccáájjáábbaann..

CCssaakk  aa  nnyyuuggddííjjaassookk  vvaannnnaakk  ccsseenndd--
bbeenn  ééss  mmeeggéérrttiikk,,  hhooggyy  nneekkiikk  iiss  hhoozzzzáá
kkeellll  jjáárruullnnii  aa  vváállssáággbbóóll  vvaallóó  kkiilláábbaallááss--
hhoozz..

AAzzookk  aa  nnyyuuggddííjjaassookk,,  aakkiikk  eeddddiigg  kkéétt--
sszzeerr  ffeellééppíítteettttéékk  rroommookkbbóóll  aazz  oorrsszzáá--

ggoott..  AAzzookk,,  aakkiikk  aazztt  hhiittttéékk  aa
rreennddsszzeerrvváállttáásskkoorr,,  hhooggyy
nneekkiikk  iiss  jjoobbbb  lleesszz..  AA  kkééttjjee--

ggyyûû  sszzáámmbbóóll  áállllóó  iinnfflláácciióóss  iiddôôsszzaakkbbaann  ––
aammiikkoorr  aa  bbéérreekk  nnaaggyyoonn  ppiicciitt  eemmeellkkeeddtteekk
––  sszzoolliiddaarriittáásstt  vváállllaallvvaa  aazz  aakkttíívv  ddoollggoozzóókk--
kkaall  „„eeggyyüütttt  ssíírrttuunnkk,,  eeggyyüütttt  nneevveettttüünnkk””..
MMeeggkkaappttuukk  mmii  iiss  aa  ppiiccii  bbéérreemmeellééss  sszzeerriinn--
ttii  nnyyuuggddííjjeemmeelléésstt..  MMaajjdd  aammiikkoorr  aa  ggaazzddaa--
ssáágg  ffeejjllôôddééssnneekk  iinndduulltt,,  aa  bbéérreekk  eemmeellkkeedd--
tteekk,,  aazz  iinnfflláácciióó  ccssöökkkkeenntt,,  aakkkkoorr  aa  ttöörrvvéénnyy
ffeellrrúúggáássáávvaall  aa  bbéérreemmeellééss  sszzeerriinnttii  nnyyuugg--
ddííjjeemmeelléésstt  mmeeggsszzüünntteettttéékk,,  ááttttéérrtteekk  aazz  úúnn..
„„vveeggyyeess  iinnddeexxáálláássrraa””,,  aa  ffeellee  bbéérreemmeelléésstt--
ffeellee  iinnfflláácciióótt  vveettttéékk  aallaappuull  aa  nnyyuuggddííjjeemmee--
llééssnnééll..  EEzztt  iiss  kkéénnyytteelleenneekk  vvoollttuunnkk  ttûûrrnnii,,
mmeerrtt  aa  nnyyuuggddííjjaass  nneemm  ffeennyyeeggeettôôzziikk  uuttccáá--
rraa  vvoonnuulláássssaall,,  sszzttrráájjkkkkaall  ééss  nniinnccss  lloobbbbyyzzóó
ttáárrssaassáággaa  aa  ppaarrllaammeennttbbeenn..  AA  ccsseennddeess  ttiill--
ttaakkoozzááss  ppeeddiigg  ooddaa  nneemm  hhaallllaattsszziikk  eell..

AA  jjeelleenn  hheellyyzzeetteett  nnéézzvvee  iissmméétt  aa  nnyyuugg--
ddííjjaassookkoonn  ccssaattttaann  aazz  oossttoorr..  AA  nnaaggyy  hhéévv--
vveell  eellkkeezzddeetttt  mmeeggsszzoorrííttóó  iinnttéézzkkeeddéésseekkbbôôll
ssiikkeerrüülltt  mmiinnddeenn  rréétteeggnneekk  kkiiccssúússzznniiaa,,  kkii--
vvéévvee  aa  nnyyuuggddííjjaassookkaatt..  NNáálluukk  aa  1133..  hhaavvii

nnyyuuggddííjj  22000099..  sszzeepptteemmbbeerriigg  ttöörrttéénnôô
8800..000000  FFtt--ooss  bbeeffaaggyyaasszzttáássaa,,  ttoovváábbbbáá  aa
22000099..  jjaannuuáárr  11--jjééttôôll  ttöörrvvéénnyyiilleegg  jjáárróó  kkoorr--
rreekkcciióó  sszzeepptteemmbbeerrttôôll  aaddáássaa  mmaarraaddtt  mmeegg..

NNeemm  úúggyy  hhoonnaannyyááiinnkk,,  hhoonnaattyyááiinnkk  „„öönn--
kkéénntteess””  ffeellaajjáánnlláássaa..  ÔÔkk  sszzáámmllaa  nnééllkküüllii
kkööllttssééggttéérrííttééssüükk  eeggyy  rréésszzéébbôôll  1155%%--oott  ffeell--
aajjáánnlloottttaakk  aa  hhaazzaa  oollttáárráárraa..  ((MMeelllleesslleegg  aa
lleeggaallaaccssoonnyyaabbbb  „„sszzjjaa”” kkuullccss  1188%%!!))  VVaaggyy
vveeggyyüükk  aazz  áállllaammii  vváállllaallaattookk  vveezzeettôô  bbeeoosszz--
ttáássúú  aallkkaallmmaazzoottttaaiitt,,  aakkiikknneekk  ttiisszztteelleettddíí--
jjaaiikkbbóóll  1100%%--oott  kkeellll  lleeaaddnniiuukk..  DDee  mmii  vvaann  aa
bbaannkkáárrookkkkaall,,  nnaaggyyvváállllaallkkoozzóókkkkaall??!!

ÚÚggyy  llááttsszziikk,,  nnaappjjaaiinnkkbbaann  mmáárr  aa  lleellkkiiiiss--
mmeerreett  iiss,,  aa  sszzééggyyeennéérrzzeett  iiss  hhiiáánnyycciikkkk!!

EEzzeekk  uuttáánn  aa  nnyyuuggddííjjaassookknnaakk  iiss  sszzeemmlléé--
lleettvváállttáássrraa  lleesszz  sszzüükkssééggüükk,,  hhooggyy  kkeemméé--
nnyyeebbbbeenn  llééppjjeenneekk  ffeell  mmeeggsszzeerrzzeetttt  jjooggaaiikk
mmeeggttaarrttáássááéérrtt..

DDrr..  HHuusszzttii  RReezzssôônnéé  ss..kk..
MMÁÁVV  nnyyuuggddííjjaass
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Az elsô három helyezett értékes ajándékutalványt
nyer.
Azok is pályázhatnak, akik már értek el helyezést a
korábbi versenyeken és szerepeltek a korábbi
könyvekben!

Már egy recept is beküldhetô, de a könyv kiadása ér-
dekében arra kérünk, hogy minél több receptet küldj be
a ttiizzppoonntt@@cchheelllloo..hhuu  e-mail címre, vagy a 1131 Buda-
pest, Fiastyúk utca 24/d. fszt. 163 – Tízpont Bt. posta-
címre.

Ha van egy finom recepted, ne habozz, küldd be,
mert neked is van esélyed a nyerésre. Szerepelj te is
a könyvben recepteddel!

Küldheted a recepteket elektronikus formában, cd-n,
vagy jól olvasható kézírással postán.
Célszerû ha többen összefogtok, és egy e-mail címrôl
több pályázatot küldtök be.

Kategóriák: Levesek, Húsétel (szárnyasok), Húsétel
(vörös húsok), Húsétel (vadak), Halételek, Egytálételek,
Tésztaételek, Vegetáriánus ételek, Köretek, Saláták,
Sütemények-desszertek, Vendégváró falatok, Ünnepi
étkek.

Minden beküldött recepted mellé a következô adato-
kat tüntesd fel, alábbi sorrendben:
Beküldô neve, beosztása, szolgálati helye, telefon-
száma (amin elérhetjük), e-mail címe (ha van). A tele-
fonszámot nem közöljük a könyvben.
A fentieken kívül mindenképpen tüntesd fel minden
receptedhez:
a recept Kategóriáját, Fantázianevét; Hozzávalóit;
Elkészítését.

Fontos! Jól gondold át
a hozzávalókat és az elké-
szítés menetét, mivel az
ételt a fotózáshoz és a
pontozáshoz elkészítjük,
és a te recepted alapján
fogják a könyv olvasói is
kipróbálni receptedet.

Várjuk receptjeidet,
küldj minél elôbb mi-

nél többet, hogy
nyáron megjelen-
hessen a Vasutas

Ízek szakácskönyv
harmadik része.

Újra
meghirdetjük a

Receptversenyt!

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 2009-BEN IS KIADJA
„ VASUTAS ÍZEK” CÍMÛ SZAKÁCSKÖNYVÉT.
KÜLDJ BE MINÉL TÖBB RECEPTET AKKOR IS,

HA NYERNI SZERETNÉL A VERSENYBEN, ÉS AKKOR IS,
HA AZT SZERETNÉD, HOGY A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE LEGYEN AZ

EGYETLEN SZAKSZERVEZET, AMELYNEK TAGJAI ÁLTAL ÍRT SAJÁT KIADÁSÚ
SZAKÁCSKÖNYVE JELENIK MEG ÉVRÔL ÉVRE!

Új!

BBeekküüllddééssii  hhaattáárriiddôô::  22000099..  mmáárrcciiuuss  1100..
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Képünkön a 2007. évi gyôztesek láthatók
Simon Dezsô társaságában

A 2008. évi gyôztesek
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Kedvezmények VSZ-tagoknak
AA  VVAASSUUTTAASSOOKK SSZZAAKKSSZZEERRVVEEZZEETTEE TTAAGGJJAAIITT SSEEGGÍÍTTII
AA NNEEHHÉÉZZ ÉÉLLEETTHHEELLYYZZEETTEEKKBBEENN..  SSZZÜÜKKSSÉÉGG EESSEETTÉÉNN
TTEEMMEETTÉÉSSII,,  VVAALLAAMMIINNTT KKÁÁRRTTÉÉRRÍÍTTÉÉSSII ÉÉSS MMUUNNKKAA--
BBAALLEESSEETTII SSEEGGÉÉLLYYTT NNYYÚÚJJTT..  ((AA  SSEEGGÉÉLLYYEEKK AA VVSSZZ
KKÖÖZZPPOONNTTJJÁÁTTÓÓLL IIGGÉÉNNYYEELLHHEETTÔÔKK::  11002233  BBUUDDAA--
PPEESSTT,,  ÜÜRRÖÖMMII UU..  88..,,  VVAASSÚÚTTÜÜZZEEMMII TTEELLEEFFOONN::
0011//8844--9933))..

VSZ Központi Temetési Segély
Az adótörvényeket is figyelembe véve Központi Temeté-

si Segélyt az a tag igényelhet, akinek házastársa, szülôje il-
letve eltartott gyermeke hunyt el. 

AA  ggyyeerrmmeekk  uuttáánn  aazz  aalláábbbbii  eesseetteekkbbeenn  ffiizzeetthheettôô  aa  tteemmeettéé--
ssii  sseeggééllyy::

– 18 éves korig,
– 18 éves kor felett a nappali tagozatos iskolai tanulmá-

nyainak befejezéséig, de legfeljebb 25. életéve betöltéséig,
amennyiben önálló jövedelemmel nem rendelkezik,

– életkortól függetlenül, aki után munkaképtelensége mi-
att magasabb összegû családi pótlék jár és ezt a kifizetô-
hely igazolja.

Tag halála esetén a temetés költségeit álló egyeneság-
beli rokon igényelheti.

Központi Temetési Segély csak azon tagok érintettsége
esetében fizethetô ki, akik a VSZ Alapszabálya V. feje-
zet 4.b pontja szerint fizetik a tagdíjat.

AA  KKöözzppoonnttii  TTeemmeettééssii  SSeeggééllyy  mméérrttéékkee 2009-ben ha-
lálesetenként 17.000 forint.

HHaalláálleesseetteennkkéénntt  ttööbbbbeess  kkiiffiizzeettééss  aallkkaallmmaazzhhaattóó::
– gyermek eltemettetése esetén, amennyiben mind-

két szülô VSZ-tag, 
– szülô eltemettetése esetén, ha a gyermek és a má-

sik szülô is a VSZ tagja,
– tag halála esetén, amennyiben házastársa is a VSZ

tagja. 
Ez esetekben is – a felsorolt hozzátartozók közül –

csak az(ok) jogosult(ak) a Központi Temetési Segélyre,
aki(k) nevére a számlát kiállították.

VSZ Kártérítési Segély
A Vasutasok Szakszervezete Kártérítési Segélyt

nyújt tagja részére – munkáltatói eljárás keretében –
megállapított és kiszabott kártérítési összeg kifizetésé-
hez, legfeljebb a kártérítési összeg mértékéig. Kártérí-
tési segélyt igényelhet az, aki az esemény bekövetkez-
tének idôpontjában érvényes VSZ tagsággal rendelke-
zik, és tagdíjfizetési kötelezettségének folyamatosan
eleget tesz, és a munkáltatói eljárás során igénybe ve-
szi a VSZ képviselôjének segítségét. (Ennek tényét a
segélykérô lapon a tisztségviselô aláírásával igazolni
kell. Az új szabályt a 2009. március 1-jét követôen be-
érkezett kártérítési segélyeknél kell alkalmazni.)

A Kártérítési Segélyt is a VSZ által rendszeresített
Segélykérô lapon kell igényelni. A Kártérítési Segély a
VSZ Segélyezési Szabályzatában foglalt feltételek telje-
sülése esetén folyósítható.

Kártérítési segélyben részesülhet: akinek az ese-
mény bekövetkeztének idôpontjában folyamatos tagdíj-
fizetése fennáll. A munkavállaló kártérítési felelôsségét
a Munka Törvénykönyve 166. §-a, a kártérítés összegét
és fizetésének idôtartamát a Kollektív Szerzôdés alap-
ján a munkáltató állapítja meg.

A segélykérelmet a segélykérô lap kitöltésével, a
munkáltató által kiállított jegyzôkönyv, kártérítési hatá-

rozat, a szakszervezeti tag szociális helyzetét tar-
talmazó környezettanulmány, valamint az alap-
szervezeti és a területileg illetékes középszervi tit-
kár javaslatának csatolásával lehet benyújtani a
VSZ Központjába. A benyújtott kérelem alapján a
segély kifizetését az elnök engedélyezi.

A segélyt a tagsági viszony létesítését követô
hat hónap várakozási idô eltelte után lehet folyósí-
tani. A segély összegének kifizetése a területileg il-
letékes középszervezeten keresztül történik.

VSZ Munkabaleseti gyorssegély
Ha a munkabaleset a sérült halálát okozta (halá-

los munkabaleset az is, amelynek bekövetkezésétôl
számított 90 napon belül a sérült orvosi szakvéle-
mény szerint a balesettel összefüggésben életét
vesztette), a balesetet szenvedett házastársát vagy
egyeneságbeli rokonát (nagyszülô, szülô, gyermek) a
központ költségvetésében biztosított temetési segély-
ben kell részesíteni.

A súlyos munkabalesetet szenvedettnek, vagy meghatal-
mazottjának szociális gyorssegély fizetendô, amennyiben a
munkabaleset bekövetkeztekor érvényes VSZ tagsággal
rendelkezik. A segélyt a tagsági viszony létesítését követô
hat hónap várakozási idô után lehet folyósítani.

A Munkabaleseti gyorssegély maximális mértéke
150.000 Ft.

VSZ
Jogsegély-
szolgálat

MMuunnkkaavvééggzzéésssseell  kkaappccssoollaattooss  jjoo--

ggii  üüggyyeekkbbeenn  iinnggyyeenneess  ttaannááccssoott

kkaapphhaattsszz  jjooggsseeggééllyysszzoollggáállaattaaiinnkk--

ttóóll..  ÉÉrrddeekkllôôddjj  aa  TTeerrüülleettii  KKééppvviissee--

lleetteeiinnkkeenn..
((BBuuddaappeesstt  0011//1100--2288,,

MMiisskkoollcc  0044//1122--7733,,

ZZááhhoonnyy  0033//3333--4499,,

DDeebbrreecceenn  0033//2299--7700,,

SSzzeeggeedd  0066//1155--2233,,

PPééccss  0055//1166--1166,,

SSzzoommbbaatthheellyy  0077//1155--2255..))

OOllccssóóbbbbaann  vváássáárroollhhaattsszz  aazz  EEDDCC--llooggóóss  
KKiieemmeelltt  kkeeddvveezzmméénnyytt  aaddóó  ppaarrttnneerreekk

A kedvezm
ényt adó cégek teljes listáját - területi és tem

atikus keresôvel - m
egtalálod a w

w
w

.edc.hu oldalon.



JJeelleennttôôss  kkeeddvveezzmméénnnnyyeell
mmoobbiilloozzhhaattsszz  ééss  iinntteerr--
nneetteezzhheettsszz..  SSôôtt,,  aakkáárr  nnuullllaa

ffoorriinnttooss  ppeerrccddííjjjjaall  hhíívvhhaattoodd
ccssaallááddttaaggjjaaiiddaatt  ééss  mmuunnkkaattáárrssaaiiddaatt
aa  VVooddaaffoonnee  sseeggííttssééggéévveell..  

AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  ééss  aa  VVooddaaffoonnee  eeggyyüüttttmmûûkkööddéésséé--
nneekk  kköösszzöönnhheettôôeenn  aa  VVSSZZ  ttaaggjjaaii  4400%%--ooss  kkeeddvveezzmméénnnnyyeell  tteellee--
ffoonnáállhhaattnnaakk  ((aazz  aallaappddííjj  lleebbeesszzéélléésséénn  ttúúll))  aazz  aallaapp--ppeerrccddííjjaakkhhoozz  kkéé--
ppeesstt..  EEggyy  VVSSZZ  ttaaggssáággii  iiggaazzoollvváánnyyhhoozz  ttoovváábbbbrraa  iiss  öött  eellôôffiizzeettééss  ttaarr--
ttoozzhhaatt,,  aammeellyyhheezz  zzáárrtt  ccssooppoorrttoonn  bbeellüüllii  iinnggyyeenneess  bbeesszzééllggeettééss  vváá--
llaasszztthhaattóó..  SSôôtt,,  22000099--ttôôll  iinnggyyeenneesseenn  hhíívvhhaattjjáákk  eeggyymmáásstt  aa  VVSSZZ--fflloott--
ttaa  zzáárrtt  ccssooppoorrttooss  ooppcciióóvvaall  rreennddeellkkeezzôô  eellôôffiizzeettôôii..

AAkkiikk  eeddddiigg  iiss  hhaasszznnáállttáákk  aa  zzáárrtt  ccssooppoorrttoonn  bbeellüüllii  ooppcciióótt  ((aa
„„ffôôkkáárrttyyaa”” mmeelllléé  vváássáárroolltt  lleeggffeelljjeebbbb  nnééggyy  eellôôffiizzeettééss  eesseettéénn  eeggyy--
mmááss  kköözztt  iinnggyyeenneess  bbeesszzééllggeettééss)),,  aa  tteelljjeess  VVSSZZ  fflloottttáánn  bbeellüüll  iinnggyyeenn
hhíívvhhaattjjáákk  eeggyymmáásstt..  NNeekkiikk  aazz  úújj  kkeeddvveezzmméénnyyéérrtt  aa  VVooddaaffoonnee  nneemm
sszzáámmlláázz  ttoovváábbbbii  ddííjjaatt..  AAkkii  kkoorráábbbbaann  nneemm  vváállaasszzttoottttaa
aa  zzáárrtt  ccssooppoorrttoonn  bbeellüüllii  iinnggyyeenneess  bbeesszzééllggeettééss  ooppcciióó--
jjáátt,,  aazz  iiss  kkéérrhheettii  ((ttoovváábbbbrraa  sseemm  kköötteelleezzôô)),,  ddee
aammeennnnyyiibbeenn  aazz  eellôôffiizzeettôô  iiggéénnyyllii,,  aazz  úújj  sszzoollggáállttaattáásséérrtt
bbrruuttttóó  448800  FFtt--oott  ffoogg  sszzáámmlláázznnii  aa  mmoobbiillsszzoollggáállttaattóó..

A VSZ tarifacsomag neve:
CAS 40% – VSZ flotta tarifa
AA  rréésszzlleetteess  VVooddaaffoonnee  ttaarriiffaaccssoommaagg  ttáábblláázzaattoott

aa  kköövveettkkeezzôô  oollddaalloonn  ttaalláálloodd!!
A szerzôdéseket a kijelölt üzletekben lehet megkötni, melyhez szük-

séges: éérrvvéénnyyeess  ttaaggkkáárrttyyaa,,  sszzeemmééllyyii  iiggaazzoollvváánnyy,,  llaakkccíímmkkáárrttyyaa,,  aaddóókkáárr--
ttyyaa,,  hháárroomm  hhóónnaappnnááll  nneemm  rrééggeebbbbii  eerreeddeettii  kköözzüüzzeemmii  sszzáámmllaa (korábbi,
vagy egyéb mobilszolgáltatótól származó elôzô havi számla). 

A Vodafone a VSZ-tagokkal egyéni elôfizetôi szerzôdést köt kétéves
hûségnyilatkozattal. A Vodafone jogosult az egyéni elôfizetôi szerzôdés
megkötését kaució befizetéséhez kötni, melyet három hónap elteltével
az elôfizetô számláján jóváírnak. 

A kedvezményt nyújtó kijelölt Vodafone üzletekrôl a VSZ Területi Kép-
viseletein, illetve az alapszervezeteknél lehet érdeklôdni.

Fontos, hogy ha valaki a szerzôdéskötéskor a külön fizetendô szolgál-
tatásokra nem szerzôdött, késôbb a Vodafone ügyfélszolgálati telefon-

számán kérhet módosítást.
Az elôfizetéseket továbbra is a kije-

lölt üzletkötôknél lehet megkötni. A
VSZ-tagok részére fenntartott elô-
fizetés neve: „CAS 40% – VSZ flotta
tarifa”.

AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee
OONNYYSSZZ--hheezz  ttaarrttoozzóó  ttaaggjjaaiinnkk  vváállttoozzaattllaann
ffeellttéétteelleekkkkeell    vveehheettiikk  iiggéénnyybbee  aa  VVooddaaffoo--
nnee  sszzoollggáállttaattáássaaiitt,,  aazzaazz  eeggyy  ttaagg  öött  eellôô--
ffiizzeettéésstt  kköötthheett  ééss  aa  ccssooppoorrttoonn  bbeellüüllii  iinn--
ggyyeenneess  ooppcciióó  iiss  vváállaasszztthhaattóó..

Fontos!
A szerzôdéskötéshez vinni kell az elôfizetô Tag-

kártyáját, személyi igazolványát, TAJ kártyáját, egy
elôzô havi közüzemi számlát. Ha van, más mobil-
szolgáltatótól az utolsó háromhavi számlát is érde-
mes magunkkal vinni, mert hasznos lehet például
számhordozás esetén. A hûségnyilatkozat azt jelen-
ti, hogy a szolgáltató felé a nyilatkozat tartamáig
fennáll a számlafizetési kötelezettség, sem felmon-
dani, sem szolgáltatót váltani közben nem lehet.
Amennyiben valaki ezt mégis meg akarja tenni, ak-
kor a hátralévô hónapokra az elôfizetési díjat ki kell
fizetni. 

A telefonbeszélgetéseket másodperc alapon
számlázza a szolgáltató. Az SMS-ekért a csoporton
belül is fizetni kell, mert csak a beszélgetés díjtalan.

(Vodafone tarifák a következô
oldalon.)
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Kedvezmények VSZ-tagoknak

KKüüllöönnlleeggeess  eennggeeddmméénnyyeekkkkeell  nnyyiitthhaattsszz

sszzáámmlláátt  aa  BBuuddaappeesstt  BBaannkk  ffiióókkjjaaiibbaann..  EEmmeelllleetttt

sszzáámmooss  bbaannkkii  sszzoollggáállttaattáásstt  kkeeddvveezzmméénnnnyyeell

vveehheettsszz  iiggéénnyybbee..  HHíívvdd  aa  DDoollggoozzóóii  IInnffoovvoonnaallaatt::

0066--4400--4444--7777--4444!!

VVSSZZ  ttaaggssáággii
iiggaazzoollvváánnyyooddddaall
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Kedvezmények VSZ-tagoknak

* Bármely belföldi vezetékes vagy mobilszolgáltató hálózatába irányuló, nem emeltdíjas hívások.
** Az Elôfizetô számára felajánlott tarifacsomaghoz a táblázatban szereplô „„ZZáárrtt  CCssooppoorrttoonn  BBeellüüllii
HHíívváássookk”” szolgáltatás opcionálisan választható aa  fflloottttaa  aalláá  ttaarrttoozzóó  öösssszzeess  eellôôffiizzeettééssrree  vvoonnaattkkoozzóóaann..
*** A „„bbáárrmmeellyy  bbeellffööllddii  vveezzeettéékkeess  kköörrzzeett”” szolgáltatás opcionálisan választható az összes elô-
fizetésre vonatkozóan.
**** Az „„SSMMSS  3300”” és „„SSMMSS  110000”” szolgáltatások opcionálisan választhatóak az összes elôfizetésre
vonatkozóan.

KKiieeggéésszzííttôô  iinnffoorrmmáácciióókk
11.. AA  ffeennttii  áárraakk  aazz  ÁÁFFÁÁ--tt  ttaarrttaallmmaazzzzáákk..
22..  SMS üzenetek fogadása ingyenes.
33.. AA  hhíívváássookk  sszzáámmlláázzáássaa  11  mmáássooddppeerrcceess  eeggyyssééggeekkbbeenn  ttöörrttéénniikk..
44.. 20 SMS üzenet küldése/hó/SIM kártya ingyenes.
55.. Csúcsidô: 08:00–20:00 Hétfôtôl–Péntekig.
66.. Csúcsidôn kívül: minden más.
77.. AA  hhaavvii  ddííjj  aa  bbeellffööllddii,,  nneemm  eemmeellttddííjjaass  hhíívváássookkbbóóll  bbeesszzééllhheettôô  llee  aallaapp--ppeerrccddííjjaakkoonn..
88.. A számlázás alap-percdíjakon történik, a kedvezményt a havi belföldi nem emelt-

díjas hívásdíjak összesítése után számítják ki és egyösszegben levonják.
99..  Egyéb szolgáltatások díjainak számlázása a mindenkor érvényes ÁSZF szerint tör-

ténik. 

Signal
Biztosítás

MMIINNDDEENN VVSSZZ--TTAAGGOOTT BBAALLEESSEETTBBIIZZTTOO--
SSÍÍTTÁÁSS VVÉÉDD AA NNAAPP 2244  ÓÓRRÁÁJJÁÁBBAANN AA FFÖÖLLDD
MMIINNDDEENN PPOONNTTJJÁÁNN..  22000088  SSZZEEPPTTEEMM--
BBEERRÉÉTTÔÔLL ÚÚJJ ÉÉLLEETT--,,  BBAALLEESSEETT--  ÉÉSS BBEE--
TTEEGGSSÉÉGGBBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSTT KKÖÖTTHHEETTNNEEKK..  AA
SSIIGGNNAALL VVSSZZ--TTAAGGOOKKNNAAKK NNYYÚÚJJTTOOTTTT
SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSAAIIRRÓÓLL AA 0011//2211--5522
VVAASSÚÚTTII TTEELLEEFFOONNSSZZÁÁMMOONN KKAAPPHHAATTSSZZ
RRÉÉSSZZLLEETTEESS FFEELLVVIILLÁÁGGOOSSÍÍTTÁÁSSTT..

AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  aazzoonn  ttaaggjjaaiitt,,  aakkiikk
aa  VVSSZZ  AAllaappsszzaabbáállyyaa  VV..  ffeejjeezzeett  44..bb  ppoonnttjjaa  sszzee--
rriinntt  ffiizzeettiikk  aa  ttaaggddííjjaatt,,  aa  SSiiggnnaall  BBiizzttoossííttóóvvaall  kkööttöötttt
sszzeerrzzôôddééss  aallaappjjáánn  bbaalleesseettbbiizzttoossííttáássbbaann  rréésszzee--
ssííttii..

AA  BBaalleesseettbbiizzttoossííttáássii  sszzoollggáállttaattáássookk::
AA  kkoocckkáázzaattvviisseellééss  aa  nnaapp  2244  óórráájjáábbaann  éérrvvéénnyyeess
aazz  eeggéésszz  vviilláággrraa  sszzóóllóóaann..
BBiizzttoossííttáássii  öösssszzeeggeekk::
--  BBaalleesseettii  hhaallááll  eesseettéénn::  115500..000000  FFtt,,  
--  BBaalleesseettii  rrookkkkaannttssáágg  eesseettéénn  ((aa  rrookkkkaannttssáágg
mméérrttéékkéévveell  aarráánnyyoossaann))  mmaaxxiimmuumm::  115500..000000  FFtt,,  
--  KKóórrhháázzii  nnaappiiddííjj::  550000  FFtt..
AAzzoonnnnaallii  sszzoollggáállttaattáássookk
--  CCssoonnttttöörrééss  eesseettéénn::  44..550000  FFtt,,
--  eeggyyéébb  ssúúllyyooss  sséérrüüllééss  eesseettéénn::  2222..550000  FFtt..
MMuunnkkaahheellyyii  bbaalleesseettrree  jjáárróó  ttööbbbblleettsszzoollggáállttaattáá--
ssookk::
--  33  nnaappoott  mmeegghhaallaaddóó  ttááppppéénnzzeess  áálllloommáánnyybbaa  kkee--
rrüüllééss  eesseettéénn::  33..000000  FFtt
--  2211  nnaappoott  mmeegghhaallaaddóó  ttááppppéénnzzeess  áálllloommáánnyybbaa
kkeerrüüllééss  eesseettéénn::  55..000000  FFtt..
AA  mmuunnkkaabbaalleesseettrree  aa  BBiizzttoossííttóó  tteelljjeessííttééssee  aakkkkoorr
jjáárr,,  hhaa  aazz  eellsszzeennvveeddeetttt  bbaalleesseett  nneemm  jjooggoossííttjjaa  aa
bbiizzttoossííttoottttaatt  aa  mmaaggaassaabbbb  öösssszzeeggûû  kkiieeggéésszzííttôô
bbiizzttoossííttáássii  ffeellttéétteell  sszzeerriinnttii,,  aazzoonnnnaallii  sszzoollggáállttaattááss
iiggéénnyybbeevvéétteelléérree..  BBeejjeelleennttééssii  kköötteelleezzeettttsséégg  öött
nnaapp..  

VVaassúúttii  tteelleeffoonnsszzáámm::  0011//2211--5522

Vodafone CAS 40% – VSZ flotta tarifa
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((mmeellyyeekkbbôôll
aa  kkeeddvveezzmméénnyytt  sszzáámmííttjjáákk))



AA  VVAASSUUTTAASSOOKK SSZZAAKKSSZZEERRVVEEZZEETTEE
VVÁÁLLAASSZZTTMMÁÁNNYYAA 22000099..  JJAANNUUÁÁRR 2277--
ÉÉNN ÉÉRRTTÉÉKKEELLTTEE AA MMÁÁVV  VVÁÁLLLLAALLAATT--
CCSSOOPPOORRTTNNÁÁLL MMEEGGKKÖÖTTÖÖTTTT MMEEGGÁÁLL--
LLAAPPOODDÁÁSSOOKKAATT ÉÉSS AAZZ AALLÁÁBBBBII DDÖÖNN--
TTÉÉSSEEKKEETT HHOOZZTTAA..

1. A VSZ Választmánya üdvözli, hogy a MÁV
csoporthoz tartozó valamennyi vasútvállalat-
nál sikerült megkötni, illetve módosítani a Kol-
lektív Szerzôdéseket, amelyek jelentôs több-
letjuttatásokat tartalmaznak a VSZ tagjai és
valamennyi érintett munkavállaló számára.

2. Jelentôs eredmény, hogy a MÁV-START Zrt.
és a Záhony-Port Zrt. kivételével minden vas-
útvállalatnál sikerült megkötni a bérmegálla-
podásokat.

3. A bérfejlesztés mértéke a VSZ fô célját, a fog-
lalkoztatás biztonságot és a gazdasági kör-
nyezet hatásait figyelembe véve elfogadható,
és megfelel a négyéves megállapodásban
rögzített elveknek.

4. A Választmány felhívja az érintett munkaválla-
lók figyelmét arra, hogy a MÁV-START Zrt-nél
2008-ban keletkezett bérelmaradásért a
VDSzSz vezetése a felelôs, mert 2008 január-
jában nem írta alá a Kollektív Szerzôdés
munkaidô növelésére vonatkozó módosítását.

5. A Vasutasok Szakszervezete továbbra is kö-
veteli a MÁV-START Zrt-nél foglalkoztatott
munkavállalók 2008-ban keletkezett bérelma-
radásának rendezését, melynek érdekében a
heti munkaidô egy órával való megnövelését
is elfogadja.

6. A MÁV-START Zrt-nél keletkezett bérelmara-
dás rendezéséig a 2009. évi bérmegállapo-
dást a VSZ tárgyalódelegációja nem írhatja
alá.

7. A VSZ a vasútvállalatokéhoz hasonló megál-
lapodásokra törekszik a gazdasági társasá-
gokban dolgozó tagjai érdekében.

VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee
VVáállaasszzttmmáánnyyaa

A VSZ
Választmányának

határozata

Érezd az összefogás erejét!
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Neuschwanstein-Párizs
-Versailles 
(13.000 Ft+39 eurótól) 05. 01-05.
(2-4 ágyas zuhanyzós szobák-
ban.)

München-
Neuschwanstein+Holland
virágkiállítás
(5.500 Ft-tól) 05. 01-04. (Walt Dis-
ney palota+Keukenhoff.) 

Velence-Nápoly-Capri-Sorren-
to-Vezúv-Verona
(12.900 Ft+60 eurótól) 05. 09-15.
(3* szállodában reggelivel+Vezúv
túra.)

Észak itáliai körút
(11.000 Ft+50 eurótól) 05. 13-18.
(Innsbruck, Firenze, Siena, Mila-
no, Hostelben.)

Erdély
(5.200 Ft+55 eurótól)
05. 31-06. 05. (Félpanzióval,
busszal, idegenvezetôvel, a szo-
kásos kirándulásokkal.)

Olasz tengerpart
(Adria-Lignano)
(9.000 Ft+70 eurótól) 06. 12-21.
(2-4 ágyas apartmanokban.)

Szicíliai Nyaralás+ETNA-
Tivoli-Vatikán
(16.500 Ft+65 eurótól) 06. 16-27.
(Patti, bungalókban, és Mobil-
home-okban.)

Bolgár Tengerpart
(10.500 Ft+85) 06. 26-07. 05.
(Sozopol, szobákban reggelivel
vagy 3-5 fôs apartmanokban.)

Horvát Tengerpart (Brac)
(9.700 Ft+70 eurótól) 07. 03-12.
(2-8 ágyas apartmanokban.)

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

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

Krakkó Wieliczka vagy
Auschwitz 
(5.500 Ft-tól) 07. 18-20.

Erdély nyáron, üdülés
(7.200 Ft+69 eurótól) 07. 23-28.
(Borvízkúra, mofetta kezelések,
szokásos programokkal.)

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

Salzburg-Hamburg-Koppen-
hága Helsingör-Köln
(32.000 Ft-tól) 08. 07-13.

Horvát Tengerpart (Trogir)
(10.700 Ft+75 eurótól) 08. 21-30.
(2-8 ágyas apartmanokban.)

Látogassanak el honlapunkra:

www.evvk.hu

AAzz  EExxpplloorreerr  VVaassuuttaass  VVii lláággjjáárróóAAzz  EExxpplloorreerr  VVaassuuttaass  VVii lláággjjáárróó

KKlluubb  KKlluubb  22000099..  éévvii   pprrooggrraammtteerrvvee22000099..  éévvii   pprrooggrraammtteerrvvee

További részletek honlapunkon http://www.evvk.hu, a 06+27-51 vasúti telefonon (kedden és szombaton 9-14 h-ig), a 06 53/342-884 vezetékes szá-
mon (hétköznap 15.00 óra után illetve hétvégén), a 06 30/386-6106 valamint 06 30/ 525-8141 mobilszámokon napközben.

H i r d e t é s e i n k e t  a  V S Z  t á m o g a t t a .
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A Vasutasok Szakszervezetének Lapja
– Kiadja és terjeszti: A Vasutasok Szakszervezete; www.vsz.hu; 

E-mail: vsz@t-online.hu – Felelôs kiadó: Simon Dezsô, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke; Fôszerkesz-
tô: Karácsony Szilárd, (magyarvasutas@vsz.hu) a Vasutasok Szakszervezetének alelnöke; Mûvészeti vezetô:
Károlyi Marianna; Szerkesztôség: 1023 Budapest, Ürömi u. 8; 

Központi telefonszámok: 326-1616, 326-1622;  Nyomdai elôkészítés  és  nyomás:  Tízpont  Nyomdaipari  Társaság:  06/70-315-7815, E-mail: tizpont@chello.hu,
www.tizpont.hu; ISSN: 0460-6000; Egyéni elôfizetési díj: 900 Ft/ év
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A fizetésekre sincs pénz
A MÁV Zrt. többségi tulajdonosként nem kí-
vánja finanszírozni a veszteségesnek mondott

MÁV Lokomotív Hotels Zrt-t. Az elôször bejelen-
tett „csôdeljárás felszámolással” döntését (melyet
januárban hozott), február 2-án visszavonta. 

Még ezen a héten január 6-án közölte az ott
mûködô Üzemi Tanáccsal, és az érdekképvisele-
tekkel, hogy most már a törvényességet betartva
hivatalosan is a felszámolás mellett dönt a többsé-
gi tulajdonos. 

A munkavállalók, akik még januárban is ott
dolgoztak, nem kapnak semmiféle juttatást, még
fizetést sem, ugyanis nincs vagyona a Zrt-nek, és
nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek.
De ki fogja az elvégzett eddigi munka ellenértékét
finanszírozni? Mikor jutnak járandóságukhoz a
munkavállalók? Ezekre, és még egy sor kérdésre
várjuk a választ a többségi tulajdonostól!

Válság a hát-
tériparban

A Szombathelyi MÁV
Vasjármû Kft-ben

csoportos létszámcsökken-
tést jelentett be ez évben má-
sodszor az ügyvezetés. Nehéz
helyzetben van a vasúti jármû-
javítás. A gazdasági válság leg-
elôször a vasúti háttériparban
érezteti hatását. A költségek
elvonása a karbantartásban
érintetteket nagyon rossz hely-
zetbe hozza. A megrendelések
hiányát nem tudja finanszíroz-
ni egyik olyan cég sem, amely
alulfinanszírozottan került ki

a MÁV kebelébôl. Szá-
mukra talán egyetlen
esély az a kormánycso-
mag lehet, ami finan-
szírozhatja a négy mun-
kanap-egy nap oktatás
projektet. Így talán
még megmenthetô a
jármûjavítás százhetven
éves nyugat-dunántúli
szakmakultúrája.

IK gondok
Az IK Kft. pécsi területi
fômérnökségén is létszámle-

építést jelentettek be február 9-
én. 

A megszûnô tevékenységek
hatása, hogy nincs szükség a taka-
rítást végzôk munkájára sem ez-
után. A VSZ egyeztetést kezdemé-
nyezett a munkahelyek megtartá-
sa érdekében, amely lapzártáig
nem zárult le.

GT-s HÍREK
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Fo g l  Z o l t á n
GT-s érdekvédelmi

alelnök

Praktiker Kedvezmény
VSZ-tagoknak 2009-ben is!

2009. február 20-21-22-én
– 10% a Praktiker valamennyi

áruházában
AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  ttaaggjjaaii  aa  PPrraakkttiikkeerr  öösssszzeess  mmaaggyyaarroorrsszzáá--
ggii  áárruuhháázzáábbaann  22000099..  ffeebbrruuáárr  2200--2211--2222--éénn  ééss  mmáárrcciiuuss  2277--2288--2299--éénn
1100%%  kkeeddvveezzmméénnnnyyeell  vváássáárroollhhaattnnaakk,,  aazz  áárruuhháázzaakkbbaann  aazz  aaddootttt
iiddôôppoonnttbbaann  mmeeggvváássáárroollhhaattóó  vvaallaammeennnnyyii  tteerrmméékk  vvéétteelláárráábbóóll  ––  bbeelleeéérrtt--
vvee  aazz  aakkcciióóss  tteerrmméékkeekkeett  iiss  ((kkiivvéévvee  aazz  éélleellmmiisszzeerreekkeett,,  ddoohháánnyyáárruutt  ééss
ttéégglláátt))..

A kedvezmény feltétele, hogy a kedvezményt igénybe venni kívá-
nó rendelkezzen a Vasutasok Szakszervezete által kibocsátott érvé-
nyes Tagsági igazolvánnyal és azt felmutassa fizetéskor a kasszánál.

A pénztárnál, a fizetés megkezdése elôtt kell a VSZ Tagsági iga-
zolványt felmutatni. A pénztárgép ezáltal automatikusan levonja a vá-
sárolni kívánt, a kedvezmény körébe bevont termék(ek) vételárából a
kedvezmény összegét és rögzíti a vásárlás értékét. Az így rögzített
forgalom után a Partnerszervezet más kedvezményt (törzsvásárlói
kedvezmény vagy utólagos, forgalom utáni vételár-visszatérítés) nem
vehet igénybe. 

A Tagsági igazolvány más személy részére át nem ruházható, az-
zal kizárólag a VSZ Tagsági igazolványon megnevezett tagja jogosult
vásárolni. A vásárlás során a Praktiker munkatársai ennek érdekében
jogosultak ellenôrizni a VSZ Tagsági igazolvánnyal vásárolni szándé-
kozó személyek személyazonosságát.

Szeretné, ha mindig lenne helye

a Skanzen-vasúton?

Legyen Ön a masiniszta!
VVeezzeessssee  aa  SSzzaabbaaddttéérrii  NNéépprraajjzzii  MMúúzzeeuumm  lleeggúújjaabbbb  llááttvváánnyyoossssáá--

ggáátt,,  eeggyy  GGaannzz--JJeennddrraassssiikk--ffééllee  ffeellúújjííttootttt  iippaarrii  mmûûeemmlléékkeett!!  KKeerreess--

ssüükk  aazztt  aa  sszzeemmééllyytt,,  aakkii  rreennddeellkkeezziikk  éérrvvéénnyyeess  ddíízzeellmmoozzddoonnyy

vveezzeettôôii  vviizzssggáávvaall  ééss  AABByy  mmoott442222  mmoottoorrkkooccssii  iissmmeerreetttteell..  FFooggllaall--

kkoozzttaattááss  eeggéésszz  éévvbbeenn,,  ffiizzeettééss  mmeeggeeggyyeezzééss  sszzeerriinntt..  

FFéénnyykkééppeess  öönnéélleettrraajjzzáátt  vváárrjjuukk  aa  kkoommaarr@@sszznnmm..hhuu,,  vvaaggyy  aa

22000011  SSzzeenntteennddrree,,  PPff..  6633..  ccíímmrree  22000099..  mmáárrcciiuuss  1100--iigg..  

HHoozzzzaa  mmoozzggáássbbaa  ÖÖnn  aazz  úújj  ggééppeezzeetteett!!

A MÁVGÉP Kft. keres ggééppkkeezzeellôô  mmuunnkkaattáárrssaakkaatt  vváággáánnyyoonn--jjáá--
rróó  vvaassúúttii  ppáállyyaaééppííttôô  ééss  kkaarrbbaannttaarrttóó  mmuunnkkaaggééppeekkrree változó, az
egész országra kiterjedô munkavégzéssel. 

A MÁVGÉP Kft. kköözzéépp--  vvaaggyy  ffeellssôôffookkúú,,  vvaassúúttii  ppáállyyaa  ééss  mméérrnnöö--
kkii  lléétteessííttmméénnyyeekk  ééppííttééss  sszzaakkiirráánnyyooss  vvééggzzeettttssééggggeell  ééss  ttaappaasszzttaa--
llaattttaall  rreennddeellkkeezzôô  ppáállyyaammeesstteerreekkeett//mmûûvveezzeettôôkkeett//ééppííttééssvveezzee--
ttôôkkeett  kkeerreess  Pécs, Gyékényes, Dombóvár, Siófok, Veszprém,
Szombathely, Zalaegerszeg, Komárom, Lébény, Székesfehér-
vár, Miskolc, Mezôkövesd környékére. 

A MÁVGÉP Kft. Budapest Kôér utcai székhelyére a következô
munkakörbe keres kollégákat:
EEmmeellôôggéépp  sszzaakkéérrttôô,,  aauuttóósszzeerreellôô,,  vvaassúúttii  jjáárrmmûûsszzeerreellôô,,  ggééppii
ffoorrggááccssoollóó,,  ffeessttôô--fféénnyyeezzôô,,  ggééppllaakkaattooss..

ÖÖnnéélleettrraajjzzookkaatt  vváárrjjuukk:: teleszky.melinda@mavgep.hu
e-mail címre vagy MÁVGÉP Kft. 1103 Budapest, Kôér utca
2/d. címre Teleszky Melinda nevére. Érdeklôdni a 06 (1)
432-8724 telefonszámon lehet.

Álláshirdetés



AMINT ARRÓL A MAGYAR
VASUTAS JANUÁRI SZÁMÁBAN BE-
SZÁMOLTUNK, KÜZDELMES TÁRGYA-
LÁS-SOROZAT UTÁN 2010. JANUÁR
31-IG MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A
MÁV ZRT. KOLLEKTÍV SZERZÔDÉ-
SÉNEK IDÔBELI HATÁLYÁT ÉS EDDIG
AZ IDÔPONTIG A SZERZÔDÉST NEM
IS LEHET FELMONDANI. AZ ALÁBBIAK-
BAN A SZERZÔDÉS LÉNYEGESEBB MÓ-
DOSÍTÁSAIT MUTATJUK BE A TERJEDELMI
OKOKBÓL ADÓDÓ RÖVIDÍTÉSEKKEL. 

Az üzletági (igazgatósági) függelékek köté-
sének lehetôsége megszûnt, azok egyes rendelke-
zései átkerültek a KSZ-be.

A helyi függelékek az új függelékek megköté-
séig, de legfeljebb 2009. március 31-ig még alkal-
mazhatóak. 

Havi munkaidôkeretben dolgozik ezentúl a
MÁV Zrt. minden munkavállalója.

A munkaidô hossza nem változott.

A munkaidô beosztása: Helyi függelék a for-
dulós munkarendben dolgozók éjszakai szolgálatát
a 8. sz. mellékletben meghatározott vonalszakaszo-
kon és munkakörökben legfeljebb 14 órában is meg-
határozhatja. 

Rendkívüli átvezénylés: A díjának mértéke
1200 Ft. Amennyiben a munkavállaló eredetileg ter-
vezett szolgálata a munkáltató oldalán felmerülô ok-
ból hét napon belül részben vagy egészében elma-
rad, az eredetileg tervezett szolgálatnak megfelelô
idôtartamot kell mûszakpótlékkal együtt elszámolni.
Ha az eredetileg tervezett szolgálat hét napon kívül
részben elmarad, a ténylegesen teljesített idôtarta-
mot, az arra járó mûszakpótlékkal együtt kell elszá-
molni. Ha a munkavállaló eredetileg tervezett szol-
gálata hét napon kívül teljes egészében elmarad, ré-
szére vagy a munkaidôkeret végéig legalább ugyan-
olyan idôtartamú másik szolgálatot kell kijelölni,
vagy az eredetileg tervezett szolgálatnak megfelelô
idôtartamot kell elszámolni. Amennyiben másik, leg-
alább azonos idôtartamú szolgálatot nem jelölnek ki
az elmaradt vagy részben elmaradt szolgálatra, a
munkavállalót a távolléti díja illeti meg.

A nappalos munkarendûek munkaideje

fôszabályként a munkanapokra egyenlôen oszlik
meg, de a hét utolsó munkanapján 6 órás munkaidô
is lehetséges. Rugalmas munkaidô-beosztás alkal-
mazható nappalos munkarendû, nem fizikai állomá-
nyú munkavállalók esetében. A törzsidô munka-
napokon egységesen 9 órakor kezdôdik és 14 óráig
tart, a hét utolsó munkanapján pedig 13 óráig.

Az elôre közölt munkaidô-beosztást a meg-
szakítás nélküli (fordulós) munkarendben foglalkoz-
tatottaknál havonta legfeljebb 7 szolgálatot érintôen
lehet módosítani. A keletkezô munkaidôhiány pótlá-
sa havonta csak egy alkalommal lehetséges, de ek-
kor is legalább 6 óra idôtartamot elérô szolgálatra
vezénylés.

Éjszakai foglalkoztatásra a nem forduló szol-
gálatot ellátók esetében legfeljebb öt egymást
követô éjszakán kerülhet sor. További korlátozás,
hogy az öt éjszakai szolgálatot követôen kettô

pihenônapnak, majd öt nappali szolgá-
latnak kell következnie.

Osztott munkaidô a Pályavasúti
Üzletág azon forgalmi munkaköreiben
alkalmazható, ahol a szolgálat ellátása
ezt lehetôvé teszi. Ennek idôtartama –
a HF eltérô rendelkezése hiányában –
3 óránál kevesebb nem lehet és az 5
órát nem haladhatja meg.

A rendkívüli munkavégzés elren-
delhetô éves mértéke 250 óra. A pótlé-
kok mértéke: 20  óráig 50%, 21-150
óráig 75%, 151-200 óráig 100%, 201-
250 óráig 135%. 

Készenlét elrendelésekor a mun-
káltatónak figyelemmel kell lennie az
egyenlô bánásmód követelményére is,
azaz meg kell valósítania a készenlét-
be bevont munkavállalók egyenlô leter-
helését. A készenlét felsô határa naptá-
ri évenként 800 óra. Ennél magasabb
mértéket – legfeljebb 1200 óráig – a HF
megállapíthat. 1200 óra fölött csak a
munkavállalóval kötött írásbeli megálla-
podás alapján lehetséges készenlétre
beosztás. A készenlét idôtartama 3
óránál rövidebb nem lehet.

A készenlétet követôen – ha a
készenlét alatt munkavégzés nem tör-
tént – nem jár pihenôidô. Készenlétet
újabb készenlét csak legalább 8 óra el-
teltével követhet. 

A díjazás: évi 300 óráig a személyi
alapbér 25%-a, 301-800 óra között
munkanapra esô készenlétkor a
35%-a, míg pihenô- vagy munkaszü-
neti napon elrendelt készenlét esetén a
40%-a jár. 801-1200 óra között munka-
napon elrendelt készenlét esetén
40%-a, míg pihenô- vagy munkaszüne-
ti napon elrendelt készenlét esetén
45%-a a díjazás. Ha a munkavállaló a
készenlétet a munkáltató telephelyén
töltötte el, munkanapon tartott készen-
lét esetén a személyi alapbér 55%-a,
míg pihenô- vagy munkaszüneti napon
annak 70%-a illeti meg.

A téli forgalom lebonyolításá-
ban érintettek részére a téli idôjárás
következményeinek elhárítására való
felkészülés érdekében alap- és kiegé-
szítô készenlétet lehet elrendelni. A
munkáltató az alap készenlétet kiegé-
szítheti úgy, hogy azt legalább a ké-
szenlét megkezdése elôtt 12 órával kö-
zölnie kell. Ebben az esetben a készen-
lét legrövidebb idôtartama 12 óra. Az
ilyen készenlét tartására november 1.
és március 31. között van lehetôség.
Ezeknek a készenléteknek az idôtarta-

ma is beszámít a készenlét éves maxi-
mális mértékébe. 

A munkaközi szünet egybefüggô
kiadására vonatkozó szabálytól HF
eltérôen rendelkezhet. Munkanapokon
nappali szolgálatban – a 10. számú
mellékletben felsorolt állomásokon és
az ott megjelölt munkakörben – foglal-
koztatott munkavállalót szolgálatonként
420 Ft illeti meg, ha a munkaközi szü-
netet a HF rendelkezése alapján nem
egybefüggôen adják ki. Amennyiben a
függelék megkötése után a munkaközi
szünet egybefüggô kiadásának szemé-
lyi feltételeit megteremtik, akkor a HF
megváltásra vonatkozó rendelkezése
automatikusan hatályát veszti.

A fordulós munkarendûek napi
pihenôideje 12 óra, amelyet a lakás-
ra (állandó vagy ideiglenes tartózkodá-
si helyre) érkezéstôl az onnan munká-
ba indulásig kell figyelembe venni. A
HF ettôl eltérhet, de a napi pihenôidô 8
óránál kevesebb nem lehet (kivétel a
nyári idôszámításra való átállás, amikor
ez 7 óra is lehet).

Forduló szolgálatot ellátók esetében
havonta legalább egyszer a 48 órai pi-
henôidôt úgy kell biztosítani, hogy abba
a szombat reggel 8 órától hétfô reggel
5 óráig tartó idôszak is beleessen. Ettôl
a HF eltérôen rendelkezhet.

A havi törzsbér 10%-ának meg-
felelô összegû mûszakpótlék illeti meg
a nyújtott mûszakos munkarendben
foglalkoztatott munkavállalókat akkor,
ha az átlagos napi munkaidô eléri a 11
órát (a munkaközi szünetet is figyelem-
be kell venni). 

Ezen díjazás helyett a 22-06 óra kö-
zötti idôszakra esô munkaidôre a mun-
kavállalót éjszakai pótlék illeti meg ak-
kor, ha ennek idôtartama szolgálaton-
ként a 2 órát eléri. Amennyiben a nap-
palos munkavállaló gazdaságossági
vagy forgalomtechnikai okokból átme-
netileg éjszakai munkát végez, a tárgy-
hónapban teljesített 7. éjszakai szolgá-
lattól kezdôdôen az éjszakai pótlék már
60%. 

A nyelvtudási pótlék fizetésének
feltételei: a  munkavállaló rendelkezzen
közép- vagy felsôfokú „C” típusú nyelv-
vizsga-bizonyítvánnyal, igazolja, hogy
sikeres szintfelmérô vizsgát tett a
nyelvtudási pótlék megállapításánál fi-
gyelembe vehetô  idegen nyelvbôl,  és
megállapodásban – többletdíjazás nél-
kül – tudomásul vegye, hogy a mun-
káltató olyan feladatok elvégzésére
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is kötelezheti, amelyhez idegen nyelv
ismerete szükséges. Ugyanakkor azok, akik-
nek 2009. január 1-jét megelôzôen nyelvtudási
pótlékot állapítottak meg, továbbra is jogosul-
tak nyelvtudási pótlékra a korábbi feltételek
szerint. 

A munkavállaló nem munkabaleseti
halála esetén az örököst 710.000 Ft illeti meg.

Munkahelyi baleset következtében va-
ló elhalálozáskor a munkáltató – a Munka
törvénykönyvén alapuló kártérítési kötelezett-
ségén felül – 1.400.000 Ft-ot köteles kifizetni
az örökösnek, baleseti eredetû teljes rokkant-
ság esetén pedig 2.000.000 Ft jár, illetve rész-

leges egészségkárosodás esetén az elôbbi
összeg arányos része. 

A helyettesítési díj változatlanul más
munkakörben történô feladatvégzéshez kap-
csolódik. Mértéke legalább a helyettesített
munkavállaló személyi alapbérének 20%-a.
Amennyiben a helyettesítést többen egyidejû-
leg végzik, a helyettesítési díjak összege ez
esetben sem haladhatja meg a helyettesített
munkavállaló személyi alapbérének 40%-át. 

Vállalati gépjármûvet rendszeresen
vezetô dolgozót a teljesített kilométer után –
függetlenül a vezetett gépjármû típusától –  4,2
Ft/km vezetési pótlék illeti meg.

A munkába járással kapcsolatos uta-
zási költségek megtérítése: a Pályavasúti
Üzletág azon munkavállalói esetében, akiknek
munkába járása tömegközlekedési eszközzel
nem megoldható, a saját gépjármûvel történô
munkába járás költségtérítése 28 Ft/km.

A választható béren kívüli juttatások
ezévi keretösszege 270.000 Ft/fô.

A munkaügyi jogviták vállalaton belüli in-
tézésének szabályai egyszerûsödtek.

dr. Borda Tibor szakértô

Magyar Vasutas 5

A Vasutasok Szakszervezete
ismét jelentôs megállapo-
dást kötött a munkáltatóval,

melynek elôzményei 2006-ra
vezethetôk vissza. Ez az év volt a
kezdete a munkaközi szünet ki-
adásával kapcsolatos helytelen
munkáltatói gyakorlat megszün-
tetésének, jogerôs bírósági ha-
tározat után, melyet a Vasutasok
Szakszervezete kezdeménye-
zett.

Már akkor felmerült a fôrendelkezôi
munkakörben dolgozó kollégák foko-
zott mentális leterheltségének problé-
mája. Az e munkakörben dolgozó mun-
kavállalókat érô folyamatos és intenzív
forgalomszervezési tevékenység nyomot
hagyott egészségi állapotukon. A most
létrejött megállapodás e helyzeten kíván
enyhíteni, és egyben alapot képez a to-
vábbi lépések megtételéhez, miszerint a
közbeváltás folyamatos alkalmazását sze-
retnénk elérni.

A fôrendelkezôi közbeváltás ilyen for-
mán történô bevezetésével kollégáink
egybefüggôen 3-4 órát is pihenéssel tölt-
hetnek a munkahelyen, csökkentve
stresszes munkájuk idôtartamát. 

A megállapo-
dással egy idôben
a Kollektív Szer-
zôdés 10. számú

melléklete kérdésé-
ben is egyezség született. Bôvült azoknak
a szolgálati helyeknek és munkakö-
röknek a száma, ahol a munkaközi szü-
net egybefüggô kiadása nem biztosított,
és ezt több részletben lehet a munkavál-
lalónak kiadni, ezért a munkavállalókat
420 forint illeti meg nappali szolgálat
esetén.

A most létrejött megállapodás érté-
két emeli, hogy a reprezentatív szakszer-
vezetek a probléma rendezésére kon-
centrálva, együttmûködve vettek részt a
tárgyalásokon.

A Vasutasok Szakszervezete
2009. január 13-án konzultá-
ciót kezdeményezett a MÁV
Zrt-nél a poggyászkezelési te-

vékenység MÁV-START Zrt. részére
történô átadására vonatkozóan.
A konzultációt január 16-án tartot-
ták, melyen a munkáltató tárgya-
lódelegációját Zsoldos Marianna
igazgató vezette. A Vasutasok
Szakszervezete nyomására a
munkáltató a csoportos létszám-
leépítésre vonatkozó kezdemé-
nyezését a konzultáció folytatásá-
ig visszavonta.

A konzultáció kezdetén kifejtettük,
hogy a MÁV Zrt. részérôl a poggyászke-
zelési tevékenység a MÁV-START Zrt. ré-
szére történô átadása nem abban a szel-
lemben történik, ahogy az elvárható len-
ne. 

Véleményünk szerint, mivel a pogy-
gyászkezelési tevékenység teljes egészé-
ben átkerül a MÁV-START Zrt-hez, a tel-
jes létszámnak is át kell kerülnie.

A dolgok jelenlegi állása szerint a 38
poggyászkezelési tevékenységet végzô
kollégából csak 17-et érint a munkáltatói
jogutódlás. Kérdés, hogy mi történik a
többiekkel, akik zömében egészségügyi
állapotuk megromlása miatt kerültek
ezekbe a munkakörökbe.

Nem ismerjük az átadásra kerülô
munkavállalók kiválasztásának szem-
pontjait. (Vajon hogyan fordulhatott elô
az, hogy a már nyugdíjazását kezde-
ményezô kollégát átadnak a tevékeny-
séggel, míg egy hosszú évek óta becsület-
tel ott dolgozó kollégát viszont nem?)

Felháborítónak és emberileg elfo-
gadhatatlannak tartjuk, hogy a START
által át nem vett munkavállalókkal csak
január 15-én – a tevékenység MÁV Zrt.
általi megszüntetésének napján – közöl-
ték, hogy megszûnik a munkakörük.

Kifogásoltuk, hogy a munkáltatói jog-
utódlásra vonatkozó, a MÁV Zrt. és a
MÁV START Zrt. között megkötött meg-

állapodást nem bocsátották a szakszerve-
zetek rendelkezésére, így az abban fog-
laltakat nem ismerhetjük.

Kifogásoltuk továbbá, hogy ahelyett,
hogy a munkáltató az át nem adott dol-
gozóknak más munkakört ajánlana fel,
az érintett csomópontokon kezdemé-
nyezték a csoportos létszám-leépítési
konzultációk megtartását.

Ezt a munkáltató elôször tagadta,
azonban az általunk ismertetett tények
hatására végül elismerte.

Kifejtettük, mivel sok kérdésben (a
kiválasztás szempontjai, a poggyászkeze-
lési tevékenység további ellátása) a MÁV-
START Zrt. az illetékes, a konzultációt a
vállalat képviselôinek jelenlétében kell
folytatni. Érvelésünket a MÁV Zrt.
képviselôi elfogadták. 

A konzultáció folytatásáig – a Vasuta-
sok Szakszervezete nyomására – a cso-
portos létszámleépítésre vonatkozó kez-
deményezését a munkáltató visszavonta.
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Jogsegély munkaválla-
lóknak, vállalkozóknak

„„JJooggii  sseeggííttsséégg  aa  mmuunnkkaa  vviilláá--
ggáábbaann!!”” szlogennel indult útjára
a JOGPONT Hálózat elnevezé-
sû jogsegély-szolgálat. A pályá-
zati támogatásból, munkaadói
és munkavállalói érdekvédôk
összefogásával létrejött szolgál-
tató hálózat a szakmunkás tanu-
ló továbbtanulási kérdéseinek
megválaszolásától kezdve az ál-
talános munkaügyi, munkajogi,
cégjogi és társadalombiztosítási
problémákon keresztül, a vállal-
kozóvá válással kapcsolatos
kérdéseken, a mikro-finanszíro-
zás, a garanciavállalás kérdése-

Megmarad,
de szigorodik a koren-
gedményes nyugdíj

A korábbi szándék ellenére jövôre
nem szûnik meg a korengedmé-

nyes nyugdíj, de igénybe vételének sza-
bályai szigorodnak.

A Kormány módosította a korenged-
ményes nyugdíjra vonatkozó rendele-
tet, az új szabályok egy évig lesznek ér-
vényben.

2009. január 1-jétôl a 60 éves kort be-
töltött férfiak és az 59 évet betöltött nôk
akkor kérhetik a korengedményes
nyugdíjazást, ha az elôrehozott öregségi
nyugdíj esetén 40, a csökkentett elôre-
hozott nyugdíj esetében pedig 37 éves
szolgálati idôvel rendelkeznek.

A korengedményes nyugdíjat a 62
éves öregségi nyugdíjkorhatár elôtt 5
évvel akkor lehetett igénybe venni, ha
errôl a munkáltató és a munkaadó
egyezségre jutott, és a munkáltató vál-
lalta, hogy az elôrehozott korhatárig
elôre, egy összegben befizeti a munka-
vállaló nyugdíját a nyugdíjalapba.

Ez a lehetôség továbbra is fennáll
majd, ám változik az igénybevételhez
szükséges szolgálati idô. Eddig az elôre-
hozott öregségi nyugdíj esetében ele-
gendô volt 38 évnyi, a csökkentett
elôrehozott nyugdíj esetében pedig 33
évnyi szolgálati idô.

Az Országos Érdekegyeztetô Tanács
(OÉT) úgy foglalt állást, hogy a
következô fél évben mindhárom oldal

az egész korengedményes, korkedvez-
ményes nyugdíjrendszert áttekinti.

A kabinet azért kezdeményezte az
OÉT ülésén a korengedményes nyugdíj
2010-ig való fenntartását, hogy a jelen-
legi gazdasági helyzetben ezzel is segítse
azokat, akiknek a munkahelyük elvesz-
tése esetén a korengedményes nyugdíj
biztosítja a megélhetést.

Munkaidô-irányelv:
Nem engedett az Európai
Parlament a 48-ból!

Ragaszkodik a 12 hónap átlagában
a legfeljebb heti 48 órás munka-

idôhöz az EP. Az irányelv hatályba lépé-
sét követô 3 éven belül a képviselôk
megszüntetnék a tagállami kivétel lehe-
tôségét. Az ügyelet teljes idôtartama
munkaidônek számítana, tehát abba be-
leszámítanák a nem aktívan töltött
munkaórákat is.

Az EP december 17-én, második olva-
satban megszavazta a munkaidô szer-
vezésérôl szóló 1993-as irányelv módosí-
tását. A következô lépés a Tanács és az
EP közötti egyeztetési eljárás lesz. Ha ez
nem vezet eredményre, a tervezetbôl
nem lesz hatályos jogszabály.

Az EP az elsô olvasat után második ol-
vasatában is 48 órára korlátozná a heti
kötelezô munkaidôt. Az EP 421 igen,
273 nem szavazattal és 11 tartózkodás
mellett szavazta meg azt, hogy 3 évvel a
módosított irányelv hatályba lépését kö-
vetôen egyetlen tagállam se térhessen el
a legfeljebb 48 órás munkahét szabá-
lyaitól. 

A jelenlegi irányelv alapján, ha a dol-
gozó több órát szeretne dolgozni, a tag-
államok élhetnek az opt-out (eltérés)
lehetôségével.

Az Európai Tanács álláspontja szerint
az opt-out lehetôségét meg kell tartani
azzal a feltétellel, hogy a maximális heti
munkaidô 3 hónap átlagában legfel-
jebb 60 óra lehetne, ha ezt nem tiltja
Kollektív Szerzôdés. A 60 órát a Tanács
szerint tovább lehetne emelni 65 órára
is abban az esetben, ha a Kollektív Szer-
zôdés nem rendelkezik másként, vala-
mint ha az ügyeleti idô inaktív része
munkaidônek számít.

Az EP szerint az ügyeleti idô teljes
idôtartama munkaidônek minôsül, be-
leértve a nem aktív munkával töltött
munkaórákat is.

A Tanács álláspontja szerint az ügyele-
ti idôt aktív és inaktív periódusokra kell
felosztani. Ebbôl az inaktív idôszak nem
minôsülne munkaidônek, kivéve ha a
nemzeti jog, a Kollektív Szerzôdés más-
ként nem rendelkezik.

A vezérigazgatókra, illetve a hasonló
tisztséget viselôkre, valamint a nekik
közvetlenül alárendelt ügyvezetôkre és
az igazgatótanács által kinevezett sze-
mélyekre az irányelvet nem alkalmazná
a testület. DDrr..  KKuurruucczz  SSzziillvviiaa

A Magyar Szakszervezetek
Országos Szövetsége mindig is kiemelt jelentôséget tulajdoní-

tott a jogsegély-szolgálatnak. 2009 februárjában az ÁFEOSZ, IPOSZ,
KISOSZ, az OKISZ és az MSZOSZ összefogásával megkezdte tevé-
kenységét a JOGPONT Hálózat.

in át, a pályázati tanácsadásig hozzájárul a vállal-

kozói környezet javításához Magyarország hét ré-

giójában, 141 helyszínen. Munkavállalókat, mun-

káltatókat, vagy leendô munkáltatókat egyaránt

várnak a jogpontokon, ahol a munkaerôpiacra va-

ló belépéssel kapcsolatos tanácsadás mellett a

vállalkozóvá válás tudnivalóiról is információkat

szerezhetnek.
A hálózati pontokon a munkavállalók közül ki-

emelt hangsúllyal a fiatalok, a pályakezdôk, a hát-

rányos helyzetûek, a munkanélküliek számára kí-

vánnak segítséget nyújtani, de a vállalkozók, a

vállalkozni kívánók, a kis- és középvállalkozások

köre is érdekelt a jogi tanácsadás részeként meg-

valósuló pályázati tanácsadás, forráshoz jutási

lehetôség, garanciavállalás szolgáltatásban. 

A JOGPONT Hálózat konzorciumban mûködik,

régiónként más-más projekt-gazdával.

JOGPONT
A konzorciumi
partnerek: 

■ Magyar Szakszervezetek Országos Szövet-sége (MSZOSZ), 
■ Magyar Iparszövetség (OKISZ), ■ Ipartestületek Országos Szövetsége(IPOSZ), 
■ Általános Fogyasztási Szövetkezetek ésKereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége(ÁFEOSZ), 
■ Kereskedôk és Vendéglátók Országos Ér-dekképviseleti Szövetsége (KISOSZ).Az országos JOGPONT Hálózat megvalósítá-sára európai uniós forrásból, az Új Magyaror-szág Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében, az Eu-rópai Szociális Alap társfinanszírozásában, aTársadalmi Párbeszéd Központ együttmûködé-sével kerül sor.

www.jogpont.hu

JOGI
HÍREK
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A MÁV Cargo Zrt. elmúlt
éve nem kerül be a leg-
sikeresebbek közé, de
úgy tûnik, az idei év sem
a teljesítménynöveke-
désrôl fog szólni. 
Most történt meg elôször,
hogy adott üzleti évre
nem készült el a Társa-
ság üzleti terve, azon-
ban az információk sze-
rint 2008-hoz képest is –
optimista becsléssel –
15%-os további teljesít-
ménycsökkenés várha-
tó.

Ezt vártuk a privatizációtól?
Aligha. Az új tulajdonos újabb

piacokról, meglévô fuvarok hazánk-
ba átterelésérôl beszélt, de úgy tû-
nik, ez most nem realizálódik. Tud-
juk, a gazdasági válságot nem ter-
vezte senki. Azt különösebb tervek
nélkül elôidézték valakik és – remél-
jük – elsôsorban csak ennek átme-
neti hatásait érezzük most a bôrün-
kön. Az utóbbi idôben mindenhol a
kényszerû szabadságolásról, állás-
idô bevezetésérôl hallani a Cargo
háza táján.

A kollégák megértôek, mint min-
dig, ha a több évtizede munkahe-
lyüket biztosító gazdasági társaság
rossz passzban van. De azt nehe-
zen viselik, ha ebben a helyzetben
egyesek – kihasználva gazdasági

erôfölényüket – diktálnak nekik. Így
volt ez most is – tisztelet a kivétel-
nek – nagyon sok szolgálati helyen,
ahol a fônök „megkérte” a munka-
vállalókat, hogy menjenek el né-
hány nap szabadságra. Kedvesen
hozzátett egy kis „ha nem mész, ak-
kor kiadom a jövô hónapban a húsz
napodat egyben” vagy „ha nem
akartok menni, akkor ketten elmen-
nek állásidôre egész hónapban” tar-
talmú mellékmondatot, és mindenki
– átérezve a vállalat nehéz helyze-
tét és a „kérés” mögött meghúzódó
humánus motivációt – önként és

örömmel vállalta a szabad-
ságolást.

Ezután a vezénylés alá-
írásától megint mindenki jól
érzi magát a munkahelyén,
de a fônök is tudja, hogy
nem ment minden teljesen
szabályosan, és a beosztott is úgy
érzi, nem jó ez így, rossz szájízzel
ment bele az egyenlôtlen "alkuba".

Ez a jó munkahelyi közérzetet
rontó helyzet nem tetszett a Vasuta-
sok Szakszervezetének sem, így
konzultációt kezdeményeztünk az
ügyben. Ennek az egyeztetésnek
az eredményeként született meg az
a megállapodás, amely a felvázolt
helyzetet megfelelôen tudja kezelni.

(Bôvebben a kere-
tes írásban.)

Az egyeztetések
során érzékeltük a
menedzsment gon-
dolkodásában vég-
bement változást,

amely szerint már nem beszélnek
az elmúlt év végén oly sokszor em-
legetett létszámleépítésrôl. Nem kí-
vánjuk túlbecsülni a magatartásuk
megváltozásában játszott szere-
pünket (novemberi Küldöttértekez-
let Nyilatkozata, egyeztetések,
megbeszélések), inkább csak örü-
lünk ennek, és reméljük, ezt komo-
lyan is gondolják és nem változtat-
ják meg álláspontjukat.

ZZllaattii  RRóóbbeerrtt
VVSSZZ  CCAARRGGOO
SSZZKK  vveezzeettôôjjee

Megállapodás
A gazdasági világválság okozta vasúti árufuvaro-zási teljesítmény visszaesése miatt a MÁV CargoZrt. a költségek csökkentésére különbözô intézke-dések megtételére kényszerül. Ezek között szerepela munkaidôalap csökkentése is, amelyet a szabad-ságok kiadásával, állásidô bevezetésével, rész-munkaidôs foglalkoztatással kíván megoldani.Annak érdekében, hogy ezek a februári vezénylé-sek készítésekor ötletszerûnek tûnô munkáltatói in-tézkedések rendezett keretek között menjenek vég-be, a Vasutasok Szakszervezete konzultációt kezde-ményezett. Az egyeztetések során kiderült, hogy hakicsit késôbb is, de a többi szakszervezet is konzul-tációt kezdeményezett és kissé eltérô módon látjuka helyzet megoldását. Ekkor javasolta a VSZ, hogykollektív megállapodásban rendezzük a munkavál-lalókkal kapcsolatos eljárások rendjét.

A megállapodás alapján az elsô lépés a szabad-ságok munkavállalókkal egyeztetett módon, bele-egyezésükkel történô (!) kiadása. Az így kiadott sza-badságok a munkáltató rendelkezésére álló keretetterhelik. Ezzel párhuzamosan lehetôsége van amunkavállalónak is a szabadság helyett az állásidô

választására. Ekkor tájékoztatást kell adni a díjazásMt. szerinti szabályairól is.
Amennyiben a munkaidôalap nem csökken az el-várt, illetve szükséges mértékben, a munkáltatómegvizsgálja az állásidô bevezetésének szükséges-ségét. Az állásidô esetleges bevezetésénél töreked-ni kell annak munkavállalók közötti egyenletesmegoszlására.

Amennyiben a fenti intézkedések nem elegen-dôek a válság hatásainak kezelésére, úgy a VÉT-enhaladéktalanul egyeztetések kezdôdnek egy másikmegállapodás kötésének reményében a részmun-kaidôs foglalkoztatás kiterjesztésérôl. A megállapo-dás érdekében itt szükséges tisztázni a tervezettrészmunkaidô idôtartamát és mértékét, az érintettekkörét, a bérezés mértékét.
Már most felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy arészmunkaidôs foglalkoztatást a munkavállaló bele-egyezése nélkül nem vezetheti be a munkáltató. Arészmunkaidôhöz a két félnek munkaszerzôdés-módosításról szóló megállapodást kell kötni.A munkáltató ezután minden hónapban tájékozta-tást ad a VÉT-en a megállapodásban foglalt intézke-dések hatásáról és a Társaság gazdasági helyze-térôl.

A MÁV CARGO Zrt. Központi Üzemi Taná-
csa 2009. január 20-án tartotta soros ülését.

Által László vezérigazgató aktuális kérdésekrôl és
az elôttünk álló feladatokról beszélt. Bemutatta
Nagy László pénzügyi vezérigazgató-helyettest,
aki január 1-jétôl tölti be ezt a feladatot. A vezér-
igazgató-helyettes úr röviden bemutatta eddigi
életútját, munkahelyeit. A továbbiakban Apavári
József humán vezérigazgató-helyettes ismertette
a 2009. február 1-jétôl bevezetendô új Szervezeti
Mûködési Szabályzat tervezetét.

Többen kérdeztek az új szervezet hatékonysá-
gáról, költség-érzékenységérôl. Lesznek-e visz-
szasorolások vagy újrasorolják-e az érintett mun-
kaköröket? A munkavállalók kapcsolattartása a

vezetéssel hogyan fog mûködni? A vélemény ki-
alakítás is a fent említettek alapján fogalmazódott
meg. Felmerült még a létszám és a részvényjut-
tatás kérdése, annak adómentessége, valamint a
2009. évi bérfejlesztés is.

Ezt követôen Kovács Imre üzemeltetési és ke-
reskedelmi vezérigazgató-helyettes értékelte az
elmúlt évet. Megállapította, hogy hazánkat sem
kerülte el a gazdasági válság. 

Ez rányomta a bélyegét teljesítményünkre,
amely várhatóan veszteséges lesz. Pontos ada-
tok még nincsenek, de sajnos ez jellemzi majd a
2009. évet is, a tervezésnél mintegy 38 millió ton-
na elszállításra számítunk. Sok kockázat van
idén is.

A következô napirend a 2009. évi szociális se-
gélykeret megtárgyalása volt. Ebben az évben er-
re a célra 15 millió forintot lehet fordítani. A mun-
káltatóval együtt döntve 2 millió forint központi
tartalékot különítettek el, amely csak a rendkívüli
élethelyzetbe került munkavállalók megsegítésé-
re szolgál.

A fennmaradó 13 millió forintot létszámarányo-
san osztották fel, negyedéves bontásban. Szoci-
ális segélyeket a rászorultság alapján már január-
tól fizethetnek. Nincs változás a temetési segé-
lyek kifizetésével kapcsolatban sem.

Zubály Bertalan

Év eleji helyzetelemzés
CARGO HÍREK

MÁV CARGO Zrt. KÜT hírek
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ÉÉttkkeezzôôkkooccssiikk,,  rreessttiikk,,  ttrraaffiikkookk,,  aauuttoommaattáákk,,
vváárroossii  éétttteerrmmeekk,,  ppiinncceebboorroozzóó,,  ssaajjáátt  hhaajjóó,,
sszzáámmttaallaann  bboolltt  ééss  ppaavviilloonn,,  hhíírraaddáásstteecchhnniikkaaii  ééss
vvaalluuttááss  üüzzlleetteekk „„kkéénnyyeezztteettttéékk”” aazz  uuttaassookkaatt  ffööll--
ddöönn,,  vvíízzeenn,,  lleevveeggôôbbeenn,,  ddee  lleeggiinnkkáábbbb  aa  ssíínneenn..
ÜÜddüüllôô--  ééss  hhoorrggáásszzttaannyyaa,,  nnaappkköözziiss  ttáábboorr,,  kkuull--
ttúúrrootttthhoonn,,  kköönnyyvvttáárr,,  ffooddrráásszzaatt,,  vváállllaallaattii  llaapp
sszzoollggáállttaa  aazz  aallkkaallmmaazzoottttaakkaatt..  VVoolltt  ssaajjáátt  bboorráá--
sszzaatt,,  hhúússüüzzeemm,,  mmoossooddaa,,  ddeekkoorrmmûûhheellyy,,  rraakkttáárr--
hháállóózzaatt..  LLaakkttaannyyaaii  kkaannttiinnookkttóóll  aa  PPaarrllaammeenntt
bbüüffééjjééiigg,,  dduunnaaii  ccssóónnaakkhháázzaakkttóóll  FFeerriihheeggyyiigg
ssáárrggáállllootttt  aa  cciittrroommíízzûû  UUttaassüüddííttôô,,  bbaarrnnáállllootttt  aa
ccssookkiirroollóó..  VVoollttaakk  ppeerrsszzee  mmooggoorrvvaa  ccssaappoossookk,,
ddeerrmmeesszzttôô  ffaassíírrttooss  zzssöömmlléékk,,  mmeelleegg  ssöörröökk,,  kkoo--
sszzooss  mmoossddóókk,,  fföölljjeelleennttggeettôô  ppáárrttttiittkkáárrookk  ééss
sszzeemméérrmmeettlleenn  ttoollvvaajjllááss  iiss  ––  kkii  eerrrree,,  kkii  aarrrraa  eemm--
lléékksszziikk  aazz  UUttaasseellllááttóó  hhaattvvaannéévveess  ttöörrttéénneettéébbôôll..  

Kocsmák, restik, vállalatok
AA  MMaaggyyaarr  KKeerreesskkeeddeellmmii  ééss  VVeennddééggllááttóóiippaarrii

MMúúzzeeuumm  ((SSzzeenntt  IIssttvváánn  BBaazziilliikkaa  mmeelllleetttt,,  BBuuddaa--
ppeesstt,,  VV..,,  SSzzeenntt  IIssttvváánn  ttéérr  1155..))  ddeecceemmbbeerr  1122--éénn
mmeeggnnyyíílltt,,  22000099..  mmáárrcciiuuss  3300--iigg  lláátthhaattóó  kkiiáállllííttáá--
ssaa  ––  hhaa  tteelljjeessíítthheetteettlleennüüll  iiss,,  ddee  ––  iiggyyeekksszziikk
mmiinnddeerrrree  eemmlléékkeezznnii..  TTöörrttéénneettii  vviisssszzaatteekkiinnttéésstt
nnyyúújjtt,,  aammeellyybbôôll  mmeeggttuuddhhaattjjuukk::  hhaazzáánnkkoonn
11888833--ttóóll  rroobbooggootttt  áátt  aazz  OOrriieenntt--eexxpprreessss;;  aa  MMÁÁVV
11888899--bbeenn  sszzeerrzzôôddöötttt
aa  WWaaggggoonn  LLiittss--vveell,,
mmiinneekk  kköövveettkkeezzttéébbeenn
öött  vvoonnaalloonn  hháállóó--,,  nnééggyy
vvoonnaalloonn  ééttkkeezzôôkkooccssiikk
áállllttaakk  aa  mmaaggyyaarr  uuttaassookk
sszzoollggáállaattáábbaa..  AA  „„nnaaggyy””
áálllloommáássookkoonn  „„rreessttii””,, aa
kkiiccssiikkeenn  iittaallmméérréésseekk  lléé--
tteessüülltteekk..  AA  hheellyyiissééggeekk
ééss  aa  bbeerreennddeezzééssüükk  aa
vvaassúútt  ttuullaajjddoonnáábbaann  vvooll--
ttaakk,,  aazzookkaatt  ppáállyyáázzaatt  úútt--
jjáánn  aaddttáákk  bbéérrbbee..  AAzz  uuttaa--
ssookk  eellllááttáássáárróóll  mmaaggáánn--
vveennddééggllôôssöökk  ééss  --kkeerreess--
kkeeddôôkk  ggoonnddoosskkooddttaakk  aa
MMÁÁVV  ffeellüüggyyeelleettee  aallaatttt  ––
eeggéésszzeenn  aazz  áállllaammoossííttáá--
ssiigg..  

AA  mmáássooddiikk  vviilláágghháábboorrúú  uuttáánn  aa  rroommookkbbóóll
sszzeerrvveezzttéékk  mmeegg  aa  KKoonnzzuumm  SSzzöövveettkkeezzeetteett,,
mmaajjdd  eebbbbôôll  11994488..  nnoovveemmbbeerr  2244--éénn  aazz  UUttaasseell--
llááttóó  NNeemmzzeettii  VVáállllaallaattoott..  EEzz  ááttvveettttee  aa  mméégg  mmaa--
ggáánnkkéézzbbeenn  lléévvôô  ppáállyyaauuddvvaarrii  vveennddééggllôôkkeett  ééss
11995511  ttaavvaasszzáánn  aazz  IIBBUUSSZZ  ppaavviilloonnhháállóózzaattáátt  iiss..
11995522--bbeenn  aazz  UUttaasseellllááttóó  aallkkaallmmaazzoottttaaii  vvaassuuttaass
ssttááttuusszzbbaa  kkeerrüülltteekk..  11996688..  jjaannuuáárr  11--jjéénn  aazz
UUttaasseellllááttóó  öönnáállllóó  vváállllaallaatt  lleetttt..  11997766--bbaann  mmáárr
110000  mmiilllliióó  ffoorriinnttooss  nnyyeerreessééggeett  tteerrmmeelltteekk..  AAzz

11998822--bbeenn  TTóótthh  LLáásszzllóótt ffeellvváállttóó  SSeebbeess
MMiikkllóóss mmáárr  vveezzéérriiggaazzggaattóóii  ccíímmeett  kkaa--
ppootttt,,  ííggyy  eeggyyeennjjooggúú  lleetttt  aa  MMÁÁVV  eellssôô
eemmbbeerréévveell..  AA  ccéégg  11999900--bbeenn  iissmméétt  bbee--
oollvvaaddtt  aa  MMÁÁVV--bbaa,,  mmaajjdd  kkeettttéévváálltt  aa
mmoozzggóó--  ééss  aazz  áállllóósszzoollggáállaatt..  11999966--bbaann
llééttrreejjöötttt  aazz  UUttaasseellllááttóó  RRtt..,,  mmeellyynneekk  ffôô
pprrooffiilljjaa  aazz  ééttkkeezzôôkkooccssiikk  üüzzeemmeelltteettééssee,,  aa  hháállóó--
ééss  ffeekkvvôôkkooccssiikkoonn  nnyyúújjttootttt  sszzoollggáállttaattááss..  AAzz
UUttaasseellllááttóó  KKöözzppoonntt  mmaa  aa  MMÁÁVV--SSTTAARRTT  ZZrrtt..  kkee--
rreettéénn  bbeellüüll  mmûûkkööddiikk..  

Sztaniol és Forma 1
AA  vváállllaallaattnnaakk  aazz  ööttvveenneess  éévveekk  ggaazzddaassáággppoo--

lliittiikkáájjaa  ookkoozzttaa  nneehhéézzssééggeekkeenn  ccssaakk  aazz  éévvttiizzeedd
vvééggéérree  ssiikkeerrüülltt  úúrrrráá  lleennnniiee..  EEkkkkoorr  jjeelleenntteekk
mmeegg  aa  sszzttaanniioollbbaa,,  cceellooffáánnbbaa  ccssoommaaggoolltt  cciikk--
kkeekk,,  ss  rreennddsszzeerreess  sszzoollggáállaatt  lléétteessüülltt  aa  dduunnaaii
üüddüüllôôhhaajjóókkoonn..  AA  ccéégg  11996600--ttóóll  nneeggyyeedd  sszzáázzaa--
ddoonn  áátt  sszziinnttee  mmiinnddeenn  éévvbbeenn  kkaappootttt  vvaallaammiillyyeenn
mmaaggaass  áállllaammii  kkiittüünntteettéésstt  vvaaggyy  eelliissmmeerréésstt..  JJóó
kkaappccssoollaattookk  ééppüülltteekk  kkii  hhaassoonnllóó  ttáárrssaassáággookkkkaall

aa  sszzoocciiaalliissttaa  ttáábboorr  oorrsszzáággaaiibbóóll,,
ssôôtt  AAuusszzttrriiáábbóóll  ééss  aazz  NNSSZZKK--
bbóóll  iiss..  AA  hhaattvvaannaass  éévveekk  kköö--
zzeeppééttôôll  aa  ppáállyyaauuddvvaarrookkoonn
mmeeggjjeelleenntteekk  aazz  aauuttoommaattáákk;;
eezzeekk  aakkkkoorr  aa  „„lleeggmmooddeerrnneebb--
bbeekk”” vvoollttaakk,,  hhiiddeegg  ééss  mmeelleegg
iittaallookkkkaall  iiss  sszzoollggáállttaakk  aazz  uuttaa--
ssookk  sszzáámmáárraa..  

AA  vváállllaallaatt  rréésszztt  vveetttt  kküüllöönn--
ffééllee  nnaaggyy  rreennddeezzvvéénnyyeekk  llee--
bboonnyyoollííttáássáábbaann  iiss,,  aa  lleeggnnaa--
ggyyoobbbb  eerrôôpprróóbbaa  aazz  11998866--ooss
eellssôô  hhaazzaaii  FFoorrmmaa  11--eess  ffuu--
ttaamm  vvoolltt::  hháárroomm  nnaapp  aallaatttt
kköözzeell  335500  eezzeerr  ffôôtt  llááttttaakk  eell..  

AAzz  „„ÖÖllttöönnyybbeenn””,, aa  „„BBrrii--
ggááddnnaappllóó””,, aa  „„KKööppeennyybbeenn””
ttáárrllóókk  mmeelllleetttt  aa  kkiiáállllííttááss--lláá--
ttooggaattóó  ((ee  ssoorrookk  íírróójjaa))  sszzáá--

mmáárraa  aa  lleeggéérrddeekkeesseebbbb  aazz  „„AAllbbeerrttkkéémm”” öösssszzee--
áállllííttááss  vvoolltt,,  aammeellyy  BBaalloogghh  AAllbbeerrtteett,, aazz  UUttaasseell--
llááttóó  KKeelleettii  éétttteerrmméénneekk  11995599--ttôôll  11998855--iigg
„„mmûûkkööddôô”” pprríímmáássáátt  mmuuttaattjjaa  bbee..  AA  kkoorr  ppééllddaa--
aaddóó  ((mmaa  úúggyy  mmoonnddaannáánnkk::  ppoozziittíívv))  éélleettúúttjjaa
„„MMaarriikkaa””,,  MMaattyyóó  IIssttvváánnnnéé ((sszzüülleetteetttt::  TTóótthh  MMáá--
rriiaa))  éélleettppáállyyáájjaa,,  aakkii  11995599..  sszzeepptteemmbbeerr  1144--éénn
lleetttt  sszzaakkááccssttaannuullóó,,  mmaajjdd  hháárroomm  éévv  mmúúllvvaa  mmáárr
„„aa  sszzaakkmmaa  kkiivváállóó  iiffjjúú  mmeesstteerree””,, ttíízz  éévv  mmúúllvvaa
ppeeddiigg  „„kkiivváállóó  ddoollggoozzóó””,, 11996644--bbeenn  kkoonnyy--
hhaaffôônnöökk,,  11997755--bbeenn  mmeesstteerrsszzaakkááccss,,  11997799--bbeenn
üüzzlleettvveezzeettôô  ––  mmiikköözzbbeenn  2222  éévveesseenn  fféérrjjhheezz
mmeenntt,,  kkéétt  ggyyeerrmmeekkeett  nneevveelltt  ééss  aa  KKeelleettii  ppáállyyaa--

uuddvvaarr  ccuukkrráásszzüüzzeemméénneekk  éélléérrôôll  mmeenntt  nnyyuuggddííjj--
bbaa..  „„AAnnnnuuss  nnéénnii”” ttáárrllóójjaa  BBeerreettttyyóóúújjffaalluubbóóll  iinn--
dduull,,  aahhooll  kkiiss  sszzáállllooddáájjuukkaatt  áállllaammoossííttoottttáákk..  AAzz
aakkkkoorr  mméégg  ffiiaattaall  AAnnnnuuss  ((nnéénnii))  aazz  UUttaasseellllááttóó
ssöönnttéésséébbee  kkeerrüülltt,,  aammiitt  11995533--ttóóll  ôô  vveezzeetteetttt..  KKii--
vváállóó  ddoollggoozzóó  lleetttt,,  mmaajjdd  aazz  eeggyykkoorrii  „„oosszzttáállyyeell--
lleennsséégg”” mmiinniisszztteerrii  ddiiccsséérreetteett  iiss  kkaappootttt..  

Kupecekkel?
AAzz  „„AAbbsszzuurrddiisszzttáánn”” ccíímmûû  öösssszzeeáállllííttáássbbóóll

ccssaakk  nnééhháánnyy..  AA  MMÁÁVV  SSzzaarrvvaassii  ÜÜzzeemmii  PPáárrtt--
sszzeerrvveezzeettééttôôll  VViiddaa  DDeezzssôô ppáárrttttiittkkáárr  aa  kköövveett--
kkeezzôôkkeett  íírrjjaa::  „„HH..  TTeerréézz  aa  kkuuppeecceekknneekk  kkiirríívvóó
cciimmbboorráájjaa,,  aa  ddoollggoozzóókk  eelllleennssééggee  [[……]]..  AAzz  iittaall--
áárruutt  ffééllrreerraakkjjaa,,  ccssaakk  aa  kkuuppeecceekknneekk  vvaann  bboorr,,
ssöörr,,  ppáálliinnkkaa  ééss  cciiggáánnyy  [[zzeennéésszz]]  ……  aa  ddoollggoozzóókk--
nnaakk  ccssaakk  aakkkkoorr  jjuutt  aazz  iittaallbbóóll,,  hhaa  aa  kkuuppeecceekk
mmáárr  tteelleeiittttáákk  mmaagguukkaatt……””  

AA  „„CCssiillllaaggfféénnyy”” öösssszzeeáállllííttáássbbaann  vvaann  11995566..
mmáájjuuss  eellsseejjéénn  kkeelltt  eelliissmmeerrééss  ((kkii  ggoonnddoollttaa  aakk--
kkoorr,,  mmii  kköövveettkkeezziikk  ookkttóóbbeerr  2233--áánn));;  mmeeggttaallááll--
hhaattóó  mméégg  KKaalltteenneecckkeerr  JJóózzsseeff sszzaakkááccss  ((''7700--eess
éévveekkeett  vvééggiiggkkíísséérrôô))  nnééggyy  ddiiccsséérrôô  ookklleevveellee  iiss;;
ttoovváábbbbáá  aa  mmáárr  eemmllíítteetttt  „„MMaarriikkáánnaakk””,,  aa  1188..  sszz..
üüzzeemm  kkoonnyyhhaaffôônnöökkéénneekk  11997755..  1100..  2244--éénn  kkiiááll--
llííttootttt  „„ÚÚjjííttóóii  ttaannúússííttvváánnyy”” iiss,,  aammeellyyeett  aa
„„VViittaammoonn  bboorrddaa  ttúúrróóss  ggaalluusskkáávvaall””--éérrtt  kkaappootttt,,  ss
bbáárrkkii  oollvvaasshhaattjjaa  rraajjttaa,,  hhooggyy  „„aazz  úújjííttáásséérrtt  eeggyyii--
ddeejjûûlleegg  11000000  ffoorriinntt  úújjííttáássii  ddííjjbbaann  rréésszzeessüüll,,  hhaa
aa  tteerrmméékkbbôôll  11000000  aaddaagg  éérrttéékkeessííttééssrree  kkeerrüüll””..
EEzz  ((mmiinntt  eemmlléékkeezzhheettüünnkk))  mmáárr  aa  kkaappiittaalliizzmmuuss
eellssôô  ffuuvvaallllaattaa  lleehheetteetttt..  

AA  „„PPaappíírrffoorrmmaa”” ccééggeess  ppaappíírrookk,,  bboorrííttéékkookk,,
kkáárrttyyaannaappttáárraakk,,  nnôônnaappii  mmeegghhíívvóókk,,  ttrrééffááss  kkéé--
ppeessllaappookk  hheellyyeess  kkiiss  ggyyûûjjtteemméénnyyee..  CCssiinnooss  kkooll--
lleekkcciióótt  sszzeemmllééllhheettüünnkk  aazz  UUttaasseellllááttóó  hheerreennddii,,
aallffööllddii,,  ssttbb..  ppoorrcceelláánnjjaaiibbóóll  ((kkáávvééssccsséésszzéékk,,  llee--
vveesseessttáállaakk,,  ttáánnyyéérrookk,,  kkaannccssóókk))..  DDee  lláátthhaattóó
mméégg  aa  „„RRiinngg  aa  DDuunnáánn”” öösssszzeeáállllííttááss;;  ((hhaa  nneemm
llááttjjaa  aa  tteerreemmôôrr))  bbeelleesshheettüünnkk  aa  vveetteetttt  áággyy  ttaakkaa--
rróójjaa  aalláá,,  mmeeggnnéézzhheettjjüükk  aazz  uuttaasseellllááttóóss,,  öösssszzeecc--
ssuukkhhaattóó((ss))  ffooggkkeefféétt..  AAzz  ééttkkeezzôôkkooccssii  aasszzttaallaa
mmeeggtteerrííttvvee;;  kküüllöönnbböözzôô  nnyyeellvvûû  ééttllaappookk;;  ss
kköözzeellrrôôll  sszzeemmllééllhheettôô  aa  „„cciittrroommoollaajjjjaall  íízzeessíítteetttt
aallkkoohhoollmmeenntteess  sszzéénnssaavvaass  üüddííttôô  iittaall”” ccssaattooss
üüvveeggeess  UUttaassüüddííttôôjjee..  

FFeehhéérrvváárrii  NNáánnddoorr

Az Utasellátó, hazánk hajdan
legnagyobb vendéglátó vál-

lalata hatvan éves. Celofánba
csomagolt szalámis zsömlék; cit-
romízû, langyos Utasüdítô; heren-
divel terített vasúti étkezôkocsi,
stb – (már akkor) kinek ez, kinek az
jutott. A vállalat története az or-
szág története – kicsiben.

8 M a g y a r V a s u t a s

ÉÉttkkeezzôôkkooccssii..  TTeerríítteetttt  aasszzttaall  aa  kkoonnsszzoolliiddáálltt  ‘‘6600--aass
éévveekkbbeenn..

AAuuttoommaattáákk..  „„FFrriissss””  sszzeennddvviiccss,,  ssüüttee--

mméénnyy;;  hhiiddeegg--mmeelleegg  üüddííttôôkk,,  iittaallookk  sszzooll--

ggáállttáákk  nneemmccssaakk  aa  rreekklláámmhhööllggyyeekkeett..

60 éves az Utasellátó



EVA konferencia,
Luxemburg

A Környezetbarát Közlekedés Európai Akadémiája (EVA) munka-
értekezletét január 26-27-én rendezték hét országos szakszervezet
képviselôinek részvételével. A fórum fô feladata A belsô piac szociá-
lis dimenziói címû konferencia részleteinek kidolgozása volt. A kon-
ferenciát április 27-28-án tartják Bécsben.

Az elôkészítô értekezlet gazdája a luxemburgi Vasutas Szakszerve-
zet (FNCTTFEI) volt. Székházukban (Casino Syndical) találkozhat-
tam fôtitkárukkal, Guy Greiveldinggel is. Szavaiból kiderült, hogy az
átalakítások, megrázkódtatások a luxemburgi vasutat sem kerülték el.
Ennek jeleivel az állomáson mindenhol találkozhat az utazó. A fûtô-
ház kerek épületét múzeumnak alakítják át.

PPaapppp  ZZoollttáánn

A németek az Eurostart (csator-
na alatti alagút) forgalmában
való részvételre pályáznak

Az angol Times címû lap közöl-
te december 10-ei számában a
hírt, hogy a DB részt akar venni
az Eurostart vonatok üzemelte-

tésében. Az angol közlekedési miniszter
elsôként foglalt állást ez ellen, kijelentve, hogy
a vonat üzemeltetésének jelenlegi formája
megfelelô és egyelôre nem ajánlott ezt meg-
nyitni más vasutak számára. A január 13-án is-
mertetett elôzô év mérleg kedvezô képet muta-
tott, ilyen formában ez a forgalom maradjon
meg.

Válaszul a DB kijelentette, hogy nem áll
szándékában közvetlen vonatokat indítani az
alagúton keresztül 2010 elôtt. A DB azt szeret-
né, hogy részt vegyen a vonatok üzemeltetésé-
nek biztosítására létrehozott tôkében. Ebben a
kérdésben eddig csak vélemények hangzottak
el, de a DB tervei nyilván azt célozzák, hogy a
német nagyvárosokból közvetlen vonatok köz-
lekedjenek a szigetországba.

(La Vie du Rail, 2009. január 2.)

Egy bébi született a „csôben”
Egy olyan esemény történt a lon-
doni metró egyik kocsijában,
amely 145 éves története óta
csak másodszor fordult elô.

A szerelvény egyik kocsijában utazott egy
várandós kismama, akinél szülési fájdalmak

léptek fel. Arra már nem volt idô, hogy a szülés-
hez a kismamát felhozzák, ezért a szülést a
legközelebbi állomásfônök irodájában vezették
le. Egy egészséges leánygyermek született
ezen a szokatlan helyen egy ápolónô segítsé-
gével, aki véletlenül utazott ezen a szerelvé-
nyen.

(La Vie du Rail, 2009. január 14.)

A svájci kormány 5,4 milliárd
frankot szavazott meg a vasút-
hálózat fejlesztésére

Az ország vasúti infrastruktúrájá-
nak korszerûsítésére nagy szük-
ség volt, ezért az államtanács
egyhangúlag jóváhagyta a beru-
házást december 17-én, figyelem-

be véve a költségvetés alakulását és a
határidôket.

A költségvetési tervek között szerepel né-
hány vonalon második vágányok építése, vala-

mint egy harmadik vonal építése Lausanne és
Genf között, melyet a lakosság már régóta vár.
Ez 2010-ig el fog készülni.

(La Vie du Rail, 2008. december 24.)

Növelik a közlekedô vonatok
számát Nagy-Britanniában

Az új menetrend szerint 700 vonattal több
fog közlekedni az ország vasútvonalain. Ezáltal
jelentôsen növekszik a vonatok gyakorisága,
ami idômegtakarítást jelent az utazóközönség
számára. A december 14-tôl érvényes új me-
netrendben érthetôbben szerkesztették a vona-
tok idôadatainak közlését.

A gazdasági helyzet romlása miatt a vasút
arra kényszerül, hogy növelje bevételeit, ezért
2009. január 2-tôl általában 6%-kal emelik a dí-
jakat. (La Vie du Rail, 2008. december 24.)

HHaajjóóss  BBééllaa

Utazz velünk
Szlovéniába és Ausztriába

Magyar Vasutas 9

A Vasutasok Szakszervezete Debreceni Pályavasúti Üzlet-
ág Területi Központ Távközlô-, Erôsáramú és Biztosítóberen-
dezési Osztálya Biztosítóberendezési Alosztályán mûködô
Szakszervezet Bizottsága a VSZ Országos Nyugdíjas Szerve-
zetével, annak Debreceni Területi Alapszervezetével
együttmûködve 2009. április 30-a és május 3-a között
négynapos kirándulást szervez Szlovéniába és Burgen-
landba. 

Az út során a résztvevôk ellátogatnak Szlovéniában a fôvárosba,
Ljubljanába, és megnézik a világhírû Postojnai cseppkôbarlangot. Az
út következô napján Ausztriába, Burgenlandba látogatnak, és megné-
zik Eisenstadtban az Eszterházy kastélyt és parkját, majd a város lát-
ványosságait. Ezután Ruszton megtekintik a Fertô tó ausztriai oldalát,
és megismerkednek ezzel az érdekes tóparti kisvárossal, majd felkere-
sik Mörbisch hírességét, a Tószínpadot. Az út zárónapján Szombathe-
lyen a Kámoni Arborétumban tesznek sétát.

A lakóhelytôl Szombathelyig vonattal utaznak a résztvevôk, majd
a kétnapos külföldi kirándulásokon autóbusz szállítja ôket. A részt-
vevôket Szombathelyen középiskolai kollégiumban 2, 4, 6 ágyas szo-
bákban helyezzük el. Esténként meleg vacsorát és a hazautazás napján
meleg ebédet biztosítunk.

Április 30-án kora délután indulunk Debrecenbôl. A más terüle-
tekrôl jelentkezô utastársak Debrecenben, Budapesten és Szombathe-
lyen csatlakozhatnak. Hazautazás Szombathelyrôl május 3-án a kora
délutáni órákban történik.

Az utazáshoz egy autóbuszban 50 hely áll rendelkezésre. 
Jelentkezési határidô: 2009. április 14.
Részvételi díj: 35000 Ft és 35 euró.
Részletesebb tájékoztatás, és az utazás részletes kiírása a szerve-

zôtôl, Vass Zoltántól kérhetô a 06-20-262-1069 telefonszámon, vagy
esténként 19.00-21.00 óra között az 52-481-766 telefonszámon.

HHeellyyeessbbííttééss.. AA  MMaaggyyaarr  VVaassuuttaass  22000099..  jjaannuuáárrii  sszzáámmáábbaann  kköözzööllttüükk  MMoollddoovvaa
GGyyöörrggyy::  HHaa  aazz  IIsstteenn  hhááttrraannéézznnee…… ccíímmûû  kköönnyyvvéénneekk  eeggyy  rréésszzlleettéétt..  SSaajjnnáállaattooss
mmóóddoonn  aazz  aallccíímm  hhiibbáássaann  jjeelleenntt  mmeegg..  AA  kköönnyyvv  tteerrmméésszzeetteesseenn  aazz  OOrrmmáánnssáággrróóll
sszzóóll..  EEzzúúttoonn  kkéérrüünnkk  eellnnéézzéésstt  aa  hhiibbáánnkkéérrtt  aa  sszzeerrzzôôttôôll  ééss  vvaallaammeennnnyyii  oollvvaassóónnkk--
ttóóll..  KKaarrááccssoonnyy  SSzziilláárrdd  ffõõsszzeerrkkeesszzttõõ



A MÁR BEVEZETETT MENET-
REND TÖBB PROBLÉMÁT
FELVET, MELYEK FOLYAMA-
TOSAN FENNÁLLNAK, ÉS
AMELYEK MEGELÔZHETÔK
LETTEK VOLNA A MÁV-
START ZRT-N BELÜLI, ILLET-
VE A START ÉS MÁS,
FÔKÉNT A MÁV VÁLLA-
LATCSOPORTBA TARTOZÓ
TÁRSASÁGOKKAL FOLYTA-
TOTT EGYEZTETÉSEKKEL. BE
KELLETT VOLNA VONNI A
MUNKAVÁLLALÓKAT, MUN-
KAVÉDELMI KÉPVISELÔIKEN
KERESZTÜL IS. ENNEK OKA
IGEN EGYSZERÛ. 

Amennyiben a munkáltató intéz-
kedése hatással lehet a munkavál-
lalók munkakörülményeire, a
munkabiztonságra, úgy elôzete-
sen egyeztetni kellett volna a
munkavédelmi képviselôkkel. A
munkavállalókat és képviselôiket
már a tervezés folyamatába be
kell vonni, mert szakmai tudásuk-
kal, tapasztalataikkal fényt derít-
hetnek rejtett veszélyekre is,
ahogy ezt korábbi OMMF útmu-
tatás, javaslat is megfogalmazza.
Továbbá intézkedést hozni úgy,
hogy nem veszik figyelembe a ha-
tókörben tartózkodókat, legyen
az Utas vagy más munkáltatók
munkavállalói, nem egyeztethetô
össze a Munkavédelmi Törvény
alapelveivel, elôírásaival.

Az ütemes menetrend inkább
szoros menetrend, mely bizonyos
esetekben utasításellenes munka-
végzésre sarkallja a munkáját vé-

gezni szándékozó vasutast. Már
kisebb állomásokon is tapasz-
taljuk, hogy a szerelvényeket
sok esetben olyan vágányokon
fogadják vagy indítják, melyet
az utasok nem a magasított pe-
ronon közelíthetnek meg, és így
történik a le- és felszállás is. Ilyen
például Martonvásár, Százhalom-
batta. Gondolom az ország más
területein sincs másképp.

Azt, hogy mekkora bakot le-
het lôni (amit véletlenül sem hu-
mornak szánnék), Pusztaszabolcs
állomás példájával kívánom be-
mutatni, ahol a menetrend beve-
zetése elôtt sem volt teljeskörûen
megoldott az utasbiztonság. A
múltban kértek ezzel összefüg-
gésben állásfoglalást is. A jelenle-
gi menetrenddel egyenesen ka-
tasztrofális a helyzet, ami várható-
an rosszabb lesz. Utasbaleset ed-
dig talán kizárólag a szolgálatot
végzôknek köszönhetôen nem
volt, ezzel együtt jár, hogy így vi-
szont nem tartható az ütemes me-
netrend. 

Az állomáson hét vágányon
indulnak és érkeznek személyvo-
natok, holott ezek közül utasbiz-
tonsági szempontból csak négy
megfelelô. Sem a peron hossza,
sem annak állapota (valamikori
ideiglenes peron) nem meg-
felelô. A kijelölt közlekedô útbur-
kolata sem megfelelô, ahogy a
szolgálati út sem, amelyet szintén
használnak az utasok. Az állomás
kizárólag a rég megszûnt kapus-

szolgálattal lenne biztonságos, hi-
szen a megfelelô állapotban lévô
utasperonok annyira keskenyek,
hogy csak oldalt állva lehet az el-
sodrási határt tartani. A nagy
számban Pécs felôl érkezôk és Bu-
dapestig utazók itt kénytelenek
átszállni, hogy az utolsó 40 km-t
megtegyék a Fôvárosig. Vannak,
akik a szerelvényeken keresztül
keresik az induló vonatot. Persze
a nagy bôrönddel, csomagokkal
utazók többnyire megtesznek két-
háromszáz métert az átszálláshoz.
Erre mindössze pár percük van.
Mivel általában nem ismerik a he-
lyet, keresgélik a vágányokat.
Még „szerencse”, hogy a lelkes
vasutasok saját költségen beszer-
zett festékkel felfestették a vá-
gányszámokat. 

Azzal, hogy átszálló, indító ál-
lomássá tették Pusztaszabolcsot,
többszörösére nôtt az utasforga-
lom, melyre alkalmatlan az állo-
más. Nem beszélve a százéves be-
rendezésrôl, melynek mûszaki
paramétereit messze felülmúlja a
jelenlegi igénybevétel. A vonat-
közlekedéshez szükséges bizton-
sági intézkedések, például állo-
mási idôköz, nem tarthatók. A
percenkénti érkeztetés-indulás

ezt nem is teszi lehetôvé. A vezetô
jegyvizsgálóknak általában négy
percük van a 10-15 perces mun-
kára. A váltókezelô egy órányi
munkája tizenöt percre szûkül
úgy, hogy közben megnövekedett
a váltóállítások száma. Egyszemé-
lyes szolgálat!

Ki merem jelenteni, hogy a
csoportok idején annyi a munká-
ja, mint a Déli pályaudvaron szol-
gálatot teljesítô váltókezelôké. Vi-
gyázat, ez még tapasztalt vasutas-
nál is megnöveli a hibalehetôsé-
get és ne a fizikai leterheltség
okán gondoljuk ezt. Mondanom
sem kell, hogy ilyenkor nincs ele-
gendô idô a biztonságos, elôírás-
szerû munkavégzésre. 

Valaki fújjon riadót az illeté-
kesek fülébe, mert a Dunai Vas-
mû jelenleg fél kapacitással mû-
ködik, ôsszel cukorrépaszezon és
ha közben befut a közel harminc
Flirt szerelvény, beláthatatlan kö-
vetkezményekkel számolhatunk.
Az állomás folyamatosan romlik,
a személy-, és várhatóan a teher-
forgalom is emelkedik majd.
Utas, vasút, munkabiztonság már
a múlté? Remélem, nem.

PPéékk  KKáárroollyy  ÁÁggoossttoonn
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AAzz  ááttsszzeerrvveezzéésseekk  mmii--
aatttt  eesseeddéékkeesssséé  vváálltt
ttiisszzttssééggvviisseellôô  vváállaasszz--
ttáássookk  uuttoollssóó  ffoorrdduullóójjaa
iiss  lleezzaajjllootttt  aa  MMÁÁVV--
SSTTAARRTT  ZZrrtt--nnééll..

EEnnnneekk  eerreeddmméénnyyeekkéénntt
úújjjjááaallaakkuulltt  aa  KKöözzppoonnttii
MMuunnkkaavvééddeellmmii  BBiizzootttt--
ssáágg  iiss..  AAzz  iiddeeii  vváállaasszzttáá--
ssookkoonn  ssiikkeerrüülltt  aa  vváá--
llaasszzttmmáánnyynnaakk  eelléérrnnii,,  hhooggyy  aa  rreepprreezzeennttaattíívv  sszzaakksszzeerrvvee--
zzeetteekk  ppóóttttaaggookkaatt  iiss  jjeellööllhheetttteekk..  EErrrree  aazzéérrtt  vvoolltt  sszzüükksséégg,,
hhooggyy  mmaannddááttuumm  mmeeggsszzûûnnééss  eesseettéénn  aa  bbiizzoottttssáágg  ttoovváábbbb
ttuuddjjaa  ffoollyyttaattnnii  aa  mmuunnkkáájjáátt..  ÍÍggyy  tteehháátt  aa  ttiizzeennhháárroomm  rreennddeess
ttaagg  mmeelllleetttt  nnééggyy  ffôô  ppóóttttaaggoott  iiss  ddeelleeggáállttaakk..  AA  KKMMVVBB  úújj
ttaaggjjaaii::  BBeeddôôkk  SSzzaabboollccss,,  BBrrááddaa  FFeerreenncc,,  GGoommbbooss  GGyyöörrggyy,,
GGyyôôrrii  TTaammááss,,  HHoollhhooss  JJóózzsseeff,,  KKáánnttoorr  GGáábboorr,,  KKuurreennddaa

IIssttvváánn,,  NNaaggyy  ZZoollttáánn,,
NNyyáárrii  RRóóbbeerrtt,,  PPaalloottaaii  ÁÁrr--
ppáádd,,  TTaannaaii  ZZoollttáánn,,  ZZáánn
LLáásszzllóó,,  TTóótthh  EEnnddrréénnéé..  AA
ppóóttttaaggookk::  BBaarrtthhaa  KKáárroollyy
CCssaabbáánnéé,,  BBöörrccssöökk  FFee--
rreenncc,,  SSeebbeessttyyéénn  AAttttiillaa,,
VVaarrggaa  CCssiillllaa.. AA  ppaarriittáássooss
tteessttüülleett  mmuunnkkaavváállllaallóóii  ooll--
ddaalláánnaakk  ttiisszzttssééggvviisseellôôii::
GGoommbbooss  GGyyöörrggyy,,  GGyyôôrrii
TTaammááss,,  KKáánnttoorr  GGáábboorr,,

NNaaggyy  ZZoollttáánn..  PPóóttttaaggookk::  BBrrááddaa  FFeerreenncc,,  HHoollhhooss  JJóózzsseeff,,
PPaalloottaaii  ÁÁrrppáádd,,  ZZáánn  LLáásszzllóó..  
AA  22000099..  jjaannuuáárr  2299--éénn  ttaarrttootttt  vváállaasszzttááss  uuttáánn  aa  KKMMvvBB
mmeeggttaarrttoottttaa  aallaakkuullóó  üülléésséétt,,  ééss  aazzoonn  aa  ddeelleeggáálltt  ttaaggookk  eeggyy--
hhaannggúúllaagg  GGyyôôrrii  TTaammáásstt  eellnnöökknneekk,,  ééss  KKáánnttoorr  GGáábboorrtt
ttáárrsseellnnöökknneekk  vváállaasszzttoottttáákk..

KKáánnttoorr  GGáábboorr  KKMMvvBB  ttáárrsseellnnöökk

veszélyei
Az új menetrend

Valaki
fújjon

riadót az
illetékesek
fülébe...

Megalakult a MÁV-START Zrt.
Központi Munkavédelmi Bizottsága
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Soros KÜT-ülés:
2009. január 15.

EEllssôôkkéénntt tájékoztató hangzott el a
MÁV Zrt. munkavállalóinak 2009.
évi jövedelmi és foglalkoztatási hely-
zetét meghatározó megállapodások-
ról. Zsoldos Marianna humánerô-
forrás igazgató elmondta, hogy a
MÁV Zrt. Kollektív Szerzôdésének
módosítását minden reprezentatív
szakszervezet aláírta. 

A KSZ-bôl kikerült a 4%-os alap-
bér-kiegészítés, mely a továbbiakban
a személyi alapbér része lesz, a mun-
karendek figyelembe vételével
(3,1%, 3,6%, 4%). Az üzletági füg-
gelékek megszûntek. További mun-
kaköröket emelhetnek ki a munka-
köri sajátosságok figyelembe vételé-
vel, de ez nem lesz általános. Felül-
vizsgálják a diszpécseri, térfônöki,
határállomási forgalmi szolgálat-
tevôi és a tolatásvezetôi munkakörö-
ket. Az igazgató hangsúlyozta, hogy
bérben a lehetséges maximumot ad-
ták, mivel az üzleti terv nincs jóvá-

hagyva, így keresni kell a megta-
karítási lehetôségeket.

Ilyen lehet pl. a személykocsi-
használat felülvizsgálata.

MMáássooddiikk napirendként megha-
tározták és felosztották a MÁV Zrt.
2009. évi munkabérelôleg keret-
összegét egy új utasítás alapján. A
szervezeti egységek 2008. decem-
ber 31-i ténylétszámuknak megfe-
lelôen kapják a 2009. évi elsô fél-
éves keretet 9500 Ft/fô negyed-
éves bontásban.  

HHaarrmmaaddiikkkkéénntt tárgyalt a testület
a MÁV Zrt. 2009. évi segélykeret
összegérôl és felosztásáról. Masa
Beáta kompenzációs vezetô el-
mondta, hogy a 2009-ben rendel-
kezésre álló összeg 48 387 400 Ft.
A nagycsaládosoknak 6 MFt, a
rendkívüli élethelyzetek kezelésé-
re 3 MFt, temetési segélyre 20
MFt, szociális segélyre 19 387 400
Ft áll rendelkezésre.  A szociális
segélykeret létszámarányosan ke-
rül a végrehajtó szervezeti egysé-
gekhez. A temetési segély (38000

Ft) intézményesen fizethetô a KSZ-ben rögzített
szabály szerint.

A kküüllöönnfféélléékkeenn belül a véleményezésre átadott
anyagokat tárgyalta a testület. A KÜT arról is
döntött, hogy tájékoztatást kér a MÁV Zrt. vezér-
igazgatójától a MÁV Lokomotív Hotels Zrt. to-
vábbi sorsáról.

Rendkívüli KÜT-ülés:
2009. január 26.

A MÁV Zrt. 2009. évi szociális segélykeretét a
KÜT és a Kompenzáció a szervezeti egységek kö-
zött létszámarányosan osztja fel az 1-6 hónapra.
Ha a második félévben szervezeti változás miatt
új létszáma lesz az adott egységnek, akkor új ke-
retet állapítanak meg, tájékoztatta a testületet dr.
Jármy Hilda humánszakértô. A Kompenzáció a
leosztott keretrôl tájékoztatja a szervezeti egysé-
gek vezetôit és a humánpartnereket. Ettôl az
idôponttól már csak az új típusú segélykérô lap
használható.

A 2009. évi 1-6. havi munkabérelôleg-felosztás
két negyedévi bontásban kerül a szervezeti egy-
ségekhez. Az elsô negyedévi maradványt a máso-
dik negyedévben is felhasználhatja az adott egy-
ség, sôt az elsô félévben keletkezett maradék ösz-
szeget tovább viheti a következô félévre. Az élet-
be lépô új munkabérelôleg fizetésével kapcsola-
tos utasításban megtalálhatók az új formanyom-
tatványok, melyek használata a tájékoztatás után
kötelezô.

A KÜT együttdöntve a Munkáltatóval mindkét
elôterjesztést elfogadta.

MMáássooddiikkkkéénntt konzultáció kezdôdött a MÁV
Zrt. munkavállalóinak 2009. évi jövedelmi és fog-
lalkoztatási helyzetét meghatározó megállapodá-
sokról. Zsoldos Marianna beszámolt az eddigi fo-
lyamatokról. Elmondta, hogy helyben megtör-
téntek az egyeztetések, majd 84 megállapodást
írtak alá a felek. A KÜT tagjai kérdéseket tettek
fel az általános szabályok hiányosságaival kapcso-
latban, például a jogi állományban lévôk diffe-
renciálási keretérôl, illetve egy-egy munkaválla-
lói körre vonatkozó besorolási anomáliákról.
(Diszpécserek, térfônökök, tolatásvezetôk ki-
emelésével kapcsolatos elsô lépcsô, annak vizsgá-
lata, hogy rendelkezik-e mindenki az elôírt felté-
telekkel.)

A kküüllöönnfféélléékk keretében a testület egy fôt dele-
gált a Rehabilitációs Bizottságba, majd a KÜT el-
nökének tájékoztatóját hallgatta meg a Lokomo-
tív Hotels-rôl. Az Igazgatóság a végelszámolás he-
lyett a felszámolásról döntött.

MÁV Zrt.
KÜT HÍRLEVÉL

– 2009. január
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Bodnár JózsefKÜT
sajtóreferens

Orosz Péter
(1948-2009)

EEzzúúttoonn  ttáájjéékkoozzttaattjjuukk  mmiinnddaazzookkaatt,,  aakkiikk  iiss--
mmeerrttéékk  ééss  sszzeerreettttéékk,,  hhooggyy  OOrroosszz  PPéétteerr kkoolllléé--
ggáánnkk  22000099..  jjaannuuáárr  2222--éénn  eellhhuunnyytt..  OOrroosszz  PPéé--
tteerrtt  aa  MMÁÁVV  ZZrrtt..  ssaajjáátt  hhaalloottttjjáánnaakk  tteekkiinnttii..

1948-ban született Cibakházán. Általános
iskolai tanulmányait Öcsödön végezte. 1974-
ben érettségizett Tiszaföldváron, a Hajnóczy
József Gimnáziumban. 1988-ban Gyôrben a Közlekedési és Távközlési
Mûszaki Fôiskolán vasúti üzemmérnöki oklevelet szerzett.

1974-ben lépett a MÁV szolgálatába. Kocsirendezô, váltóôr, külsô for-
galmi szolgálattevô, rendelkezô forgalmi szolgálattevô beosztásokat lá-
tott el Szolnok MÁV Állomásfônökségen, 1991. szeptember 1-jéig.

1974-tôl tagja a Vasutasok Szakszervezetének. Hálózati szintû szakmai
tevékenységet 1990. február óta végzett. Ez idô alatt számos tisztséget lá-
tott el: a VSZ forgalmi nem utazó tagozat vezetô ügyvivôje, a VSZ Üzem-
viteli Szakági szervezet vezetôje (1993-tól), a VSZ Forgalmi és Értékesí-
tési Intézôbizottság titkára volt 1994 júniusától. A FÉIB 1998. februári
választói értekezletén ismételten megválasztották a FÉIB titkárává, mely
tisztséget a 2003. évi választásokig látta el. 2003-tól a MÁV Zrt. Vezérigaz-
gatósága Munkaügyi Kapcsolatok Osztályán dolgozott. Ez idô alatt a Vas-
úti Érdekegyeztetô Tanács üléseinek levezetô elnökeként járult hozzá a
vasútvállalat érdekegyeztetési folyamataihoz.

Orosz Pétert 2009. február 6-án, 12.30 órakor Szolnokon, a Kôrösi úti
temetôben kísérték utolsó útjára.
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„Préri szkúner”-nek nevezték (ironikusan) azt a hoz-
závetôlegesen 120 cm széles kocsifenekû, 3-3,5 m
hosszú rendkívül teherbíró (min. 1 tonna), de köny-
nyû felépítésû jármûvet, amely a nehéz pennsyl-
vaniai Conestoga szekér változata volt az 1830-as
évek közepétôl. (Szkúner: gyorsjáratú, kis létszámú
legénységgel hajózó, Hollandiában a XVI. sz. során
kifejlesztett hajótípus.) Mivel a szekérnek nem volt
rugózata, aki tudott, inkább gyalogolt. A közhiede-
lemmel ellentétben az indiánok ritkán támadták
meg a szekérkaravánokat, mégis (balesetek, beteg-
ségek, fôként kolera miatt) minden hetvenedik mé-
terre jutott egy sír. Összevetésül: a vasútépítésnél
minden talpfára jutott egy halott. A bevándorlási
hullám 1850-ben érte el a csúcspontját, amikor sze-
kereikkel több mint 55 ezren igyekeztek a nyugati
ösvényeken.

A Concord túlélte a hatos (ló)fogatot (lásd John Ford azonos címû film-
jét), már csak azért is, mivel idôvel számos változata alakult ki: pl. mud
wagon (alacsony súlypontú sáros kocsi); sand wagon (magas súlypon-
tú, nagykerekû homokos kocsi); jerky („rázós”, városi forgalomra); trea-
sure coach vagy monitor (nemesfém szállítók, 8 mm-es „páncélzattal”),
stb. Az eredetileg tölgybôl készült küllôkkel, szilfából vagy vadcse-
resznyébôl „gyártott” kerékaggyal az egyébként is szokatlanul vastag
kocsikerék-abronccsal bíró Concord a Mohawk és
Hudson Vasúttársaságnál (1853-ban beolvadt a
New York Centralba) is megállta a helyét. A szerel-
vény elején a De Witt Clinton, az ötödik Amerikában
készült mozdony, amely 1831-tôl rendszeresen köz-
lekedett New York államban. 

A West Point Vasúttársaság második, 1831-ben, New Yorkban épült
(1877-es illusztráción megjelenített) gôzmozdonya húzza azt a szerelvényt,
amelyet a davenporti lelkesedésrôl korábban írottak alapján ma elképzelünk.
A mozdonyt fával fûtötték; vittek magukkal egy hordónyi tartalék „üzem-vizet”;
a biztonság bizonyságául (láthatóságáról!) egy kocsinyi gyapotbála szolgált, s
a zenekar mindenek fölötti jókedvet biztosított a vasút vadnyugati
elôretöréséhez.

A kisebb vagyonba (1500$) kerülô Concordnak 20
fôt is kellett szállítania, hogy gazdaságos legyen –
az „utasforgalmi igény” azonban ennél messze ma-
gasabb volt (amelyet majd csak a postakocsi-társa-
ságoknál magasabb szervezettségû és tôkeerejû
vasút tud kielégíteni). A Downing család gyártotta a
New Hampshire-beli Concordban, innen eredt a
neve. Tojásdad formáját, amelynek lekerekített
tetejérôl mindig lefolyt a víz, Stephen Abbot tervez-
te. A 300-900 kg-os, legalább 2 tonna teherbírású
jármû maga volt a kényelem és luxus. Elfogadható
terepen, zsúfoltan óránként átlagosan 13 kilomé-
tert tett meg a 20-25 km-ként váltott lovakkal. Fel-
használás elôtt az összes faanyagot 3 évig pihen-
tették; a könnyû, mégis sokat bíró vasanyagot Nor-
végiából importálták; a „rugók” 7-8 centis szarvas-
bôr szíjak voltak, melyeket baj esetén könnyen le-
hetett cserélni.

Amint a XVIII. sz.-i európai arisztokraták hintóit (cí-
merekkel, ornamentikákkal, puttókkal) díszítették,
amint ennek mintájára a postatársaságok kocsijai-
ra (Concord-kocsik) a XIX. sz.-i Amerikában virá-
gokat, tájképeket, híres emberek portréit festették,
akként a Vadnyugat „amerikai típusú” mozdonyai
sem maradtak dísztelenek (lásd még a 2008. októ-
beri számban megjelent Le Claire-mozdony ese-
tét).

A több mint 25 ezer
„amerikai típusú” (2B
tengelyelrendezésû,
avagy 4-4-0-s) mozdony
elsô darabjain még (az
akkor is értékes) sár-
garézbôl készült a lám-
pa, amely mint (a havat
lapátolókhoz viszonyít-
va) látható, jelentôs mé-
retû volt. Ezért külön fe-
lelt a mozdonyvezetô il-

letve a fûtô. Így, ha akár egy whisky erejéig is betér-
tek az ivóba (saloon), a lámpát mindig magukkal vit-
ték, hogy a – már akkor is virágzó üzletet bonyolító
– színesfém-tolvajok el ne lopják.

VASUTAK A

VADNYUGATON

16. RÉSZAAmint hazánkban 1823. január 22-én megszületett a „Hymnus, a Magyar nép zivataros századaiból”, s
ma ezen a napon ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, akként a vadnyugati vasút (illetve annak igénye)
is megteremtette a maga utazási (tárgyi) kultúráját. 

A napi igények gazdaságos, gyors (praktikus) kielégítése jellemezte a Vadnyugat vasútjait. Ezek ek-
kor még nem voltak monopolhelyzetben, még nem ôk diktálták az árakat, mint pl. az 1929-es nagy gaz-
dasági válság idején a kizárólagosan birtokolt hûtôkocsik révén a zöldség- és húsáraknál. Voltak „taka-
rékos” lépések, de mint alább látható, megadták a módját – s ha az utas pl. kedvenc homokfutójával ér-
kezett a vasúthoz, azt minden további nélkül a felrakhatta a szerelvény teherkocsijára.

FFeehhéérrvváárrii  NNáánnddoorr
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AA  hháábboorrúú  eellôôtttt,,  aa  HHoorrtthhyy--rreennddsszzeerr--
bbeenn  oollyyaann  kköözzééppiisskkoolláábbaann  éérreettttssééggiizz--
tteemm,,  aahhooll  aa  hhaaggyyoommáánnyyooss  éérreettttssééggii  ttáárr--
ggyyaakkoonn  ttúúll  mméégg  üüzzeemmggaazzddaassáággttaannbbóóll
iiss  vviizzssggáázzttuunnkk..

EEzz  aa  ttáárrggyy  aa  mmiikkrroo--  ééss  mmaakkrrooggaazzddaassáá--
ggii  ffooggaallmmaakk  sszzéélleess  sskkáálláájjáátt  öölleellttee  ffeell..

MMeeggiissmmeerrkkeeddttüünnkk  aa  ttôôzzssddee  mmûûkköö--
ddéésséévveell,,  aa  vviirrttuuáálliiss  ppéénnzzüüggyyii  vviilláágg,,  aazz
aakkkkoorrii  kkaappiittaalliizzmmuuss  mmeecchhaanniizzmmuussáá--
vvaall..

AAzz  aakkkkoorr  ttaannuullttaakk  kköözzüüll  aa  nnaappookkbbaann
eesszzeemmbbee  jjuuttootttt  aa  „„ttiisszztteessssééggeess
ppoollggáárrii  hhaasszzoonn”” ffooggaallmmaa..  EEzztt
aannnnaakk  iiddeejjéénn  2200%%--bbaann  hhaattáá--
rroozzttáákk  mmeegg..  AAttttóóll  ttaarrttookk,,  aa
ppéénnzzüüggyyii  vviilláágg  ––  bbaannkkookk,,  bbiizzttoo--
ssííttóóttáárrssaassáággookk,,  ssttbb..  ––  mmaannaappssáágg
eezztt  aa  ffooggaallmmaatt  nneemm  iissmmeerriikk..
NNeemm  vvéélleettlleenn,,  hhooggyy  aa  mmoosstt  kkii--
bboonnttaakkoozzóó,,  vviilláággmméérreettûû  ggaazzddaa--
ssáággii  vváállssáágg  ––  eennyyhhéébbbbeenn  rreecceesszz--
sszziióó,,  vviisssszzaaeessééss  ––  aa  hhiitteellvváállssáággggaall
kkeezzddôôddöötttt..

AA  ffooggyyaasszzttááss  mmáárr  kkrriittiikkuuss  mméérr--
ttéékkbbeenn  sszzáárrnnyyaallttaa  ttúúll  aa  tteerrmmeelléésstt..

AA  ttáárrssaaddaalloomm  eellaaddóóssooddootttt..  NNuullllaa  ffoo--
rriinnttéérrtt  lleehheetteetttt  aauuttóótt  vveennnnii,,  aazz  aammeerrii--
kkaaii  jjeellzzáállooggppiiaacc  éésszz  nnééllkküüll  kköölltteekkeezzeetttt..
FFeeddeezzeett  nnééllkküüllii  vviirrttuuáálliiss  mmiilllliiáárrddookk  kkee--
rriinnggtteekk  aa  ppiiaaccoonn  kkööttvvéénnyyeekk,,  rréésszzvvéé--
nnyyeekk,,  ssttbb..  ffoorrmmáájjáábbaann..

EEllggoonnddoollkkooddttaattóó,,  hhooggyy  nnáálluunnkk
nniinnccss  kkaammaattppllaaffoonn  ééss  mmiinnddeenn  kkoocckkáá--
zzaatt  aa  hhiitteelltt  ffeellvveevvôôtt  tteerrhheellii..  AA  ffaalluussii
uuzzssoorraa  eelllleenn  kkéésszzüüll  uuggyyaann  eeggyy  jjooggsszzaa--
bbáállyy,,  ddee  aa  bbaannkkookk,,  bbiizzttoossííttóóttáárrssaassáággookk
ttoovváábbbbrraa  iiss  oollyyaann  hhaasszzoonnkkuullccccssaall  ddooll--

goznak, amit a munka-
nélküliségtôl sújtott társa-
dalomból ki tudnak sajtol-
ni.

A televízió január 26-i
késô esti mûsorában szó
volt a Providencia 400%-
os kölcsönzési költségei-
rôl. Nem a meghirdetett
kamat nagysága ennyi,

hanem a felvett és visszafi-
zetett összeg százalékos különbsége. A
pénzügyi állami felügyelet jelenlévô
vezetôi szerint ez a helyzet törvényes,
mert ezek a pénzintézetek a felügyelet
alá tartoznak és a magyar szabályok a
kamatplafont nem ismerik el. Egy a
fontos: a hitelt felvevôt tájékoztatni
kell! Ebben nincs hiány, de a fuldokló
a szalmaszálba is belekapaszkodik. A
tájékoztatásnak a falusi uzsorás is ele-
get tesz, hiszen a „szöveg” egyértelmû:
kapsz 50 ezret és egy hónap múlva
visszahozol 100 ezret.

Az állami felügyelet ki van kapcsol-
va, a behajtást a molotov-koktélok,
verôlegények megoldják. A hasznon
nem kell osztozkodni, és ez így „nem
szabályos”!

Néhány éve a HVG összefoglaló sta-
tisztikai adatokat közölt az ágazatok
jövedelmi részesedésének arányáról.
Ha jól emlékszem, a 2006-os évrôl volt
szó. Ezek szerint Magyarországon a
pénzügyi szféra átlagjövedelme a ha-
zai össz-átlag kétszerese és az egészség-
ügyi ágazat jövedelmének négyszere-
se.

Nem hinném, hogy ez az arány az-
óta sokat változott. Az is valószínû,
hogy ez így „szabályos” és a hatályos
törvényeknek meg is felel.

Önkéntelenül felvetôdik az ember-
ben, hogy ami „szabályos”, az tisztessé-
ges is? Vagy ezt a fogalmat végképp tö-
rölnünk kell a szótárból?

Szerintem a válság elemzésénél a
morális okokat is figyelembe kell ven-
ni. A szabad-versenyes piac önmagá-
ban nem oldja fel az ellentmondáso-
kat. Az állam az adófizetôk pénzébôl
próbálja a válságot enyhíteni. Az 1946-
ban elhunyt angol közgazdász, John
Maynard Keynes tanításait ismét elô
kell vennünk. A foglalkoztatás, a ka-
mat és a pénz általános összefüggései
nem képzelhetôk el állami felügyelet
nélkül. A világ nagy közgazdászainak
egyike sem volt híve a jelenleg elszaba-
dult piaci viszonyoknak.

Gondoljunk a magyar származású,
Nobel díjas Milton Friedmanra, vagy a
93. születésnapját most ünneplô híres
amerikai közgazdászra, Samuelsonra.

A periodikusan jelentkezô válságok
a felgyülemlett társadalmi feszültsé-
gek feloldását is elôsegítik. Ilyenkor a
meglévô gazdasági modellen belül ke-
ressük a kivezetô utat. A mostani vál-
ság egész világot átfogó jelenségei
még azt a gondolatot is felvetik, hogy
talán új modellre lenne szükség. Még-
is lenne „harmadik út”?

Ha igen, az nem nélkülözheti a „tisz-
tességes polgári haszon” fogalmának
szükségességét.

Fekete Jánosné
1921-2009

Fájdalommal tudatjuk, hogy Fekete Jánosné, szüle-
tett Bombai Mária hosszú betegség után 2009. janu-
ár 17-én elhunyt.

1921. szeptember 5-én született. Államvasúti szol-
gálatát 1952. június 1-jén kezdte Székesfehérvár ál-
lomáson, mint vonatfékezô. A jegyvizsgálói tanfo-
lyam elvégzése után – melyre felkészülni csak a fék-
bódéban tudott – jegyvizsgálói munkakört látott el. Fônökei unszolására vo-
natvezetôi tanfolyamra jelentkezett, annak sikeres elvégzését követôen vo-
natvezetô lett, melyre azért volt büszke, mert Ô volt a vasút elsô nôi vonat-
vezetôje. A Budapesti Igazgatóság Forgalmi Osztálya utasítására Székesfe-
hérvárról Bp. Déli pályaudvarra került, ahol a vonatvezetôi beosztást 1973-ig
töltötte be. Munkavégzése során sokszor élt át nehéz napokat, mert volt olyan
idôszak, amikor havi 400-420 órát kellett dolgoznia férfi munkatársak hiánya
miatt. 1973 után a nyugdíja megszakításával 1979-1986-ig a Déli pályaudva-
ron ismét munkába állt, mint levelezô és vonatvezetô.

1986-ban végleg nyugállományba került. Nyugdíjasként társadalmi munká-
ban végzett hasznos tevékenységet nyugdíjas társai érdekében. Hosszú
éveken át a VSZ Országos Nyugdíjas Szervezetének fôbizalmijaként segítet-
te az idôs embereket.

Kiemelkedô munkájáért, valamint a vasutas nyugdíjasok érdekében vállalt
több évtizedes tevékenységéért számos elismerésben részesült. Fekete
Jánosnét 2009. január 23-án kísérték utolsó útjára.

Nyugodjon békében! VVSSZZ  OONNYYSSZZ  EEllnnöökkssééggee

Elmélkedés
a válságról

DDrr..  KKuunn  DDeezzssôô
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Támogasd a VSZ
alapítványait!

AZ SZJA TÖRVÉNY ALAPJÁN A SZEMÉLYI JÖVEDELEM-

ADÓ MEGHATÁROZOTT RÉSZÉT (1-1%) AZ ADÓZÓ

RENDELKEZÉSE SZERINT FELAJÁNLHATJA ALAPÍTVÁ-

NYOK, ILLETVE EGYHÁZAK JAVÁRA.

Kérjük, hogy adójának – családtagjai adójának – 1%-ával segítse a

vasutas dolgozók, nyugdíjasok, fiatalok helyzetének javítására lét-

rehozott alapítványokat.

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ÁLTAL ALAPÍTOTT

ALAPÍTVÁNYOK:
VVaassuuttaass  IInnttéézzmméénnyyeekk  NNyyuuggddííjjaassaaiitt  TTáámmooggaattóó  AAllaappííttvváánnyy.. Célja:

rendkívüli élethelyzetbe került vasutas nyugdíjasok segítése.

AAddóósszzáámmaa::  1199666666337788--11--4411

VVaassuuttaass  KKuullttuurráálliiss  AAllaappííttvváánnyy..  Célja: vasutas mûvelôdési

közösségek segítése. AAddóósszzáámmaa::  1199666666551122--11--4411

AAllaappííttvváánnyy  aa  VVaassuuttaass  FFiiaattaallookkéérrtt.. Célja: a vasutas ifjúság helyze-

tének feltárása, elemzése, javítása. AAddóósszzáámmaa::  1199663377338899--11--4411

VVaassuuttaass  RReeuummaa  AAllaappííttvváánnyy..  Célja: a MÁV Kórház reumás bete-

gei kezelési feltételeinek javítása. AAddóósszzáámmaa::  1188115566110066--11--4411

A rendelkezô nyilatkozatot kitöltve, lezárva, névvel, lakcím-

mel, adóazonosító jellel ellátott, postai szabvány méretû borí-

tékban az adóbevallással együtt az APEH-nak kell elküldeni.

Segítségüket a rászoruló vasutas betegek, nyugdíjasok és fiata-

lok nevében elôre is köszönjük.

A pályázat célja:
Magyar vasutasok (aktív

dolgozók, nyugdíjasok)
alkotó tevékenységének
segítése.

A pályázatban részt vehetnek:
– Egyéni alkotók és alkotó közösségek (elôadómûvészet,

tárgyalkotó tevékenység, stb.), melyeknek elsôdleges megha-
tározó céljuk produkciók létrehozása,

– A vasút tárgyi emlékeit gyûjtô és gondozó magánszemé-
lyek, akik tevékenységüket állandó vagy eseti jelleggel nyilvá-
nossá teszik (pl.: kiállítást rendeznek),

– A vasút szellemi örökségének megôrzésében tevékeny-
kedôk (akik kiadványokat készítenek, irodalmi és helytörté-
neti publikációkat jelentetnek meg, stb.).

A pályázat módja és feltétele:
A pályázati adatlap beszerezhetô a Vasutasok Szakszerveze-

te Budapest, Ürömi út 8. címen, valamint letölthetô a Vas-
utas Szakszervezet honlapjáról (www.vsz.hu).

A pályázat benyújtási határideje:
2009. március 20.

A pályázati támogatások odaítélésérôl az Alapítvány Kura-
tóriuma dönt 2009. március 30-ig.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
Magánszemélynek pénzügyi lebonyolítót kell felkérni. 

A lebonyolító kizárólag
jogi személy lehet, aki tel-
jes felelôsséggel tartozik a
pályázat elszámolásáért.

Kitöltési útmutató:
Az adatlapot írógéppel vagy olvasható írással kérjük kitöl-

teni.
A pályázatot és a csatolt mellékleteket egy példányban kell

benyújtani.

Egyéb kikötések:
Érvénytelen az a pályázat,
– amelyet nem az adatlapon nyújtanak be,
– ahol hiányos a megvalósítandó program leírása,
– amely határidôn túl érkezik be.

A pályázatokat csak szakmai dologi kiadások fedezésére le-
het benyújtani, például meghívókészítés, kiállítás rendezés,
kiadványok készítése, rendezvény megörökítése, stb.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhetô: 
VVOOKKEE  AArraannyy  JJáánnooss  MMûûvveellôôddééssii  HHáázz,,  GGyyôôrr – Fülöp Péter

igazgató, tel.: 02/62-66, 96/312-446,
VVOOKKEE  VVöörröössmmaarrttyy  MMûûvveellôôddééssii  HHáázz,,  MMiisskkoollcc  – Szabóné

Nagy Júlia, tel.: 04/15-54, 36 30/6098576,
VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  – Meleg János, tel.: 01/10-00

vagy 30/9214891.

Pályázati felhívás
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ÁLTAL ALAPÍTOTT VASUTAS
KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET 2009-RE.

Köszönet
az 1%-ért!

AA  MMIISSKKOOLLCCII  VVAASSUUTTAASS  SSPPOORRTTLLÖÖVVÔÔ  EEGGYYLLEETT

((MMiisskkoollcc,,  CCssookkoonnaaii  uu..  33..  AAddóósszzáámm::  1188440055557722--11--0055))  kköö--

sszzöönneetteett  mmoonndd  mmiinnddaazzookknnaakk,,  aakkiikk  22000077..  éévvii  sszzeemmééllyyii

jjöövveeddeelleemmaaddóójjuukk  11%%--áátt  LLöövvéésszzeeggyylleettüünnkk  ttáámmooggaattáássáárraa

aajjáánnlloottttáákk  ffeell..  AA  bbeeffoollyytt  116655..338800  ffoorriinnttoott  aazz  EEggyylleett  mmûû--

kkööddtteettéésséérree  ééss  ffeennnnttaarrttáássáárraa,,  vvaallaammiinntt  ssppoorrttoollóóiinnkk  vveerr--

sseennyyeezztteettéésséévveell  kkaappccssoollaattooss  kkiiaaddáássookkrraa  ffoorrddííttoottttuukk..
AAzz  MMVVSSEE  EEllnnöökkee

Vasúttörténeti
Alapítvány

AA  sszzeeggeeddii  sszzéékkhheellyyûû  VVaassúúttttöörrttéénneettii  AAllaappííttvváánnyy

KKuurraattóórriiuummaa  kköösszzöönneetteett  mmoonndd  mmiinnddaazzookknnaakk,,

aakkiikk  sszzeemmééllyyii  jjöövveeddeelleemmaaddóójjuukk  11%%--áátt  aazz  eellmmúúlltt

éévvbbeenn  aazz  AAllaappííttvváánnyy  ccéélljjaaiirraa  ffeellaajjáánnlloottttáákk..  TTáámmoo--

ggaattáássuukkaatt  aa  hhaazzaaii  vvaassuuttaakk  ttöörrttéénneettéénneekk  kkuuttaattáássáá--

hhoozz,,  íírráássooss  ééss  ttáárrggyyii  eemmlléékkeekk  ggyyûûjjttééssééhheezz;;  kkiiáállllííttáá--

ssookkoonn  vvaallóó  mmeeggjjeelleennííttééssééhheezz,,  vvaallaammiinntt  aakkttuuáálliiss

rreennddeezzvvéénnyyeeiinnkk  kkööllttssééggeeii  ffeeddeezzéésséérree  kkéérrjjüükk  ttoo--

vváábbbbrraa  iiss..  
AA  sszzeemmééllyyii  jjöövveeddeelleemmaaddóó  eeggyy  sszzáázzaalléékkáárróóll  rreenn--

ddeellkkeezzôô  nnyyiillaattkkoozzaattrraa  aa  

1188445500771166--11--0066 aaddóósszzáámmoott  

ééss  aa  kkeeddvveezzmméénnyyeezzeetttt  nneevvéétt  íírrjjáákk  ffeell::

VVaassúúttttöörrttéénneettii  AAllaappííttvváánnyy



Az elsô három helyezett értékes ajándékutalványt
nyer.
Azok is pályázhatnak, akik már értek el helyezést a
korábbi versenyeken és szerepeltek a korábbi
könyvekben!

Már egy recept is beküldhetô, de a könyv kiadása ér-
dekében arra kérünk, hogy minél több receptet küldj be
a ttiizzppoonntt@@cchheelllloo..hhuu e-mail címre, vagy a 1131 Buda-
pest, Fiastyúk utca 24/d. fszt. 163 – Tízpont Bt. posta-
címre.

Ha van egy finom recepted, ne habozz, küldd be,
mert neked is van esélyed a nyerésre. Szerepelj te is
a könyvben recepteddel!
Nem különleges, hanem finom recepteket várunk.
Küldheted a recepteket elektronikus formában, cd-n,
vagy jól olvasható kézírással postán.
Célszerû ha többen összefogtok, és egy e-mail címrôl
több pályázatot küldtök be.

Kategóriák: Levesek, Húsétel (szárnyasok), Húsétel
(vörös húsok), Húsétel (vadak), Halételek, Egytálételek,
Tésztaételek, Vegetáriánus ételek, Köretek, Saláták,
Sütemények-desszertek, Vendégváró falatok, Ünnepi
étkek, egyéb.

Minden beküldött recepted mellé a következô adato-
kat tüntesd fel, alábbi sorrendben:
Beküldô neve, beosztása, szolgálati helye, telefon-
száma (amin elérhetjük), e-mail címe (ha van). A tele-
fonszámot nem közöljük a könyvben.
A fentieken kívül mindenképpen tüntesd fel minden
receptedhez:
a recept Kategóriáját, Fantázianevét; Hozzávalóit;
Elkészítését.

Fontos! Jól gondold át
a hozzávalókat és az elké-
szítés menetét, mivel az
ételt a fotózáshoz és a
pontozáshoz elkészítjük,
és a te recepted alapján
fogják a könyv olvasói is
kipróbálni receptedet.

Várjuk receptjeidet,
küldj minél elôbb mi-

nél többet, hogy
nyáron megjelen-
hessen a Vasutas

Ízek szakácskönyv
harmadik része.

Újra
meghirdetjük a

Receptversenyt!

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 2009-BEN IS KIADJA
„ VASUTAS ÍZEK” CÍMÛ SZAKÁCSKÖNYVÉT.
KÜLDJ BE MINÉL TÖBB RECEPTET AKKOR IS,

HA NYERNI SZERETNÉL A VERSENYBEN, ÉS AKKOR IS,
HA AZT SZERETNÉD, HOGY A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE LEGYEN AZ

EGYETLEN SZAKSZERVEZET, AMELYNEK TAGJAI ÁLTAL ÍRT SAJÁT KIADÁSÚ
SZAKÁCSKÖNYVE JELENIK MEG ÉVRÔL ÉVRE!

Új!

BBeekküüllddééssii  hhaattáárriiddôô::  22000099..  mmáárrcciiuuss  1100..

M a g y a r V a s u t a s 15

Képünkön a 2007. évi gyôztesek láthatók
Simon Dezsô társaságában

A 2008. évi gyôztesek

AA  rreecceepptteekkeett  aa  ttiizzppoonntt@@cchheelllloo..hhuu
ee--mmaaiill  ccíímmrree  vváárrjjuukk!!
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE VÁ-
LASZTMÁNYA A MÁV LOKOMOTÍV
HOTELS ZRT-NÉL, A MÁV ZÁHONY-
PORT ZRT-NÉL ÉS A MÁV RAKTÁR KFT-
NÉL BEJELENTETT JELENTÔS LÉTSZÁM-
CSÖKKENTÉSSEL JÁRÓ TULAJDONOSI
DÖNTÉSEKKEL KAPCSOLATBAN AZ ALÁB-
BI HATÁROZATOT HOZTA.

1.A Vasutasok Szakszervezete felszólítja a
Kormányt, hogy tegyen lépéseket a vasúti
szektor versenyképességének megterem-
tése érdekében, mert ennek hiányában a
MÁV Zrt. és a tulajdonában lévô vasúti te-
vékenységet végzô gazdasági társaságok
olyan hátrányt szenvednek, amely azok le-
épüléséhez és munkahelyek ezreinek el-
vesztéséhez vezethet.

2.A Vasutasok Szakszervezete elfogadhatat-
lannak tartja azt a gyakorlatot, miszerint a
MÁV Zrt. tulajdonosként nem biztosítja a
feltételeket gazdasági társaságainak
hosszútávú folyamatos mûködéséhez, és
az emiatt bekövetkezô csôdhelyzet követ-
kezményeiért sem vállalja a felelôsséget.

3.A VSZ Választmánya felhatalmazza a Zá-
hony térségében mûködô Területi Képvise-
letét és alapszervezeteit, hogy szükség
esetén sztrájkot hirdessenek, valamint
megbízza a VSZ Sztrájkbizottságát, hogy a
munkaharc-akció sikere érdekében adjon
meg minden szükséges támogatást a konf-
liktushelyzet megoldásához.

4.A Vasutasok Szakszervezete azonnali tár-
gyalásokat kezdeményez a MÁV Zrt. veze-
tésével a gazdasági társaságoknál kialakult
helyzet megoldására. 

5.Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek
záros határidôn belül eredményre, a Vas-
utasok Szakszervezete további, akár or-
szágos nyomásgyakorlásra is hajlandó a
munkahelyek megtartása érdekében.

VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee
VVáállaasszzttmmáánnyyaa

A munka-
helyekért



NNoosszzttaallggiiaa  TTáánncciisskkoollaa
AA   VV SS ZZ   TT ÁÁ MM OO GG AA TT ÁÁ SS ÁÁ VV AA LL

■■ SSookk  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeenn  eeggyyeeddüülláállllóó  ééss  ppáárrrraall  rreennddeellkkeezzôô  hhööllggyyeett,,  uurraatt
ééss  ggyyeerrmmeekkeeiikkeett!!

■■ TTaannffoollyyaammuunnkkoonn  aa  llaattiinn--aammeerriikkaaii  ééss  bbáállii  ttáánnccookkbbóóll  ttaannuull--
hhaattnnaakk  aazz  éérrddeekkllôôddôôkk..  ((KKeerriinnggôôkk,,  ttaannggóó,,  sslloowwffooxx,,
mmaammbboo,,  cchhaa--cchhaa--cchhaa,,  rruummbbaa,,  rroocckk  aanndd  rroollll,,  ssttbb..))

■■ KKeezzddôô  ttaannffoollyyaamm  kkeezzddeettee::  22000099..  0033..  3311  ..  kkeedddd
1177..  óórraa  

■■ TTaannffoollyyaamm  ddííjjaa::  55000000  FFtt//1100  aallkkaalloomm
KKeeddvveezzmméénnyyeekk::  ppáárrookknnaakk  88000000  FFtt//ppáárr

■■ VVSSZZ  ttaaggookknnaakk  33000000  FFtt
PPáárrookknnaakk  44000000  FFtt//ppáárr

■■ AAzz  eellssôô  óórraa  iinnggyyeenneess!!
■■ HHeellyyee::  FFeerreennccvváárroossii  VVaassuuttaass  SSppoorrttkköörr

IIXX..  PPéécceellii  úútt  22..  ((FFeerreennccvváárroossii  ppáállyyaauuddvvaarrrraall
sszzeemmbbeenn,,  aa  ggyyaallooggooss  hhíídd  ttúúlloollddaalláánn..))

■■ IInnffoorrmmáácciióó::  
wwwwww..nnoosszzttaallggiiaattaanncciisskkoollaa..mmllaapp..hhuu  
PPrreeppuukk  LLáásszzllóó  ttáánnccookkttaattóó::
0066//2200--445566--44111177
RRaaggóó  GGáábboorr  VVSSZZ::  0011--6600--5555,,
mmoobbiill::  0066//7700--7777--4477--000088..
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hobby tánc- és
pancsitábort
szervezünk Velencén.

VVÁÁRRUUNNKK MMIINNDDEENN OOLLYYAANN IISSKKOOLLÁÁSSKKOO--
RRÚÚ ((88--1155  ÉÉVV))  GGYYEERREEKKEETT,,  AAKKIITT ÉÉRRDDEE--
KKEELL AA TTÁÁRRSSAASSTTÁÁNNCC ÉÉSS AA VVÍÍZZZZEELL KKAAPP--
CCSSOOLLAATTOOSS SSZZÓÓRRAAKKOOZZÁÁSS ((FFÜÜRRDDÉÉSS,,
KKEENNUUZZÁÁSS,,  KKAAJJAAKKOOZZÁÁSS,,  SSZZÖÖRRFF,,
SSTTRRAANNDDRRÖÖPPLLAABBDDAA))..  

A gyerekek biztonságáról és a
programokról a két táborvezetô és
négy kísérô tanár gondoskodik.

Kezdôk jelentkezését is várjuk, hi-
szen a tánc, a tábor és a víz adta le-
hetôségek felváltva szerepelnek a
programban.

Elhelyezés vízparti, 4-6 személyes
kulturált összkomfortos faházakban.

A tábor költsége (szállás, 4 x étke-
zés, oktatás, útiköltség) 36000 Ft.

Elôleget március 13-ig várunk.
Információ: Prepuk László és

Nagy Gyöngyi:  06-20/456-4117;
Ragó Gábor 06-70/774-7008
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A Vasutasok Szakszervezetének Lapja
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E-mail: vsz@t-online.hu – Felelôs kiadó: Simon Dezsô, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke; Fôszerkesz-
tô: Karácsony Szilárd, (magyarvasutas@vsz.hu) a Vasutasok Szakszervezetének alelnöke; Mûvészeti vezetô:
Károlyi Marianna; Szerkesztôség: 1023 Budapest, Ürömi u. 8; 

Központi telefonszámok: 326-1616, 326-1622;  Nyomdai elôkészítés  és  nyomás:  Tízpont  Nyomdaipari  Társaság:  06/70-315-7815, E-mail: tizpont@chello.hu,
www.tizpont.hu; ISSN: 0460-6000; Egyéni elôfizetési díj: 900 Ft/ év



A K T U Á L I S  H Í R E K  W W W . V S Z . H U

AA  VVAASSUUTTAASSOOKK SSZZAAKKSSZZEERRVVEEZZEETTEE AAZZ
ÚÚJJ MMAAGGYYAARROORRSSZZÁÁGG FFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSII

TTEERRVV TTÁÁRRSSAADDAALLMMII MMEEGGÚÚJJUULLÁÁSS OOPPEERRAA--
TTÍÍVV PPRROOGGRRAAMM TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSII RREENNDDSSZZEERRÉÉ--
HHEEZZ BBEENNYYÚÚJJTTOOTTTT „„AA  MMAAGGYYAARR VVAASSÚÚTTII
SSZZEEKKTTOORR VVÁÁLLTTOOZZÁÁSSAAIITT KKÖÖVVEETTNNII KKÉÉPPEESS,,
TTAAGGJJAAII ÉÉRRDDEEKKEEIITT FFEELLKKÉÉSSZZÜÜLLTTEENN,,  ÉÉSS KKOORR--
RREEKKTT PPAARRTTNNEERRKKÉÉNNTT VVÉÉDDÔÔ,,  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÓÓ
SSZZEEMMLLÉÉLLEETTÛÛ SSZZAAKKSSZZEERRVVEEZZEETTII SSTTRRUUKKTTÚÚ--
RRAA KKIIAALLAAKKÍÍTTÁÁSSAA ÉÉSS MMÛÛKKÖÖDDTTEETTÉÉSSEE””  CCÍÍMM--
MMEELL 22000088  NNYYAARRÁÁNN PPÁÁLLYYÁÁZZAATTOOTT NNYYÚÚJJ--
TTOOTTTT BBEE,,  AAMMEELLYYEETT AA NNEEMMZZEETTII FFEEJJLLEESSZZ--
TTÉÉSSII ÜÜGGYYNNÖÖKKSSÉÉGG 2277..551111..220000  FFTT ÖÖSSSSZZEE--
GGÛÛ TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSRRAA ÉÉRRDDEEMMEESSNNEEKK ÍÍTTÉÉLLTTEE..

A 2008. decemberétôl 2010. november
végéig tartó projekt keretében többek közt
megújul a VSZ honlapja, a nemzetközi szak-
szervezeti hálózatban való eredményesebb
részvétel érdekében angol kezdô és haladó
nyelvtanfolyamokra iskolázzuk be tisztségvi-
selôinket.

Az elnyert támogatásból a VSZ speciális
képzéseket szervez vezetô tisztségviselôi, vala-
mint fiatal leendô tisztségviselôi részére. Ez
utóbbi keretében együttmûködünk a Mun-
kanélküliek és Álláskeresôk Egyesületeinek
Országos Szövetségével, valamint a Szakszer-
vezetek Ifjúsági Szövetségével.

A projekt fô célja a Vasutasok Szakszerve-
zetének a vasúti szektor változásait követni
képes szervezeti forma kialakítása és mûköd-
tetése, amelynek megvalósítása érdekében
külsô szakértôk segítségével elemzô és fej-
lesztô tréningeket tartunk.

A projekt keretében az 1994-ben a VSZ
kezdeményezésére létrejött Vasutas Szakszer-
vezetek Állandó Konferenciájának soros ülé-
sét Budapesten rendezzük meg. A konferen-
cia keretében tíz közép-kelet európai ország
vasutas szakszervezetei cserélik ki tapasztala-
taikat a nemzeti vasúttársaságok átalakulási
folyamatának dolgozókra gyakorolt hatásai-
ról és az optimális érdekvédelmi lehetôségek
mérlegelésérôl.

A Vasutasok Szakszervezetének minden
egységére kiható projekt megvalósulásáról a
Magyar Vasutas hasábjain rendszeresen tájé-
koztatjuk olvasóinkat.

KKaarrááccssoonnyy  SSzziilláárrdd,, projektmenedzser

AA  22000077..  DDEECCEEMMBBEERR 1111--
ÉÉNN AA VVSSZZ  ÉÉSS AA KKOORR--

MMÁÁNNYY KKÖÖZZÖÖTTTT MMEEGGKKÖÖTTÖÖTTTT
SSZZTTRRÁÁJJKKMMEEGGÁÁLLLLAAPPOODDÁÁSS
EERREEDDMMÉÉNNYYEEKKÉÉNNTT MMÛÛKKÖÖDDÔÔ
VVAASSÚÚTTII EEGGYYEEZZTTEETTÔÔ BBII--
ZZOOTTTTSSÁÁGG 22000099..  FFEEBBRRUUÁÁRR
2277--ÉÉNN TTAARRTTOOTTTTAA SSOORROOSS
ÜÜLLÉÉSSÉÉTT..  

Az elsô napirend kereté-
ben a minisztérium munkatár-
sa a vasúti közlekedés bizton-
ságával összefüggô munkakört
betöltô munkavállalók szak-
mai képzésének és vizsgáztatásának, a
vasúti vizsgaközpont és képzôszerveze-
tek mûködésének, a képzési engedély
kiadásának, továbbá a vasúti jármûve-
zetôi gyakorlat szabályairól készülô
miniszteri rendelettel kapcsolatban a
Vasutasok Szakszervezete által írásban
megküldött módosító javaslatokra rea-
gált. Elmondta, hogy több javaslatot
elfogadtak már, azonban vannak
olyan felvetések, amelyek még további
vizsgálatot igényelnek.

■ A VSZ javasolta, hogy az egysze-
rûsített képzési engedély érvényessé-
gének idôtartamát emeljék fel a jelen-
legi egy évrôl legalább 5 évre, hiszen
ilyen rövid idôre egyik gazdálkodó
szervezettôl sem várható el a képzési
feltételek biztosításához szükséges be-
ruházások megvalósítása. A minisztéri-
um a javaslatunkat nem támogatja,
mivel a rendeletet egy év múlva felül
kívánja vizsgálni. 

■ A VSZ kezdeményezte a vizsga-
biztosokkal szembeni követelmények
felülvizsgálatát, melytôl nem zárkózott
el a minisztérium.

■ Már korábban is javasoltuk,
hogy az OKJ és a tervezett KM rende-
let közötti harmonizációt feltétlenül
biztosítani kell. A  minisztérium vállal-
ta, hogy egy hónapon belül elvégzik a
két rendelet közti harmonizációt.

■ A vizsgaközpont fogja majd a
jövôben meghatározni munkakörön-
ként a képzési programokat, az alap-
vizsga lebonyolításának módját és az
ellenôrzô kérdéseket (pl. vizsgatétele-
ket). 

■ Az alapvizsga lehet csak szóbeli,
csak írásbeli vagy összetett. Az össze-
tett vizsga írásbeli, szóbeli és – egyes
esetekben – gyakorlati vizsgatevékeny-
ségbôl áll. 

■ A rendeletben módosulni fog az
eredmény értékelése (nem lesz szám-

szerû osztályzás). Vagy meg-
felel, vagy nem felel meg a
munkavállaló a vizsgán. 

A pályaalkalmasságról
szóló napirend tekinteté-
ben a minisztérium elfo-
gadta a Vasutasok Szakszer-
vezete azon igényét, hogy a
rendelet végsô kialakítását
szakértôi egyeztetés elôzze
meg.

A vasúti menetkedvez-
ményrôl szóló napirend ke-
retében Simon Dezsô, a
Vasutasok Szakszervezete
elnöke kifejtette, hogy ag-
gályosnak tartja a miniszte-

ri rendelet tervezetet. 
Többek közt kifogásolta a hatály-

baléptetés idôpontját, azt, hogy a mi-
niszteri rendelet megjelenése elôtt el-
kezdték a vasúti arcképes igazolvá-
nyok érvényesítését. Kérte a jelenleg
érvényben lévô szelvények érvényessé-
gének meghosszabbítását addig, amíg
a miniszteri rendelet hatályba nem
lép, mivel az szabja meg egyértelmûen
a jogosultak körét.

A VSZ elfogadhatatlannak tartja az
Állami Egészségügyi Központ (ÁEK)
álláspontját, amely szerint nem haj-
landók együttmûködni a MÁV-START
Zrt-vel annak érdekében, hogy a szak-
szervezetek és a kormány között létre-
jött megállapodás alapján a MÁV Kór-
házból az ÁEK-be átkerült dolgozók a
továbbiakban is megkapják a menet-
kedvezményüket.

A Vasutasok Szakszervezete ismé-
telten megfogalmazta azon elvárását a
miniszteri rendelettel kapcsolatban,
amely szerint a szerzett jogoknak ma-
radéktalanul érvényesülniük kell ak-
kor is, amikor a társaságok tulajdoni
viszonyai megváltoznak, azoknak meg
kell maradniuk a vasúti életút utáni
nyugdíjazáskor, az egyének vasúti tár-
saságok közötti mozgását követôen is
és az ne legyen függvénye a vasúttársa-
ságok közti megállapodásoknak sem.

Csepi Lajos szakállamtitkár válaszá-
ban elmondta, hogy az érvényesség
meghosszabbításának lehetôségét
megvizsgálják. 

A vasúti vállalatok közti megállapo-
dásokat szorgalmazzák a vasúti veze-
tôknél. Ígéretet tett arra, hogy az ÁEK
érintett dolgozói igazolványainak ér-
vényesítése érdekében a kért intézke-
dést megteszi.

Szervezetfejlesztés
Európai

támogatással

Vasút-biztonság
és menetkedvezmény
A  V S Z  r e n d e z e t t  v i s z o n y o k a t  s ü r g e t
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Simon Dezsô
a  Vasutasok

Szakszervezete
elnöke



nie az egyenlô bánás-
mód követelményé-
nek megtartására is
(a készenlétet egyen-
letesen kell elosztania
a készenlétbe bevon-
hatóak között).

Naptári évenként
1200 óra készenlét ren-
delhetô el. Ennél maga-
sabb mértéket a munka-
vállalóval kötött megállapodás ál-
lapíthat meg. A készenlétet köve-
tôen – ha a készenlét alatt mun-
kavégzés nem történt – nem jár
pihenôidô. Készenlétet újabb ké-
szenlét csak legalább 8 óra eltel-
tével követhet. A készenlét idô-
tartama 3 óránál rövidebb nem
lehet. Díjazás: évi 300 óráig a sze-
mélyi alapbér 25%-a, 301 óra és
800 óra között a személyi alapbér
30%-a jár, 801 óra és 1200 óra kö-
zött HF-ben határozható meg a
mérték, de ez legfeljebb a szemé-
lyi alapbér 50%-a lehet, 1200 óra
felett maga a megállapodás tar-
talmazza a díjat. A napi pihenô-
idô 8 óra a fordulós munkaren-
dûeknél, amelyet a lakásra (állan-
dó, vagy ideiglenes tartózkodási
helyre) érkezéstôl az onnan tör-
ténô munkába indulásig kell fi-
gyelembe venni. Fô szabály sze-
rint az utazási idôt legfeljebb uta-
zásonként 2 órában lehet elis-
merni. Helyi függelék ettôl a
mértéktôl eltérhet, de a napi
pihenôidô 8 óránál kevesebb
nem lehet. A mûszakpótlék és éj-
szakai pótlék mértéke nem válto-
zott, de egy eddig helyi függelék-
ben szabályozott éjszakai pótlék
mérték általános érvényûvé vált.
E szerint azon állandó nappalos
munkaidô-beosztásban foglalkoz-
tatottakat, akiknél az éjszakai
munkavégzés egymást követôen
legalább kettô, de legfeljebb öt
éjszakára vonatkozik, az éjszakai
mûszak idejére 60% éjszakai pót-
lék illeti meg.

A nyelvtudási pótlékra vonat-
kozó szabályozás alapvetôen
megváltozott. 2009. január 1-
jétôl az részesülhet ilyen pótlék-
ban, aki a „világnyelvekbôl”, vagy
a környezô országok hivatalos

nyelvébôl középfokú
vagy felsôfokú C típusú
nyelvvizsgával rendelke-
zik és a munkáltató által
kétévente elôírt szint-
felmérô vizsgát teljesíti.
Ezt az érintetteknek
elsô alkalommal 2009.
június 30-ig kell meg-
tenniük.

A helyettesítési díjat – a
helyettesített munkakörre irány-
adó díjazás alapulvételével – a
munkáltató és a munkavállaló
közti megállapodásban kell rög-
zíteni. Amennyiben egy fô he-
lyettesít csoportvezetôt, 10%-os
ez a mérték, más munkakörök-
ben való helyettesítésnél egy
helyettesítônek legalább 15%-ot
kell adni, ha több személy helyet-
tesít, együttesen legfeljebb 50%
illeti meg ôket. A kiküldetési na-
pok száma naptári évenként nem
haladhatja meg a 66 munkana-
pot (a munkavállaló és a munkál-
tató azonban megállapodhat
ettôl eltérôen). A vállalati gépjár-
mûvet nem munkakörébôl adó-
dóan vezetô dolgozót az igazol-
tan teljesített km távolság után
4,2 Ft/km vezetési pótlék illeti
meg függetlenül a gépjármû tí-
pusától. A munkaruha ellátás
mértéke és módja 2009-ben azo-
nos a 2008-as mértékkel. A KSZ-t
kötô felek megállapodtak abban,
hogy 2009-ben kidolgozzák az új,
egységes munkaruha szabályza-
tot. 

A hátrányos jogkövetkezmé-
nyek körében a büntetési nemek
köre bôvült, ami lehetôvé teszi az
elkövetett vétség súlyához képest
az arányosabb büntetés-kiszabást.
Egyebekben a korábbi szabályo-
záshoz képest – ide értve az eljá-
rási szabályokat is – lényegi válto-
zás nincs. (A látszólagos ellent-
mondásra tekintettel megjegy-
zendô, hogy amennyiben a KSZ-
ben ilyen „fegyelmi” rendszer
nem lenne, a munkavállaló bár-
mely vétsége esetén csak a mun-
káltatói rendkívüli felmondás
mérlegelése jöhetne szóba). A
munkaügyi jogviták vállalaton
belüli intézése egyszerûsödött.

ddrr..
BBoorrddaa
TTiibboorr

A 2008. ÉV VÉGI TÁR-

GYALÁSOK SORÁN A

MÁV GÉPÉSZET ZRT-NÉL

MEGSZÜLETETT A VÁLLALAT

„SAJÁT” KOLLEKTÍV SZER-

ZÔDÉSE. TAVALY A TÁRSA-

SÁG MUNKAVÁLLALÓIRA A

MÁV ZRT-TÔL JOGUTÓDLÁSSAL HO-

ZOTT KSZ RENDELKEZÉSEI VONATKOZ-

TAK. EZT VÁLTOTTA FEL AZ IGEN KEMÉNY

TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYEKÉPPEN LÉT-

REJÖTT ÚJ MEGÁLLAPODÁS. AZ ALÁB-

BIAKBAN AZ ÚJ KSZ NÉHÁNY FÔBB

SZABÁLYÁT MUTATJUK BE A TERJEDELEM

SZABTA RÖVIDÍTÉSEKKEL.

A MÁV Gépészet Zrt.
új Kollektív Szerzôdése

A Kollektív Szerzôdés idôbeli hatálya

2010. január 31-ig terjed és addig nem is

mondható fel. A munkaidô mértéke a társa-

ságnál nem változott. A munkaidôkeret leg-

alább kéthavi (illetve nyolcheti) a két- és

többmûszakos munkarendben foglalkozta-

tottaknál, a nyújtott, állandó nappalos mun-

karendûeknél, a gépjármûvezetôknél, a ru-

galmas munkaidô-beosztású állandó nappa-

losoknál, a fordulós munkarendûeknél.

Ettôl a mértéktôl helyi függelékekben (HF)

legfeljebb háromhavi (illetve tizenkét heti)

mértékig lehet eltérni.
Az egy szolgálatban eltölthetô idô tartama

a készenléti jellegû munkakörökben a 12

órát meghaladhatja, de annak felsô határa

24 óra. A munkaidôt úgy kell beosztani

többhavi munkaidôkeret alkalmazása ese-

tén, hogy a két egymást követô hónap közöt-

ti munkaidô-mennyiségbeli eltérés nem ha-

ladhatja meg a 36 órát (még a munkaidô-

beosztás módosítása esetén sem). Többhavi

munkaidôkeret alkalmazásakor az eredeti-

leg közölt munkaidô-beosztás havonta leg-

feljebb négyszer (négy szolgálatot érintôen)

módosítható. A fordulós munkarendû mun-

kavállaló elôre közölt munkaidô-beosztásá-

tól pedig havonta legfeljebb 6 esetben lehet

eltérni.
Esetükben a napi munkaidô legrövidebb

tartama – havonta legfeljebb egy alkalom-

mal – 6 óra. 1.500 Ft rendkívüli átvezénylési

díj illeti meg a dolgozót módosított szolgála-

tonként.
A sikertelen vizsgát tett munkavállalókkal

kapcsolatos eljárást (azon munkakörökben,

melyek idôszakos vizsgához kötöttek) is sza-

bályozták a KSZ-ben. Rendkívüli munkavég-

zéskor a rendes munkabéren felül az alábbi

mértékû pótlékok járnak:  50 óráig 50%, 51-

150 óráig 75%, 151-250 óráig 100%, 251-

300 óráig 120%. A készenlétre való beosztás-

nál a munkáltatónak figyelemmel kell len-
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A KSZ módosítását a mun-
káltató kezdeményezte még
2008 nyarán. A munkáltató
módosító indítványának célja
az volt, hogy megtisztítsa az
évek alatt történt változások
folytán idejétmúlt elemektôl
(mint például az ágy melletti,
asszisztensi, betanítási pótlék-
tól, a védettségi idô alatt tör-
ténô felmondás esetére járó
végkielégítéstôl), és számos
olyan rendelkezés felvételére
tett javaslatot a Munka tör-
vénykönyvébôl, amely feltéte-
lezése szerint a gyakorlatban
többször alkalmazható.

A munkáltató módosító ja-
vaslatait a Vasutasok Szakszer-
vezete Vasút-egészségügyi Inté-

zô Bizottsága megvitatta és a
közösen kialakított álláspontot
képviseltük a munkáltatóval
szemben a KSZ-tárgyalások so-
rán.

A korábbi KSZ a megkötése
óta történt, külön-külön hoz-
zácsatolt megállapodások foly-
tán már meglehetôsen átte-
kinthetetlenné vált. Az új KSZ
elônyeként említhetjük, hogy
az elmúlt évek során beveze-
tett módosításokat is átvezet-
ték, így a jelenlegi Kollektív
Szerzôdés egységes, amely tar-
talmaz minden korábbi módo-
sítást is.

Néhány a változások közül:
A szociális juttatások össze-

geit is módosították a tárgyalá-
sok eredményeképpen:

A belföldi kiküldetési díjat
180 Ft/napról 500 Ft/napra
emelték, a temetési segély ösz-
szege is változott, az elhunyt
munkavállaló esetén eddig já-
ró 21.000 Ft 40.000 Ft-ra emel-
kedik, a munkavállaló elhunyt
közeli hozzátartozója esetén
járó 13.000 Ft 30.000 Ft-ra

nôtt. A munkabér- elôleg ösz-
szegét 50.000 Ft-ról 60.000 Ft-
ra emelték.

Módosultak a tanulmányi
képzésre vonatkozó szabályok
is: A tanulmányokkal járó költ-
ségek a tanulmányi szerzôdés-
ben foglaltak szerint terhelik a
munkáltatót és a munkaválla-
lót.

Az egészségügyben bizonyos
munkakörökben jogszabály
elôírja a munkavállalók számá-
ra a folyamatos szakmai to-
vábbképzést, amelyet tanfo-
lyamokon és konferenciákon
való részvétellel lehet teljesíte-
ni. A munkakör további betöl-
téséhez szükséges – a munkál-
tató által jóváhagyott – kredit-
pontos képzések képzési díját
a munkáltató megtéríti a
kötelezô mennyiségû kredit-
pont eléréséig.

A munka- és védôruha sza-
bályzat kidolgozása folyamat-
ban van.

A VBKJ összege 2009-ben
180.000 Ft/évre emelkedett.

DDrr..  KKuurruucczz  SSzziillvviiaa

Egy január végi napon
ugyanazon kiskocsma külön
helyiségében, ahol a függet-
len szakszervezet alakításáról
döntöttek, találkozott Simon
Dezsô, a Vasutasok Szakszer-
vezete elnöke és Papp Zoltán,
a VSZ Szombathelyi Területi
Képviselet vezetôje Nagy Dé-
nessel.

A megbeszélés elején,
amelynek én is részese lehet-
tem, a két szervezet együtt-
mûködésérôl esett szó. Látva
azt, hogy mennyire közel áll-
nak az álláspontok, a tárgya-
lás végén más irányt vett a be-
szélgetés. Felvetôdött, hogy
akár együtt, egy szervezetben
is folytathatnánk a munkát. A
VSZ tekintélye sokat segíthet-
ne az érdekvédelem javításán,
ha a GYSEV-nél jelentôsen
megemelkedne a taglétszá-
ma.

Néhány héttel késôbb – is-
mét abban a csornai kiskocs-
mában – tizenkét tag jelen-
létében megalakult a VSZ
GYSEV Soproni Alapszerve-

zete. Az új szakszervezeti bi-
zottság titkárává Nagy Dénest,
elnökévé Gerendof Mihályt,
Ács Katalint gazdasági felelôs-
nek, Kun Zoltánt a csornai
tagozatvezetônek és Maki Fe-
rencet Sopron rendezô pálya-
udvar tagozatvezetôjének vá-
lasztották meg.

Az alapszervezet iránt nagy
az érdeklôdés, amit az is mu-
tat, hogy azóta már több mint
húszan leadták a belépési nyi-
latkozatukat.

Az alakuló ülésen immáron
az új VSZ-tagokkal és tiszt-
ségviselôkkel sok szó esett ar-
ról, hogy miként tudjuk erô-
síteni egymást. Egyrészt az a
tapasztalat és tudás, amit az
elmúlt egy évben a GYSEV
Dolgozók Független Szak-
szervezetének megalakítása
során szereztek a kollégák, il-
letve az a tisztánlátás, aho-
gyan a szakszervezet valódi hi-
vatásáról gondolkodnak nem
csak létszámban, hanem szel-
lemiségében is erôsíti a Vas-
utasok Szakszervezetét. Más-

részt a VSZ tekintélye, érdek-
védelmi kérdések kezelésé-
hez szükséges tudása és szer-
vezettsége jelentôs támaszt
nyújt a GYSEV-nél dolgozó
munkavállalók munkavégzés-
sel kapcsolatos ügyeinek ren-
dezéséhez. Emellett az új be-
lépôk részesülnek mindazon
szolgáltatásokban, amelyeket
a VSZ tagjai élveznek.

Ez az „egyesülés” is bizo-
nyítja, hogy ma már másként
tekintenek az emberek a szak-
szervezetekre, mint a rend-
szerváltozást követôen. Kez-
dik belátni, hogy az egyéni
megoldások helyett az össze-
fogás a helyes út, és ismét
felértékelôdik a közösséghez
tartozás igénye. Ezért a szem-
léletváltásért Nagy Dénes és
munkatársai keményen meg-
dolgoztak. Köszöntjük Ôket a
VSZ csapatában.

KKaarrááccssoonnyy  SSzziilláárrdd,,  
VSZ szervezetpolitikai

alelnök

Módosult
a VKHT KSZ

A GYSEV dolgo-
zók egy kis csa-

pata tavaly feb-
ruárban döntött úgy,

hogy változtatni
akar a sorsán.

Elégedetlenek vol-
tak a cégnél

mûködô meghatá-
rozó szakszervezet
tevékenységével.

Leginkább az infor-
mációkat hiányol-

ták, és azt, hogy
nem kérdezték meg

ôket a róluk
megszületô

döntések elôtt.
Nagy Dénes vezeté-
sével önálló szakszer-

vezet alapításába
kezdtek. A bírósági

bejegyzés azonban
nagyon vontatottan

haladt.

2009 februárjá-
ban hosszú,

nyolc hónapig
tartó véleményezé-
si-egyeztetési folya-

matot követôen
végre aláírták a

Vasúti-egészségügyi
Kht. (VKHT) Kollektív

Szerzôdését. 

A GYSEV-nél változást
akarnak a dolgozók
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ÜÜzzeemmii  TTaannááccss
vváállaasszzttáássookk  aa  MMÁÁVV

IInnggaattllaannkkeezzeellôô  KKfftt--nnééll
A MÁV Ingatlankezelô Kft.
területén Üzemi Tanács-

választások voltak az elmúlt
hónapokban.

AA  MMÁÁVV  IInnggaattllaannkkeezzeellôô  KKfftt..  DDeebbrreecceenn  TTeerrüü--
lleettii  FFôômméérrnnöökkssééggeenn  aazz  MMtt..  4455..  §§  ((11))  ppoonnttjjaa
aallaappjjáánn  55  ffôôss  üüzzeemmii  ttaannááccssnnaakk  kkeellll  mmûûkkööddnnii..

22000099..  jjaannuuáárr  2222--2233--áánn  aa  vváállaasszzttáássoonn  aa  sszzaavvaa--
zzáássrraa  jjooggoossuullttaakk  9911,,222288%%--aa  vveetttt  rréésszztt..  AA  nnaaggyy--
aarráánnyyúú  rréésszzvvéétteell  jjeellzzii,,  hhooggyy  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk
nneemm  kköözzöömmbböösseekk,,  iissmmeerrnnii  aakkaarrjjáákk  aa  TTáárrssaassáágg
ggaazzddaassáággii  hheellyyzzeettéétt,,  aa  bbéérreekk--kkeerreesseetteekk  aallaakkuulláá--
ssáátt,,  aa  ffooggllaallkkoozzttaattááss  jjeelllleemmzzôôiitt..  AAzz  ÜÜzzeemmii  TTaa--
nnááccss--vváállaasszzttáássoonn  1144  jjeellöölltt  ––  55  VVSSZZ,,  66  VVDDSSzzSSzz,,  33
ffüüggggeettlleenn  ––  kköözzüüll  55  ffôôtt  vváállaasszzttoottttuunnkk..  44  VVSSZZ--
eess,,  ééss  11  VVDDSSzzSSzz--eess  aallkkoottjjaa  aazz  ÜÜzzeemmii  TTaannááccssoott..
AA  sszzaavvaazzóókk  sszzáámmaa  ééss  aazz  eerreeddmméénnyyeekk  sszzáámmuunnkk--
rraa  aa  bbiizzaallmmaatt  eerrôôssííttiikk..  EEzzeekk  uuttáánn  rraajjttuunnkk  aa  ssoorr,,
aa  bbiizzaallmmaatt  mmeegg  kkeellll  sszzoollggáállnnuunnkk..

HHoolllliikk  MMiikkllóóss
ÜÜTT--eellnnöökk

Regionális képzések
tisztségviselôknek

2009-ben a Vasutasok Szakszervezete száz alapszervezeti tiszt-
ségviselôje vesz részt regionális képzési programban. Az Elnök-
ség a szakszervezeti tisztségviselôk oktatásában nagy tapasz-
talattal rendelkezô képzési szervezet, az Érdekvédelmi Ta-
nácsadó Szolgálat (ÉTOSZ) munkatársait kérte fel az elôadá-
sok és tréningek megtartására.

A debreceni és záhonyi
területi képviseletekhez tar-
tozó tisztségviselôk Nyír-
egyházán, a szegedi és a
budapesti területi képvisele-
tekhez tartozók Kiskunfél-
egyházán, a miskolciak,

szombathelyiek és pécsiek
székhelyükön vesznek részt a
hatnapos képzésben. A hall-
gatók a tanfolyam során szé-

leskörû ismeretekre tesznek
szert a szakszervezetek kiala-
kulásától a munka világát sza-
bályozó törvényeken át a tag-
szervezés gyakorlatáig.

A vizsgával záruló tanfo-
lyamok legjobbjai ôsszel to-
vábbképzésben részesülhet-
nek.

Gender
Mainstreaming

a szakmai képzésben
2009. március 5-én Nyíregy-

házán a MÁV Mûvelôdési
Házban a Nôk a jobb jö-
vôért Egyesület a nemek

esélyegyenlôségérôl konfe-
renciát szervezett.

A rendezvényt Vaskó Mihály, az MSZOSZ megyei képvise-
letvezetôje és Petes Sándorné, az Egyesület vezetôje, a VSZ
Nôi tagozatának vezetô helyettese nyitotta meg, majd Kádár
Zsuzsa, a Nôk és Férfiak Közötti Esélyegyenlôségért Alapítvány
álláspontját ismertette a Gender mainstreaming mûködésérôl a
foglalkoztatásban és képzésben, majd bemutatta a nemzetközi
gyakorlatot. Második elôadóként Potápi Rita a gender main-
streaming Magyarországon foglalkoztatás gyakorlatáról adott tá-
jékoztatót. Az ezt követô kerekasztal-beszélgetés a felnôttkép-
zés, az iskolarendszerû szakképzés aktuális kérdéseirôl folyt,
majd a konferencia résztvevôi ajánlást fogadtak el a szakmai
képzéssel kapcsolatban.

PPSS--nnéé

Télbúcsúztató ZsuzsivalFebruár 21-én a debreceni Zsuzsi Vasút és a Városvédôk közösprogramján hat, jól befûtött vasúti kocsi telt meg a változóéletkorú érdeklôdôkkel. A szerelvényt a nagy népszerûség-nek örvendô 394.023 pályaszámú Zsuzsi gôzös húzta.
Többen szánkóval vagy kutyávalvágtak neki a 16 km-es vonatozás-nak.
A Zsuzsanna névnaphoz és a tél-búcsúztató programhoz kötôdôrendezvény keretében a végállomá-son, Hármashegyalján Kiszebáb-égetés is volt. 

E rítusok keretébenigyekeztek a teletelûzni, melyhez aSzeredás népzeneiegyüttes alkalomhozillô zenét adott.

Kép és szöveg: 
SSeerreessss  IIssttvváánn
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AAzz  iinndduullááss

AA  KKiisszzee--BBáább
iiss  vvoonnaattoozzootttt

NNyyíírreeggyyhháázzaa

MMiisskkoollcc

SSzzoommbbaatthheellyy



Üt-választás
2009.
A MÁV CARGO ZRT-NÉL

2009 ÁPRILISÁBAN TELJES-
KÖRÛ ÜZEMI TANÁCS-VÁ-
LASZTÁSOK LESZNEK. ÁPRILIS

20-24 KÖZÖTT 9 HELYSZÍNEN

KELL ÜZEMI TANÁCSOT VÁ-
LASZTANI. EZ JELENTÔS CSÖK-
KENÉS A HÁROM ÉVVEL EZ-
ELÔTTI 16-HOZ KÉPEST, MELY-
NEK OKA A KÖZPONTI SZER-
VEZETEK EGY IRODAHÁZBA

KÖLTÖZÉSE ÉS EGYÉB SZERVE-
ZETI VÁLTOZÁSOK. EZ JELENT-
HETNÉ, HOGY EGYSZERÛBB

LESZ A FELADAT, AZONBAN A

VÁLASZTÁSI KÖRZETEK SZÁMA

NÔTT, AMI MINDIG BONYOLÍT-
JA A SZERVEZÉST.

A VSZ elmúlt évek során
elért eredményei – amelyek-
kel sikerült megôrizni a
munkahelyeket és javítani a
MÁV Cargo Zrt. munkaválla-
lóinak helyzetét – segíthet-
nek a gyôzelem megszerzésé-
ben. Tudjuk, hogy az ered-
ményeket nem elég leírni,
azokat az érintetteknek érez-
niük is kell, de szerintünk
ezek érezhetôek is. A bérfej-
lesztések nagysága, a VBKJ
mértéke, az adómentes rész-
vényjuttatás, a határozatlan

idôre kötött Kollektív Szerzô-
dés,  valamint a foglalkozta-
tás-biztonság – csak hogy a
legjelentôsebbeket említsük
– mind olyan eredmény,
amelyeket a saját bôrén, a
pénztárcáján érezhet min-
den cargos munkavállaló.

Mindezekhez a VSZ tiszt-
ségviselôk szakértelme kel-
lett és tagjaink folyamatos tá-
mogatása. Ezek alapján kér-
jük a cargos munkavállaló-
kat, hogy az újabb kihívások
sikeres leküzdése érdekében
a választásokon támogassák
a VSZ jelöltjeit.

Ruházat
A MÁV CARGO ZRT-NÉL

MEGTÖRTÉNT A KÖTÖTT MUN-
KARUHA, VÉDÔRUHA, CIPÔ

VERSENYTÁRGYALÁSI ELJÁ-
RÁSRA BEÉRKEZETT AJÁNLA-
TOK BÍRÁLATA. A BÍRÁLÓBI-
ZOTTSÁGBAN A MUNKÁLTATÓ,
A REPREZENTATÍV SZAKSZERVE-
ZETEK, A KÜT ÉS A KMVB
KÉPVISELÔI IS RÉSZ VETTEK.

A különbözô ruhafélesé-
gekre általában színvonalas
ajánlatok érkeztek. A leg-
több esetben legalább öt
ajánlatból lehetett válogatni,
csak a pamut alsó, a rövid- és
hosszúujjú póló volt a kivé-
tel, amelyekre csak két pá-
lyázat érkezett.

A munkavédelmi
cipôk esetében nem
volt egyszerû a dön-
tés. Az öt pályázat kö-
zül nehezen, de végül
egyértelmûen kivá-
lasztotta a grémium a leg-
jobbnak, legkényelme-
sebbnek ítélt lábbeliket. Ez
alapján a jövôben nôknek és
férfiaknak egyaránt bakan-
csot és bundás hosszú szárú
bakancsot rendszeresítenek.

A jó láthatóságot biztosí-
tó mellény esetében köny-
nyebb volt a választás, és ki-
derült, hogy a nyertes pályá-
zó árajánlata a legalacso-
nyabb is egyben. A legmaga-
sabb árú mellény kb. nyolc-
szorosa (!) volt a nyertes árá-
nak.

A MÁV Cargonál a jö-
vôben jó láthatóságot bizto-
sító esôkabát és külön nad-
rág is lesz. Bízunk benne,
hogy a nyertes ruha valóban
esôálló lesz és megállja a he-
lyét a vágányok között is.

A rövid- és hosszúujjú pó-
lókra beadott pályázatokat
elutasítottuk, mert az elôírt
méreteket sem tartották be a
gyártók és az anyag minô-
sége sem volt megfelelô.
Ezekre újabb lehetôségeket
keres a munkáltató. A pa-
mut alsókból sikerült válasz-
tani a kevés pályázat ellené-
re is.

A téli és nyári ruhák ese-
tében a pályázatban megha-
tározott színek (kék és szür-

ke) megvalósí-
tása volt a leg-
nagyobb kihí-
vás a gyártók
számára. A bírá-
lat során gon-

dot okozott a télikabát
kizippzárazható és önállóan
pulóverként is hordható
polár bélése. Sem az anyag
minôsége, sem a méretezés
nem volt megfelelô. Végül
sikerült kiválasztani a közös
vélemények alapján legjobb-
nak ítélt összeállítást, a gyár-
tót pedig megkérjük a hibák
kijavítására (színek megfele-
lése, bélés zippzárazása és
méretezése). 

Bízunk abban, hogy az új
arculat tetszeni fog minden
cargosnak és a nyertes ruha-
darabok a majdani viselet so-
rán is a munkavállalók meg-
elégedését szolgálják.

Amennyiben bármilyen
probléma adódik, igyek-
szünk orvosolni.

Az új munkaruhát a
munkavállalók a korábbitól
eltérôen kapják meg, ugyan-
is a tervek szerint a fônöksé-
gekre személyre szabottan
küldik majd ki a ruházatot.
Ezzel kapcsolatosan a mun-
káltató még nem adott át
konkrét tervezetet, de a Kol-
lektív Szerzôdés ruházati
mellékletét mindenképpen
módosítani kell ennek érde-
kében. 

A változásokról tájékoz-
tatni fogjuk tagjainkat.

ZZllaattii  RRóóbbeerrtt
VVSSZZ  CCAARRGGOO
SSZZKK  vveezzeettôôjjee

Munkavédelmi
bejárások

2008. február 20-án a Központi
Munkavédelmi Bizottság bejárást
tartott Gyékényes és Murakeresz-
túr határállomásokon. A munkál-
tatótól Sifter Zoltán regionális
árufuvarozási vezetô vett részt a
bejáráson. A KMVB vizsgálta a
dolgozók irodai munkakörülmé-
nyeit, a munkahelyek megfelelô

irodai eszközökkel való ellátottságát, az
irodák, bútorok, valamint különösen a
szociális helységek, öltözôk, fürdôhely-
ségek, illemhelyek állapotát. Vizsgálták,
hogy meg vannak-e a munkavégzéshez
szükséges eszközök, úgymint egyéni
védôeszközök, munkaruházat, tisztító-
szerek, stb. Az állomások vágányainak
megközelíthetôségét, a vágányközöket
is ellenôrizték, különös tekintettel a
botlásveszélyre. A bejáráson tapasztalta-
kat a KMVB intézkedésre  átadja a
munkáltatónak.

Munkavédelmi
Szabályzat

A MÁV Cargo Zrt. Munkavédelmi
Szabályzatának felülvizsgálata folyamat-
ban van. A módosítási javaslatokat a
KMVB írásban várja. Kedves szakszerve-
zeti tagjaink, most itt a lehetôség a fel-
merült hiányosságokat pótolni, problé-
mákat kiküszöbölni. Kérünk minden-
kit, hogy segítse munkánkat módosítási
javaslatokkal, hogy egy jó Munkavédel-
mi Szabályzatunk legyen az elkövetkezô
idôben. 

SSzzaabbóó  EErrzzsséébbeett
KMVB-tag

CARGO HÍREK

CARGO KMVB hírek
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A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
KIBÔVÍTETT SZÖVETSÉGI TANÁCSA
2009. MÁRCIUS 4-I ÜLÉSÉN
MEGVITATTA A KORMÁNY
VÁLSÁGKEZELÉSI PROGRAMJÁT
ÉS AZ ALÁBBI ÁLLÁSFOGLALÁST
FOGADTA EL.

Aglobális pénzügyi és gazda-
sági válság 2008 ôszén elér-
te hazánkat is. Ennek ter-
heit elsôként és érezhetô-
en a munkavállalók fizetik

meg. Az MSZOSZ-hez tartozó – elsôsor-
ban a feldolgozóiparban – dolgozók 20-
30 százalékos jövedelemcsökkenést vál-
laltak (munkaidô-, mûszakszám csökke-
nés, leállások, állásidô stb.) a munkahe-
lyek megôrzése érdekében. Szinte a tel-
jes versenyszférában – az OÉT megálla-
podás ellenére – megálltak a bértárgya-
lások. Mindeközben azt tapasztaljuk,
hogy a válság rövidtávú kezelését célzó
intézkedések néhol kapkodóak, össze-
hangolatlanok, csekély hatásfokúak. A
kormányzati koordináció, és az egységes
kezelés hiányát különösen a foglalkozta-
tási krízishelyzetek kapcsán állapíthat-
juk meg. 

HHiiáánnyyoolljjuukk  aa  mmuunnkkáállttaattóóii  ffeelleellôôsssséégg--
nneekk  mmeeggffeelleellôô  ffeellaaddaattvváállllaalláásstt,,  aa  ttuullaajjddoo--
nnoossii  ééss  mmeenneeddzzsseerrii  áállddoozzaattvváállllaalláásstt.. A
válságból való kilábalás, a gazdaság és a
foglalkoztatás növekedésének beindítá-
sa közös felelôsségünk, amibôl a munka-
adóknak is részt kell vállalni.

NNeemm  ttaappaasszzttaalluunnkk  kkeeddvveezzôô  llééppéésseekkeett
aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióó  rréésszzéérrôôll  sseemm.. Az EU
15-ök, illetve a Kelet- és Közép-európai
térségben megjelenô vállalkozások
jelentôs nyereségre tettek szert az el-
múlt évtizedekben, ugyanakkor most
magára akarják hagyni a térséget. 

AA  vváállssáágg  kkeezzeelléésséétt  ééss  aa  nnöövveekkeeddéésstt  eeggyy--
iiddeejjûûlleegg  sseeggííttôô  pprrooggrraammrraa  vvaann  sszzüükksséégg..
Ennek kezelése során meg kell ôrizni a
stabilizációs program eddigi eredmé-
nyeit, adóreformra, ezen belül a munká-
hoz kapcsolódó közterhek csökkentésé-
re van szükség, az intézkedéseknek segí-
teniük kell a foglalkoztatást, a munkahe-
lyek megôrzését, a gazdaság növekedé-
sét.

AA  kkoorrmmáánnyy  tteerrvveezzeetttt  iinnttéézzkkeeddéésseeiinneekk
eesszzkköözzeeiivveell,,  hhaattáássaaiivvaall  ttööbbbb  ppoonnttoonn  nneemm
éérrttüünnkk  eeggyyeett..  AA  ccssoommaagg  aa  tteerrhheekkeett  aallaapp--
vveettôôeenn  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókkrraa  tteesszzii,,  eezzeenn  bbee--
llüüll  iiss  aazz  ááttllaaggoossnnááll  aallaaccssoonnyyaabbbb  jjöövveeddeell--
mmûû  mmuunnkkaavváállllaallóókkrraa..  KKeeddvveezzôô  hheellyyzzeett--
bbee  hhoozzzzaa  vviisszzoonntt  aazz  ááttllaaggnnááll  mmaaggaassaabbbb

jjöövveeddeellmmûûeekkeett,,  ééss  ttoovváábbbbrraa
sseemm  éérrii  eell  aazz  aaddóózzááss  aallóóll  kkiibbúú--
jjóókkaatt..

A növekedési pályára állás-
hoz elsôsorban elérhetô fi-
nanszírozásra, ágazati fej-
lesztéspolitikákra, valamint
biztos külsô piacra és fizetô-
képes belsô keresletre van
szükség. 

Pénz-
és gazdaságpolitika

Nem tartható fenn a Jegybanknak a
mindenen kívülálló, a gazdaság szem-

pontjait figyelmen kívül hagyó politiká-
ja. Nem segíti az ország érdekeit az a
magatartás, amely nem avatkozik be az
irreálisan alulértékelt forint esetén a vál-
lalkozások érdekében. Amely olyan
mértéken tartja az alapkamatot, hogy
azáltal kitermelhetetlen lesz a reálka-
mat, a vállalkozások nem tudnak tevé-
kenységükhöz szükséges forrásokhoz
hozzájutni, az államháztartás pedig
olyan állampapír-kamatszinten adóso-
dik el, hogy az egy késôbbi finanszírozá-
si krízist teremt.

Meggyôzôdésünk, hogy a válság keze-
lésében a bankoknak is tevékeny részt
kell vállalniuk. 

Az országot meg kell védeni a külsô
pénzügyi kalandorok spekulációitól. A
társadalmi hatásokat is felmérve és fi-
gyelembe véve ki kell tûzni az euró-csat-
lakozás dátumát, és be kell lépnünk az
ERM II. rendszerbe.

Foglalkoztatás
A munkavállalók szempontjából ki-
emelt célként kezeljük a foglalkozta-

tást, illetve annak bôvítését. A válságke-
zelés céljával, irányával ellentétes min-
den olyan intézkedés, amely veszélyezte-
ti a foglalkoztatás szintjének fenntartha-
tóságát, mesterségesen csökkenti a fize-
tôképes keresletet. Ilyenek a munkavál-
lalók döntô többségének nettó, elkölt-
hetô jövedelmét csökkentô SZJA-elkép-
zelések (adókulcs-emelés), és ilyen a
mentességek, kedvezmények megvoná-
sa, szûkítése is. 

Adók és járulékok
SZJA
Véleményünk szerint a terheket a te-

herviselô-képesség arányában kell elosz-
tani. Ennek leginkább a mostani terve-
zet ellentéte felelne meg: „felül terhel-
ni, alul enyhíteni”. Az MSZOSZ tovább-
ra is kiáll a progresszív személyi jövede-
lemadózás mellett. A létminimum alatti
vagy közeli jövedelmek nem terhel-
hetôek tovább. Válsághelyzetben semmi
sem indokolja a 7,5 millió forint feletti
éves jövedelmeket terhelô különadó el-
törlését.

ÁFA
Az adórendszerben

a fogyasztás adóztatá-
sának szerepét növel-
ve lehet a jövedel-
mek (SZJA) adóját
csökkenteni. Ez igaz-

ságosabb teherviselést
eredményez. Szüksé-

gesnek tartjuk, hogy a
legfontosabb élelmiszerek-

re, a háztartási energiára és
egyes munkaigényes szolgáltatásokra ve-
zessenek be egy kedvezményes kulcsot
(15 %).

Járulékok
A járulékcsökkentés elengedhetetlen,

de kizárólag ezzel munkahelyet terem-
teni vagy legalizálni nem lehet. A magas
bérterheket mérsékelni kell, természe-
tesen mind a munkáltatók és a munka-
vállalók által fizetett járulékok esetében 

Adókedvezmények,
mentességek
Elutasítjuk a munkavállaláshoz kap-

csolódó kedvezmények csökkentését. Ez
a rendszer alapvetôen fontos az ala-
csony és átlagos keresetûek számára,
egyúttal állami szinten munkahelyeket,
jövedelemadó, forgalmi adó bevételeket
is jelentenek. Ragaszkodunk tehát a
munka világához kapcsolódó kedvezmé-
nyek teljes körének megtartásához. Van-
nak azonban olyan kedvezmények,
mentességek, amelyek elvi alapon is tá-
madhatóak, és nem a munka világához
kapcsolódnak, ezeket javasoljuk meg-
szüntetni (pl. a képviselôi költségtéríté-
sek). 

Szociális ellátások, nyugdíj
A szociális juttatások jövedelem sze-

rinti differenciálását és foglalkoztatást
ösztönzô megoldások bevezetését elfo-
gadhatónak tartjuk, de szükséges a szo-
ciális ellátó rendszerek teljes áttekinté-
se. 

A 13. havi nyugdíjjal tervezett lépések
véleményünk szerint további igazságta-
lanságokat szülnek, ami késôbb újabb
korrekció igényét veti fel. A nyugdíj-
rendszer problémáival kapcsolatban a
korhatár-emelés felvetése önmagában
kevés. Az MSZOSZ véleménye szerint
ezt egy átgondolt, egyeztetett, hosszútá-
vú és minden elemére kiterjedô nyug-
díjreform keretében lehet napirendre
tûzni, amely arányosan figyelembe veszi
a korhatárt és a ledolgozott idôt, a befi-
zetett járulékokat is.

AAzz  MMSSZZOOSSZZ  áálllláássppoonnttjjáátt,,  jjaavvaassllaattaaiitt  kköö--
vveettkkeezzeetteesseenn  kkééppvviisseellnnii  ffooggjjaa  aa  ppáárrbbee--
sszzéédd  mmiinnddeenn  ffóórruummáánn,,  ééss  kkéésszzeenn  áállll  aarr--
rraa,,  hhooggyy  aa  sszzaakksszzeerrvveezzeetteekk  sszzáámmáárraa  aaddootttt
mmiinnddeenn  ttöörrvvéénnyyeess  eesszzkköözztt  iiggéénnyybbee  vvee--
ggyyeenn  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk  vvééddeellmméébbeenn..8 M a g y a r V a s u t a s
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FFooggll  ZZoollttáánn
GGTT
éérrddeekkvvééddeellmmii
aalleellnnöökk

A VSZ kezdeményezé-
sére létrejött fórum a
tulajdonos, a munkálta-

tó és a munkavállalók képvi-
selôi közötti párbeszédet hiva-
tott szolgálni. A szakszervezeti
tisztségviselôk szabadon tehet-
ték fel kérdéseiket a munkálta-
tó, illetve a tulajdonos képvise-
lôinek.

Sipos Sándor bevezetôjében a
2009. évre vonatkozó elképze-
léseket vázolta. Elmondta, hogy
2008 decemberében benyújtot-
ták az illetékes minisztériumhoz
a 2009. évre vonatkozó üzleti
tervet, amelyet még nem fogad-
tak el. A tulajdonos képviselôje
nem titkolta, hogy a 2009. évi
üzleti terv nem a fejlesztések-
kel, beruházásokkal kapcsola-
tos, hanem arra vonatkozik,
hogy miként tudnák átvészelni
az idei évet. Kiemelte, hogy a
tulajdonos fontosnak tartja a
munkahelyek megôrzését ,
ugyanakkor az is lényeges,
hogy a társaságok hatékonyan
mûködjenek. A tájékoztató után
konkrét kérdések fogalmazód-
tak meg az egyes társaságok
jövôjérôl.

A DDeebbrreecceennii  JJáárrmmûûjjaavvííttóó
KKfftt-vel kapcsolatban az a kér-
dés merült fel, hogy mi lett a
társaság eladására kiírt pályázat
eredménye, illetve a pályázat
eredménytelensége esetén mi
lesz a vállalat sorsa.

A tulajdonos képviselôjének
tájékoztatása szerint a pályázat
még nincs lezárva. A benyújtott
pályázathoz a MÁV Zrt. további
kiegészítéseket vár a pályázó-
tól, amelyet az ajánlattevô
2009. február 24-ig tehet meg.
A tulajdonos az utólagos kiegé-
szítések ismeretében fog dönte-
ni a társaság eladásáról. Meg-
történhet a társaság felszámolá-
sa is, ha a pályázat eredményte-
lenül zárul. A Debreceni Jármû-
javító vezetôje kifejtette, hogy
ôk mindent megtesznek a társa-
ság felszámolásának elkerülésé-
ért. A válság kezelése érdeké-
ben napirenden van a heti négy-
napos munkaidô bevezetése. A
munkáltató kérte a tulajdonosi
képviselôt, hogy az eladásra ki-
írt pályázat eredménytelensége
esetén tekintsen el a társaság
felszámolásától, engedélyezze a
társaság önálló mûködését.

A portfoliókezelési-ve-
zérigazgatóhelyettes nem zár-
kózott el ettôl a lehetôségtôl, de
kijelentette, hogy a MÁV Zrt.
további tôkepótlást nem tud biz-
tosítani a társaságnak, illetve
megrendeléseket sem tud sze-
rezni, mivel az ilyen jellegû
szolgáltatásokat ezentúl a 100%
MÁV-tulajdonban lévô MÁV
GÉPÉSZET Ztt-vel fogja elvé-
geztetni.

A MMÁÁVV  IIKK  KKfftt-tôl érkezett
kollégák arról érdeklôdtek,
hogy a fôvállalkozói modellre
való áttérést elrendelô tulajdo-
nosi határozat felfüggesztése
óta van-e a tulajdonosnak el-
képzelése az IK Kft. jövôjét
illetôen?

A tulajdonos képviselôje vá-
laszában kiemelte, hogy a jövô-
ben a mûszaki üzemeltetést nem
az IK Kft-vel képzeli el, de
konkrétumokat még nem tud
mondani. Ha a jelenleg felfüg-
gesztés alatt álló fôvállalkozói
modellt elrendelô határozat nem
változik, akkor az új vállalati
modellt vezetik be, azaz ebben
az esetben az IK Kft-nek már
nem tud megrendeléseket bizto-
sítani a MÁV Zrt.

A MMÁÁVV  IInnffoorrmmaattiikkaa  ZZrrtt-vel
kapcsolatban a kérdés az volt,
hogy mi lesz a társaság sorsa a
jövôben? Elképzelhetô-e, hogy
az SSC rendszerhez tartozva
mûködne tovább, vagy az eddi-
gieknek megfelelôen önálló tár-
saságként.

A tulajdonosi képviselô nem
tudott erre a kérdésre konkrét
választ adni, szerinte a MÁV In-
formatika Zrt. tevékenységének
egy része beilleszthetô lenne a
bérszámfejtést, számvitelt is
magában foglaló SSC rendszer-
be.

ZZááhhoonnyy--PPoorrtt  ZZrrtt-nél foglal-
koztatottak védelmében szak-
szervezetünk tisztségviselôi fel-
hívták a tulajdonos és a munkál-
tató képviselôinek a figyelmét
arra, hogy nem értenek egyet
azzal, hogy a társaságnál a tulaj-
donos csoportos létszámcsök-
kentés (240 fô) végrehajtását
rendelte el, különösen úgy,
hogy 2009. január 1-jével az
alapbéreket 20%-kal csökken-
tették és ezen kívül a Záhony-
Port Zrt. 2008 decemberében
munkahelymegtartó támogatás
elnyerésére vonatkozó pályáza-
tot nyújtott be a Pénzügymi-
nisztériumhoz, s jó esély van ar-
ra, hogy ezt a támogatást a tár-
saság megkapja. Miért nem vár-

ja meg a munkál-
tató a pályázat eredményét, mi-
ért kell a csoportos létszám-
csökkentést elrendelni a pályá-
zat eredményének ismerete nél-
kül?

A tulajdonos képviselôje el-
mondta, hogy a csoportos lét-
számcsökkentés mértékét a
2009. évre vonatkozó megren-
delések figyelembevétele alap-
ján határozták meg. A társaság
fô bevételi forrását jelentô rako-
dási tevékenység tekintetében a
társaság 2009. évben jelentôs
bevételcsökkenéssel számol,
így szinte elkerülhetetlen a lét-
számcsökkentés. Az esetlege-
sen elnyerhetô támogatás csak
arra jó, hogy elnapolják vele a
problémát, munkát továbbra
sem fognak tudni biztosítani az
embereknek. A tulajdonos véle-
ménye szerint az igazi megol-
dást az jelentené, ha olyan beru-
házási javaslatokkal állna elô a
Záhony-Port vezetése, vagy
akár a munkavállalók is, amely
segítséget nyújtana a munkahe-
lyek megtartásában.

A ppáállyyaavvaassúútt  kkiisszzeerrvveezzéé--
sséérrôôll  többeket érintô kérdés
hangzott el: milyen hatással lesz
a jászkíséri MÁV FKG Kft-re és
a hasonló tevékenységet végzô
társaságokra?

A tulajdonosi képviselô tájé-
koztatása szerint a létrehozandó
Pályavasúti társaság független
lenne a MÁV Csoporttól, és az
állam tulajdonában maradna, a
pályavasút fenntartásával fog-
lalkozó társaságok nagy való-
színûséggel közvetlenül a Pá-
lyavasúthoz tartoznának, kike-
rülve a MÁV Csoport tagjai kö-
zül.

AA  MMÁÁVV  LLookkoommoottíívv  HHootteellss  ZZrrtt..  ddoollggoozzóóii  22000099..  ffeebbrruuáárr  2200--áánn  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóó--
vvaall  eeggyybbeekkööttöötttt  ddeemmoonnssttrráácciióótt  ttaarrttoottttaakk  aa  MMÁÁVV  ZZrrtt..  VVeezzéérriiggaazzggaattóóssáággáánnaakk
ééppüülleettee  eellôôtttt..  AA  ddeemmoonnssttrráállóókk  nneevvéébbeenn  SSzziilláággyyii  CCssaabbaa,,  aa  VVSSZZ  aallaappsszzeerrvveezzeett
ttiittkkáárraa  aa  MMÁÁVV  ttuullaajjddoonnúú  áállllaammii  ccéégg  ccssôôddbbeejjeelleennttééssee  eelllleenn  ééss  aazz  üüddüüllôôkk  öönnáállllóó
ttoovváábbbbmmûûkkööddtteettééssee  éérrddeekkéébbeenn  ppeettíícciióótt  aaddootttt  áátt  aa  MMÁÁVV  kkééppvviisseellôôjjéénneekk..  AA
VVSSZZ  aa  ffeellsszzáámmoolláássii  eelljjáárráássrróóll  sszzóóllóó  ddöönnttéésstt  mmeeggvvééttóózzttaa,,  mmeerrtt  aazztt  eellôôzzeetteess  vvéé--
lleemméénnyyeezzééss  nnééllkküüll  hhoozzttaa  mmeegg  aa  MMÁÁVV  ZZrrtt..  IIggaazzggaattóóssáággaa.. Magyar Vasutas 9

A Vasutasok Szakszervezete székházában tartot-

ták 2009. február 18-án a VSZ Gazdasági Társa-

ságok Érdekegyeztetô Bizottságának ülését,

melyen meghívottként vett részt a MÁV Zrt.,

mint tulajdonos részérôl Sipos Sándor, portfolió-

kezelési-vezérigazgatóhelyettes és Zsoldos Mari-

anna humánpolitikai igazgató, valamint a gaz-

dasági társaságok vezetésének képviselôi.

Fókuszban a MÁV
gazdasági társaságai

AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzee--
ttee  kkiieemmeelltt  ffiiggyyeellmmeett  ffoorrddíítt  aa
ggaazzddaassáággii  ttáárrssaassáággookkbbaann
ffooggllaallkkoozzttaattootttt  ttaaggjjaaii  éérrddeekk--
vvééddeellmméérree,,  eezzéérrtt  éérrddeemmii  ppáárr--
bbeesszzééddrree  ttöörreekksszziikk  nneemm  ccssaakk
aa  ccééggeekk  vveezzeettôôiivveell,,  hhaanneemm  aa
ttuullaajjddoonnoossssaall  iiss..  AA  ffeesszzüüllttsséé--
ggeekkkkeell  tteerrhheelltt  jjeelleennlleeggii  hheellyy--
zzeett  mmeeggoollddáássáárraa  aa  VVSSZZ  VVáá--
llaasszzttmmáánnyyaa  aazzoonnnnaallii  ttáárrggyyaa--
lláássookkaatt  kkeezzddeemméénnyyeezzeetttt  aa
MMÁÁVV  LLookkoommoottíívv  HHootteellss
ZZrrtt..  ééss  ZZááhhoonnyy--PPoorrtt  ZZrrtt..,,  vvaa--
llaammiinntt  aa  RRaakkttáárr  KKfftt..  hheellyy--
zzeettéérrôôll..



A MÁV-START ZRT.
KÖZPONTI ÜZEMI TANÁ-
CSA 2009. JANUÁR 12-
ÉN MEGTARTOTT SOROS

ÜLÉSÉN ÉLVE A MT. 68. §.
(2) BEKEZDÉSÉBEN MEGFO-
GALMAZOTT JOGÁVAL, TÁ-
JÉKOZTATÁST KÉRT A MUN-
KÁLTATÓTÓL A TIZENEGY

PRÓBAIDÔS MUNKAVÁLLA-
LÓ ELBOCSÁTÁSÁRÓL.

Lencsés Sándor hu-
mán vezetô hivatko-

zott a Mt. 87. §. (1) bekezdésének
d) pontjára, miszerint: „A mun-
kaviszony megszüntethetô azon-
nali hatállyal a próbaidô alatt”.
Matéczné Németh Ágnes üzemel-
tetési vezérigazgató-helyettes fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a
próbaidôs dolgozók elbocsátása
nem hozható összefüggésbe a
sztrájkkal.

Kuti Horváth József KÜT-tag
(VSZ) felvetette, hogy az érintett
munkavállalók ruhaellátással
kapcsolatos esetleges tartozását
ne fizessék ki. Lencsés Sándor vá-
laszában elmondta: ezt a témát a
volt munkavállaló és a munkálta-
tói jogkörgyakorlók közti munka-
vállalói kezdeményezésû egyezte-
tésen lehet rendezni, és biztosí-
totta a KÜT tagjait, hogy az ilyen
egyeztetések során a munkáltatók
kellô rugalmasságot fognak tanú-
sítani.

A létszámhelyzetrôl a MÁV-
START Zrt. képviselôi elmond-
ták, hogy a vasútvállalat 2008. év
végi záró létszáma a tervhez ké-
pest kb. 140 fô hiányt mutat, me-
lyet a létszámigény pontosítását
követôen még az elsô negyedév-
ben meghirdetett munkaerô-fel-
vétellel, tanfolyamindítással kí-
vánnak pótolni.

Rendkívüli ülés
A MÁV-START Zrt. Köz-
ponti Üzemi Tanácsa 2009.

január 19-én rendkívüli ülést tar-
tott, amelyen határozatot hozott,
hogy levélben fordul Kozák Ta-
más vezérigazgatóhoz, melyben
kérte az érintett munkavállalók
munkaviszonyának visszaállítását.

A rendkívüli ülés a következô
napirendi pont keretében az arc-
képes igazolványok 2009. évi ér-

vényesítésével kapcsolatos véle-
ményét  fogalmazta
meg, a bérszínvonal el-
maradásának kom-
penzálásával összefüg-
gésben. 

A MÁV-START
Zrt. dolgozók és csa-
ládtagjaik esetében a
munkáltató tekint-
sen el a szelvényen-
kénti és személyen-
kénti 1.200 forintos
érvényesítési díj megfizetésétôl,
vagy vállalja át annak megfizeté-
sét, mert sajnálatos tény, hogy a
MÁV-START Zrt. munkavállalói-
nak bérszínvonala elmarad a
MÁV Csoport leányvállalatainál
dolgozó munkavállalók bérétôl.

A KÜT a 2009-re vonatkozó
egyoldalú munkáltatói bérintéz-
kedés-tervezettel kapcsolatban
azt az álláspontot képviseli, hogy
a jelen tervezett bérintézkedés
csak konfliktushelyzetet idéz elô,
mivel nem látja a MÁV Csoport
többi leányvállalatához képest a
MÁV-START Zrt. munkavállalók
bérleszakadásának mértékét és
mérséklésének munkáltatói ter-
veit. A KÜT javasolja a munkálta-
tónak, hogy a munkavállalók egy-
ségesen kapják meg a 4,1%-os
bérfejlesztést. Javasolta továbbá a
vasutas szakmai gyakorlati idô el-
ismerésének megfelelô mértékû
emelését az éves bérfejlesztés ke-
retösszegén felül.

Segélykérelmek
jogosultsága

A MÁV-START Zrt. Köz-
ponti Üzemi Tanácsa 2009.

január 26-án megtartott soros
ülésén a munkatervrôl, a segély-
keret felosztásáról és a 2009. évi
szabadságolási ütemtervrôl és a
bérfejlesztés irányelveirôl volt
szó.

A KÜT ülésen a munkaterv
elfogadása után a 2008-ban meg-
szavazott segélykeret százalékos
felosztásáról volt szó. Schnek Zol-
tán (VSZ) a Központi Üzemi Ta-
nács társelnöke javasolta, hogy a
következô KÜT ülésen a Szociális
bizottság vitassa majd meg a kér-
déskört.

Szabadságolási
ütemterv
Lencsés Sándor tájé-
koztatójában elmond-

ta, hogy január 29-én tartják az
összevont központvezetôi érte-
kezletet, melyen fel fogják hívni a
vezetôk figyelmét arra, hogy a
SAP éves szabadságkeretet töltsék
fel, zárják le a tavalyi évet. Javasol-
ta, hogy az egy hónapos nyári sza-
badságok szûnjenek meg, illetve
meg kell indokolni ôket.

A munkáltató álláspontja sze-
rint a Mt. 134.§.(3) bekezdés
alapján: a szabadságot esedékes-
ségének évében kell kiadni. A
törvényesség betartása érdeké-
ben negyedévenként bekérik és
ellenôrzik a tervtény-adatok ala-
kulását, a szabadság-kalkulátor
helyes mûködését. 2009. augusz-
tus 31-ével megnézik, hogyan áll
a tervtény-adat. Az egyes napokat
meg fogják vizsgálni, hogy ki, mi-
kor, miért vette ki szabadságát.

KÜT-tréning
A MÁV-START Zrt. Köz-
ponti Üzemi Tanácsa meg-

tartotta idei felkészítô tréningét
Balatonszemesen, 2009. február
4-5-én. A kétnapos rendezvényen
vezetôi tájékoztatókat hallgattak
meg, illetve a MÁV-START Zrt.
kommunikációjával kapcsolatos
ismereteket kaptak.

A KÜT az Üzemi
Tanácsok elnökeivel
kibôvített ülését
2009. február 23-án
tartotta meg.

Elsô napirendi pontként a
Felügyelô Bizottság munkaválla-
lói képviselôi számoltak be a
tevékenységükrôl. Második napi-
rendként Apavári József, az új ál-

talános adminisztrációs vezérigaz-
gató-helyettes mutatkozott be,
majd a bérek és a létszám alakulá-
sáról Kissné Szelezsán Mariann
humánpolitikai szakértô tájékoz-
tatta a kibôvített KÜT-ülés részt-
vevôit. A MÁV-START 2009-ben
fô feladatának tekinti a létszám-
bôvítést. Mint elmondta, elsôsor-
ban a pénztárosi, jegyvizsgálói és
kocsivizsgálói munkakörökre ter-
jed ki ez a feladat. Kissné hangsú-
lyozta, hogy 2009 márciusában
bevezetik a passzív és aktív ösztön-
zési rendszert. Elmondta, hogy
bérmegállapodás hiányában egy-
oldalú munkáltatói intézkedés
keretében átlagosan 4,1%-os bér-
fejlesztés volt a 6-17 munkaköri
kategóriába sorolt munkaválla-
lóknál. Ebbôl 2% alanyi jogon
járt mindenkinek, 2,1%-ot pedig
a munkáltatói jogkörgyakorlók
differenciáltan oszthattak fel, ami
a munkavállalók mintegy huszon-
nyolc százalékát érintette.

Nyelvoktatás
A munkáltatótól azt a tájé-
koztatást kaptuk, hogy köz-

beszerzési pályázatot írtak ki
nyelvoktatás szervezésére. A te-
matikát a munkáltató határozza
meg, a munkavállalók jelentkez-
hetnek, a munkáltató dönt a beis-
kolázásról. A szerzôdés a munka-
vállaló és az oktatást szervezô cég
között születik. A munkáltató vál-
lalja a dolgozó munkából történô
felmentését az oktatás idejére, ki-
emelten azokból a munkakörök-
bôl, ahol az utasokkal, partnercé-
gekkel való kapcsolattartáshoz
szükséges a nyelvtudás. A képzés
várhatóan – angol és német nyelv
– augusztusban indul. Komoly
jelentkezôket várnak, ellenôrizni
fogják, hogy az oktatáson ott van-
e legalább a beiskolázottak 80 szá-
zaléka.10 M a g y a r Vasutas

hírlevél
MÁV-START KÜT

Dienes Zsuzsa
KÜT-tag
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Soros KÜT-ülés:
2009. február 19.

Az Egészségmegôrzô Program
2008. március 26-december 21-ig
terjedô idôszakának tapasztalatait
foglalta össze szóbeli kiegészítô-
jében dr. Debreczeni Katalin osz-
tályvezetô a MÁV Zrt. KÜT és KMvB
együttes ülésén. Az osztályvezetô
kérdésre válaszolva elmondta, hogy
a MÁV csoporton belül valamennyi
vasútvállalat az üzleti tervében rögzí-
ti, hogy mennyit szán erre a célra.
Ezt követôen a MÁV Zrt. Egészség-
megôrzô Programjának mûködte-
tésérôl szóló 2009. évi utasítás-terve-
zetet tárgyalta a két testület. A rövid
határidô az elsô turnus indulása
elôtt lerövidíthetô az érdekképvise-
leti vélemények gyors beérkezése
után. A teljes finanszírozást a mun-
káltatók vállalják. A 2009-es év az
„egészségmegôrzés éve” lesz a MÁV-
nál, melyhez a MÁV Zrt. célzott
programok támogatásával járul hoz-
zá.

MMáássooddiikkkkéénntt tárgyalta a két testü-
let a munkaköri alkalmassági vizsgá-
lat változásának szabályait. A Vasúti
Törvény alapján felhatalmazást ad-
hat az Alapító a MÁV Zrt. vezérigaz-
gatójának egy új utasítás kiadására a
törvény hatályba lépéséig. A jogsza-

bályalkotók felelôssége, hogy az
új rendszerben ki és hogyan
tudja a másodfokú vizs-
gálatot megtartani.

A hhaarrmmaaddiikk napirend
keretében dr. Pásztélyi
Zsolt, az EÜKHT ügyve-
zetô igazgatója és dr.
Kopjár Gábor foglalkozás egész-
ségügyi igazgató szólt a mûködés-
rôl, a járóbeteg-ellátás tapasztala-
tairól. Jelentôs változás a létszám-
ban nem volt, fejkvóta alapján
kapják a MÁV-tól a finanszírozást.
Kiemelték, hogy a járóbeteg-ellá-
tásban a vasutasok elônyt élvez-
nek. Az üzemorvos csak a megelô-
zô tevékenységet végzi, az alkal-
massági vizsgálatokat 63 orvos lát-
ja el a hálózaton. Az alkalmatlan-
ságok (a jelentkezôk csupán
0,5%-a) felülvizsgálatát nagy ta-
pasztalatú fôorvosok végzik. Az itt
jelentkezô „fehér köpeny hipertó-
nia” egy késôbbi kontrollvizsgálat-
tal kezelhetô. Az épületek felújítá-
sára minden évben jelentôs össze-
get fordítanak, annak ellenére,
hogy az ingatlan MÁV tulajdon-
ban van. Tervezik az energia ope-
ratív programban való részvételt
pályázati úton. Jelenleg ágazathoz
tartozás alapján mûködnek, azon-
ban jövôjük szempontjából fontos
kérdés, hogy a MÁV csoporthoz

tartozó vasútvállalatok a jövôben is szakmai, nem
területi elv alapján mûködnek majd tovább.

NNeeggyyeeddiikkkkéénntt Zsoldos Marianna humánerô-
forrás igazgató arról tájékoztatta a KÜT-t, hogy
Záhony Port vezetése megkereste a menedzs-
mentet azzal a problémával, hogy nincs megren-
delés, ezért januárban szabadság kiadásával ke-
zelték a foglalkoztatási problémát. Februárban
már 62 fô részére keresték a legjobb megoldást.
A munkavállalók képviselôi helyben február 5-én
megállapodtak abban, hogy március 31-ig állás-
idôt fizet a munkáltató. A hálózat többi részén
nem ilyen súlyos a probléma, ezért azt javasolták
a szakmai vezetôknek, hogy belsô átképzéssel pó-
tolják a hiányt. A külsô felvételt az átmeneti idô-
re leállították, javasolt a helyi ismeretek elsajátí-
tása, a vonat át- és -felvevôk továbbképzése. A
MÁV Cargo június 30-tól visszavonta megrende-
lését egyes tevékenységek végzésére.

Az ööttööddiikk napirendi pont során Sipos Sándor
portfólió vezérigazgató-helyettes adott tájékozta-
tást a Lokomotív Hotels további sorsáról. Az Ala-
pítói dokumentum egy mondatát emelte ki: „Az
üdülôk piaci alapokra helyezésének célja a gaz-
daságosság fokozása, az üzleti szemlélet, az üzle-
ti alapú mûködtetés megteremtése volt.” Most
üzemgazdaságossági szempontból is a humánus
megoldást keresik a munkavállalók szempontjá-
ból. Partnerek abban, hogy a piaci alapú mûköd-
tetésre jelentkezôknek minden segítséget meg-
adnak. 

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a gyer-
meküdültetés ráfizetéses volt, ezért szüntették
meg. A sok üresen álló üdülô ingatlant ôriztetik,
és keresik a hasznosítás legjobb formáját. A bér-
leteztetés csak a KÜT együttdöntésével történhet
meg. A vezérigazgató-helyettes várja a javaslato-
kat az üzemeltetésre. Felvetették, hogy külön
kell választani az állami tulajdonú, az önkor-
mányzati és a MÁV tulajdonában álló ingatlanok
hasznosítását.

A kküüllöönnfféélléékk keretében a KÜT elnökének tájé-
koztatóját hallgatta meg a testület a MÁV Zrt.
Felügyelô Bizottságában végzett tevékenységé-
rôl. Bejelentést tett a továbbiakban még arról,
hogy a lakáskiutalást leállították az új utasítás ki-
adásáig.

MÁV Zrt.
KÜT HÍRLEVÉL

– 2009. február
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A vasút nemzeti üggyé válva (lásd bôvebben
Magyar Vasutas 2007. nov. szám 12. o.) a kapcso-
latok szövevényes hálóján keresztül (lásd bô-
vebben MV 2008. jan. 12. o.) kihasználva az or-
szág lendületes fejlôdését (lásd bôvebben MV
2008. júl. 12. o.), valamint a mindenfelôl tapasztal-
ható lelkesedést (lásd bôvebben MV 2008 okt. 14.
o.) elsöprô diadalt aratott az Egyesült Államokban
illetve az Amerikai Egyesült Államok számára. 

A gôzmozdony hazájában, Angliában történt
változásokat hamarosan követték az amerikaiak
hasonló törekvései. Összehasonlításul: a világ
elsô állami vasútját Mecheln-Brüsszel között 1835.
május 3-án helyezték üzembe; az elsô vasúti ösz-
szeköttetés Belgium és Németország között 1835.
december 7-én jött létre. (Belgium az USA-hoz ha-
sonlóan szintén fiatal állam, 1830-ban vívta ki a
hollandoktól való függetlenségét.) Az elsô gôz-
mozdonyokat 1837-1839 között állították üzembe
Franciaországban, Hollandiában, Olaszország-
ban, Ausztriában. Magyarországon 1846-ban in-
dult meg a vasúti közlekedés a Pest-Vác közötti 34
km-en, majd 1847-ben a Pest-Szolnok közötti 100
km-en – alapvetôen az 1836. évi XXV. törvénycikk
alapján. 

Az angliai Richard Trevithick 1804-es „Penny-
darren”-jét; George Stephenson 1814-es „Mylord”-
ját; a világ elsô vasútvonalaként 1825. szeptember
27-én Stockton és Darlington között megnyílt sze-
mélyszállító vasútvonalat; az 1829-es Manchester
és Liverpool között gyôztes „Rocket”-et (lásd
bôvebben MV 2007. júl.-aug. 29. o.) hamarosan
követték az Egyesült Államok-béli változások. 

Az USA vasútkrónikája 1813-at jegyzi elsô dá-
tumként, amikor William Hendley Puffing Billy-je
(Pöfögô Pufija) elindult, majd 1825-bôl ismert John
Stevens körbe-körbe szaladgáló gépezete. 1829.
május 13-án megérkezett New Yorkba az elsô an-
gol mozdony, a „Stourbridge Oroszlánja”, amely
1829. augusztus 9-én indult (sikertelen) próbaútjá-
ra. 1831-ben megépült az elsô jelentôs amerikai
mozdony, a „Best Friend of Charleston” (Charles-
ton kebelbarátja), majd Horatio Allen az elsô me-
netrendszerûen közlekedô személyvonat felrob-
bant mozdonyából megépíti a „Fônix”-et (lásd
bôvebben MV 2007. júl.-aug. 29. o.).

1830. augusztus 25-én az elsô legendás ame-
rikai mozdony (Tom Thumb – Hüvelyk Matyi) 15-18
mérföldes óránkénti sebességgel „robogott” a(z
„északi” Maryland állambéli) Baltimore és Ohio
(Ellicott's Mills) közötti 13 mérföldes (kb. 24 km-es)
elsô vasútvonalon (lásd bôvebben MV 2007. okt.
12. o.). Az elsô, kevésbé legendás, ám már jelen-
tôs teljesítményû „déli” amerikai mozdony, amely

már 40 km/óra sebességgel 4-5 kocsit is el tudott
húzni, a charlestoni Best Friend (Legjobb Barát)
volt, s 1830. január 15-én startolt az elsô privát
vasúti társaság, a Dél-Carolinai Vasút vonalán. 

Két évvel késôbb, 1832-ben a vonal már az ot-
tani Hamburgig ért, s a maga 217 km-ével a világ
akkori leghosszabb pályájaként tartották számon –
amely „délen” futott. (Az akkor gyapottermelése ré-
vén jelentôs németes hangzású várost La Fayette
márki is meglátogatta 1825. március 24-én; Aiken
megye North Augusta közelében fekvô települése
azonban  az 1929-es világválsággal eltûnt, s mára
halott várossá vált.) 

1835-ben Angliában a vasúti hálózat hossza
720 km, az Egyesült Államokban ugyanekkor már
1500 km-nél is hosszabb pályán közlekednek me-
netrendszerûen. Néhány évvel késôbb az Egye-
sült Államokban üzembe helyezték a világ sokáig
leghosszabb vonalát, a (késôbbi sors iróniájaként,
a majdani „északot” és „délt” – némi képzavarral
élve – összekötô) Bostont (Massachusetts állam)
Greensboróval (Észak-Carolina) összekötô, 1670
km-es vasútvonalat.

1840-ben az amerikai vasúthálózat már 4478
km; 1848-ban 6000 mérföld (9654 km); 1860-ban
a polgárháború elôestéjén pedig már elérte a
49.000 km-t. (1890-re a vasúti hálózat az Egye-
sült Államokban nagyobb volt, mint egész Euró-
pában, beleértve a brit szigeteket és Oroszorszá-
got is.) 

Mivel az 1837-43-as válság miatt leálltak az
építkezések, zömmel csak a helyi vonalakat tudták
befejezni a kezdeti lendület ellenére. 1857-ig az
ország egy milliárd dollárt fektetett vasutakba, két-
harmadát az utolsó hét év folyamán. Különösen
nagy jelentôsége volt az ötvenes évek elején befe-
jezett öt nagy vasútvonalnak, amelyek (a tengeri
kereskedelmi tevékenységet folytató, ipari termé-
keket szállító) New York, Boston, Philadelphia,
Baltimore és Charleston Atlanti-óceán parti kikötôit
kapcsolták össze a (mezôgazdasági termékeket
elôállító) Mississippi-völgyével, továbbá Albany,
Buffalo, Pittsburgh, Wheeling, Atlanta és Chatta-
nooga városokkal. (Ez utóbbiról szól Glenn Miller
Chattanooga Choo Choo [ejtsd: csattanoga csu-
csu] címû slágere, melyet hazánkban a ‘30-as, ‘40-
es évek népszerû dizôze, Fényes Kató tett ismert-
té, s ma is számos elôadó, így pl. Illényi Katica is
mûsorára tûzi.) Majd a kelet-nyugati áruforgalmat
bonyolító vonalak gyorsan elérték a nyugati (pl.
Memphis) kereskedelmi központokat is. 1855-ben
egy utas 20 dollárért (egy vasútépítô munkás 10
napi béréért) már két nap alatt eljuthatott bármelyik
keleti parti nagyvárosból az akkori (nyugati) „civili-
zált” határvidékre, pl. Chicagoba vagy St. Louisba.
(Az említett fôvonalakról több irányba mellékvona-
lak ágaztak szét, amelyek biztosították az olcsó
szállítást az ország „szerencsésebb sorsú” ré-
szein.) – Folytatjuk.

Fehérvári Nándor

VASUTAK A
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Élüzem
(Meddig jutottunk?)

Kiemelkedô jelentôségû helységek az USA keleti oldalán az 1850-60-as években. A vasút
fontosabb állomásait piros színnel jelöltük, zöld színûek az 1861-65-ös polgárháború
fontosabb helyszínei; fekete színû a technológiai fejlesztés szempontjából különösen
jelentôs Concord (New Hampshire). Külön felhívjuk Olvasóink figyelmét a térkép lép-
tékére, amely nagyszerû lehetôséget nyújt a távolságok, a fejlôdés összehasonlítására!

ÉÉSZAK-AMERIKÁBAN AZ IPARI FORRADALOM A VASÚTÉPÍTÉS NAGY KORSZAKÁVAL
ESETT EGYBE, ÍGY AMERIKA GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSÉBEN A VASUTAK FONTO-
SABB SZEREPET JÁTSZOTTAK, MINT BÁRMELY MÁS ORSZÁGBAN. 1825-TÔL 1910-
IG AZ USA GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYE (ÉVENTE EGY FÔRE SZÁMÍTVA) ÁTLAGO-
SAN 1,6%-KAL NÔTT. A MENNYISÉGI MUTATÓK TÚLTETTEK A(Z ELÔZÔ SZÁMBAN
FELVILLANTOTT) MINÔSÉGI PARAMÉTEREKEN.



A CÍMBEN LÉVÔ JELZÔT CSAK
KÖLCSÖNÖZTEM. A MINISZ-
TERELNÖK JELLEMEZTE ÍGY A
GAZDASÁGI VÁLSÁGBÓL
KIVEZETÔ UTAT KERESÔ NEVES
KÖZGAZDÁSZOK, GAZDA-
SÁGI SZAKEMBEREK KÖLT-
SÉGVETÉSI JAVASLATAIT.

AAzz  eellhhaannggzzoottttaakk  eeggéésszzéétt  ––  mmeellllôôzzvvee  aa
nnyyuuggddííjjaassookkaatt  éérriinnttôô  vváállttoozzttaattáássii  iiggéénnyyee--
kkeett  ––  tteeggyyüükk  mméérrlleeggrree..  ÖÖsssszzeessssééggéébbeenn
eezzeekk  hhaattáássaa  ffeelléérr  eeggyy  úújjaabbbb  „„BBookkrrooss--ccssoo--
mmaaggggaall””..

ÚÚggyy  nnéézz  kkii,,  hhooggyy  aa  1133..  hhaavvii  nnyyuuggddííjjaatt
aazz  eeggyyeeddüüll  mmaarraaddtt  mmiinniisszztteerreellnnöökk  sseemm
ttuuddjjaa  mmeeggvvééddeennii..

AA  8800  eezzeerr  ffoorriinnttooss  eeggyysszzeerrii  ffoollyyóóssííttááss
ááttmmeenneett  aa  tteelljjeess  mmeeggsszzüünntteettéésshheezz..  NNeemm
hhaaggyyhhaattjjuukk  ffiiggyyeellmmeenn  kkíívvüüll,,  hhooggyy  eezz
éévveennttee  kkbb..  220000  mmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttttaall  ccssöökk--
kkeennttii  aa  kkööllttssééggvveettééss  kkiiaaddáássii  oollddaalláátt..

EEnnnnééll  iiss  ffáájjóóbbbb  aa  nnyyuuggddííjjeemmeellééssii  rreenndd--
sszzeerr  jjaavvaassoolltt  mmeeggvváállttoozzttaattáássaa..  EEllmméélleettii--

lleegg  aa  „„ssvváájjccii  iinnddeexxáállááss”” iiss
nnöövveellii  aazz  éélleettsszzíínnvvoonnaall
kküüllöönnbbssééggeett  aa  ttéénnyylleeggeess
ddoollggoozzóókk  ééss  aa  nnyyuuggddííjjbbóóll
ééllôôkk  kköözzöötttt..  AA  nneettttóó  bbéérr--
kkiiáárraammllááss  sszzáázzaalléékkooss  aarráá--
nnyyaa  áállttaalláábbaann  mmeegghhaallaadd--
jjaa  aazz  iinnfflláácciióó  mméérrttéékkéétt..
AA  ggaazzddaassáággii  vváállssáágg  iiddee--
jjéénn  aazzoonnbbaann  eezz  aa  tteenn--
ddeenncciiaa  mmeeggffoorrdduull..

ÚÚjjaabbbb  sszzáázzmmiilllliiáárrddoo--
kkaatt  lleehheettnnee  mmeeggttaakkaarrííttaannii  aa  jjeelleennlleeggii
vváállssáággooss  iiddôôkkbbeenn,,  hhaa  iinnfflláácciióótt  kköövveettôô
nnyyuuggddííjjeemmeellééssii  rreennddsszzeerrtt  vveezzeettnnéénneekk
bbee..  AAzz  eellôôrree  kköözzöölltt  55,,66%%  hheellyyeetttt  aazz  iiddeeii
jjaannuuáárrii  eemmeellééss  33,,11%%--ooss  lleetttt..

EEmmeelllleetttt  aazz  üüddüüllééssii  ccsseekkkk  mmeeggaaddóózzttaa--
ttáássaa  mmáárr  ccssaakk  „„aapprróóppéénnzz”” aa  kkööllttssééggvveettééss
bbeevvéétteellii  oollddaalláánn..  EEzz  aazz  aaddóó  iinnkkáábbbb  aa  ddooll--
ggoozzóókk  ééss  nnyyuuggddííjjaassookk  sszzeerrzzeetttt  jjooggaaiinnaakk
ttoovváábbbbii  ccssoorrbbííttáássaa  mmiiaatttt  ssaajjnnáállaattooss..

LLeehheett,,  hhooggyy  aa  ttöörrvvéénnyyhhoozzááss  ffoollyyaammaattáá--
bbaann  eennyyhhüüllnneekk  aa  „„mmeeggsszzoorrííttóó””  iinnttéézzkkee--
ddéésseekk,,  ddee  aa  „„ddeerrmmeesszzttôô”” ttáárrssaaddaallmmii  hhaa--
ttáássttóóll  nneemm  mmeenneekküüllüünnkk  mmeegg..

AA  nnyyuuggddííjjaassookk  aazz  eellmmúúlltt  éévvttiizzeeddeekkbbeenn
bbeebbiizzoonnyyííttoottttáákk,,  hhooggyy  mmeeggéérrttiikk  aa  ttáárrssaa--

ddaallmmii  áállddoozzaattvváállllaallááss  sszzüükkssééggeessssééggéétt..  AAzz
éénn  kkoorroosszzttáállyyoomm  hháábboorrúú  uuttáánnii  tteerrhheeii  lléé--
nnyyeeggeesseenn  nnaaggyyoobbbbaakk  vvoollttaakk..

AAzz  áállddoozzaattvváállllaallááss  nnaappjjaaiinnkkbbaann  kküüllöö--
nnöösseenn  ffoonnttooss  kköövveetteellmméénnyy,,  ddee  iiggaazzssáággttaa--
llaannnnaakk  ttûûnniikk,,  hhaa  eezztt  ccssaakk  aa  bbéérrbbôôll  ééss
ffiizzeettééssbbôôll  ééllôôkk  sszzáázzeezzrreeiittôôll  ééss  aa  nnyyuuggddííjjaa--
ssookkttóóll  vváárrjjáákk  eell..

MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aa  bbaannkkookk  8800%%--aa  ééss  aa
sszzoollggáállttaattááss,,  aa  kkeerreesskkeeddeelleemm  nnaaggyyoobbbb
hháánnyyaaddaa  kküüllffööllddii  kkéézzbbeenn  vvaann..  NNaappoonnttaa
sszzeemmbbeessüüllüünnkk  aazzzzaall,,  hhooggyy  aa  mmuunnkkaavváállllaa--
llóókk  MMuunnkkaa  ttöörrvvéénnyykköönnyyvvéébbeenn  rrööggzzíítteetttt
jjooggaaiitt  aa  ttuullaajjddoonnoossookk  pprrooffiittccssöökkkkeennttôô
íírrootttt  mmaallaasszzttnnaakk  tteekkiinnttiikk..

AA  „„mmeenneeddzzssmmeenntteekk”” jjöövveeddeellmmii  aarráá--
nnyyaaii  mmiinndd  aazz  áállllaammii  vváállllaallaattookknnááll,,  mmiinndd
aa  vveerrsseennyysszzfféérráábbaann  mmeegghhaallaaddjjáákk  aazz  EEUU--
oorrsszzáággookk  ááttllaaggáátt,,  hhoollootttt  aa  GGDDPP--nnöövveekkee--
ddééss  mméérrttéékkee  aazz  uuttoollssóókk  kköözzéé  ssoorrooll  bbeenn--
nnüünnkkeett..

AAmmiikkoorr  aa  nnyyuuggddííjjaassookk  aazztt  llááttjjáákk,,  hhooggyy
aazz  áállllaamm  sszzaabbáállyyoozzóó  sszzeerreeppee  nneemm  éérrvvéé--
nnyyeessüüll,,  hhiiáánnyyzziikk  aa  ttáárrssaaddaallmmii  sszzoolliiddaarrii--
ttááss,,  aakkkkoorr  eezz  nnöövveellii  aa  kköörrüükkbbeenn  jjeelleenntt--
kkeezzôô  ttáárrssaaddaallmmii  ffeesszzüüllttssééggeett..  EEzz  ttéénnyylleegg
„„ddeerrmmeesszzttôô”” hhaattáássúú..

DDrr..  KKuunn  DDeezzssôô

DDrr..  KKuunn  DDeezzssôô

A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁ-
MOGATÁSI ALAP (ÖTA)
RENDKÍVÜLI KÜLDÖTTGYÛ-
LÉST TARTOTT JANUÁR 27-ÉN

BUDAPESTEN. A GYÛLÉS

NAPIRENDJÉN SZEREPELT A

ZALAKAROSI HOTEL FORRÁS

GYÓGYSZÁLLÓ HELYZETÉNEK

ELEMZÉSE, ÉS JAVASLAT A BEUTAL-
TAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, TOVÁBBÁ A

BEUTALHATÓ LÉTSZÁM EMELÉSÉRE.

A zalakarosi mozgásszervi rehabilitáci-
ós intézmény 1997-ben került az ÖTA tu-
lajdonába, 2007-tôl pedig gyógyszálló-
ként mûködik, az alábbi funkciókkal:

■ mozgásszervi gyógykezelés az ÖTA
tagok részére orvosi beutalóval és kedvez-
ményes térítéssel (szállás, étkezés, gyógy-
kezelés);

■ humán egészségügyi ellátás fizetô
vendégek részére, orvosi beutalóval a ta-
gokéval azonos ellátással;

■ járóbetegellátás heti 15 órában, amit
az OEP finanszíroz;

■ szálloda fizetôvendégek részére.
A mozgásszervi gyógykezelésben ré-

szesülô tagok ellátási költsége az ÖTA-nál
természetbeni szolgáltatásként merül fel,

ami azt jelenti, hogy az ott jelentkezô ki-
adások hiányzó fedezetének biztosítása
belsô átcsoportosítással történik.  

Mint ismeretes, az ÖTA-tagok zalaka-
rosi mozgásszervi gyógykezelése 2006. jú-
liustól kedvezményes térítéssel történik,
melynek összege messze elmarad a tény-
legesen felmerülô költségektôl. A Hotel
Forrás Gyógyszálló pedig a jelentôs fej-
lesztések ellenére sem vált önfinanszíro-
zóvá, a bevételek nem fedezik a kiadáso-
kat. Mivel ez a tendencia tartósnak ígér-

kezik, az ÖTA elnöksége olyan döntést
hozott, hogy a mozgásszervi gyógykeze-
lés esetében 2009-tôl növelni kell a be-
utalásban részesíthetôk létszámát és a
térítési díját, továbbá rugalmassá kell
tenni a beutalás idôtartamát. Ez a tag vá-
lasztásától függôen 7 vagy 14 nap lehet.

Az elnökség javaslatát – mely leszöge-
zi: az egyesület szolgáltatásai közül a
készpénzsegélyeknek és azok fejlesztésé-
nek a jövôben is elsôbbséget kell bizto-
sítani a természetbeni juttatásokkal

szemben – a rendkívüli küldöttgyûlés el-
fogadta.

A Hotel Forrás Zalakaros Gyógyszálló
bevételének növelése érdekében az
üzemkezdet napjától, 2009. március 2-tôl
a gyógykezelésre beutalt ÖTA-tagok lét-
számának elô- és utószezonban 55 fôre
történô növelését, valamint a térítési dí-
jak emelését a közgyûlés az alábbiak sze-
rint hagyta jóvá: mosdós szobában 3300,
zuhanyzós szobában 4300, összkomfortos
szobában 5300 forint/fô/nap.

Amennyiben a térítési díjak és a beutalt
taglétszám emelése a bevételek növelésé-
ben nem hoz eredményt, illetve ha a sza-
bad férôhelyek piaci értékesítésének mu-
tatói 2009-ben nem javulnak, meg kell
vizsgálni a gyógyszálló hasznosításának
egyéb lehetôségeit.

VViissii  FFeerreenncc
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Emelkednek
a térítési díjak a Zalakarosi

ÖTA Gyógyszállóban



A szállás költsége az
adott lakrészre ér-
tendô, melyet csak
ennek megfelelô lét-
számmal lehet igény-
be venni (pótágyra
nincs lehetôség). A
csoportok indulását

az idôpontoknál egy nappal korábban az AVALA
expresszel tervezzük. A szállás költségét a tulaj-
donosnak a helyszínen kell euróban kifizetni. 

Az utazás FIP szabadjeggyel (szerb, mace-
don, görög) csoportosan történik. Jegyeket a
résztvevôk egyénileg szerezzenek be
a szolgálati fônökségeken.

Fakultatív kirándulási lehetôség:
a Meteora kolostorok (26/18 euró),
Görög est (22/18 euró), Athén
(42/30 euró), Skiathos  (38/28
euró), Olymposz (23/19 euró).

Az árak tájékoztató jellegûek.
Helybiztosítás: szakszerve-

zetünk tagjának 9000 Ft/fô, aki
szakszervezetünknek nem tagja
10000 Ft/fô, gépkocsival utazók-
nak 1500 illetve 2500 Ft/fô.

Jelentkezéskor szakszervezeti tagjaink
elônyt élveznek.

A helybiztosítás magában foglalja a kusett
árát oda-vissza, szervezési költséget, melyet a
jelentkezéskor kell befizetni.

Jelentkezni lehet az alapszervezet tit-
káránál és Mári Gábornál

(Szeged, Indóház tér 11.  Telefon: 62/426-698,
vasúti: 06/15-23, 15-24, 30/9321-287.) 

Vasutasok Szakszervezete
Szeged Területi  Képviselet

A szállás költsége az adott lakrészre értendô, melyet csak ennek
megfelelô létszámmal lehet igénybe venni.

A csoportok indulása a fenti idôpontnál egy nappal korábban történik! A
szállás költségét a tulajdonosnak a helyszínen kell euróban kifizetni.

Az utazás FIP szabadjeggyel (szerb, montenegrói)  csoportosan törté-
nik. Jegyeket a résztvevôk egyénileg igényeljenek a szolgálati fônök-
ségeiken.

Fakultatív kirándulási lehetôség:
– Manastir OSTROG apátság megtekintése
–  Kirándulás a Kotori öbölbe, Budvába.
Helybiztosítás: szakszervezetünk tagjának 20 euró/fô, aki szakszerve-

zetünknek nem tagja 25 euró/fô, gépkocsival utazóknak 5 illetve 10 euró/fô.

Jelentkezéskor szakszervezeti tagjaink elônyt élveznek. A helybiztosí-
tás magában foglalja az utazáskor a fekvôhely árát, szervezési költséget,
melyet jelentkezéskor kell befizetni. 

Jelentkezni lehet az alapszervezet titkáránál és Mári Gá-
bornál a VSZ Szeged Területi Képviseleten. Telefon: 06/15-23,
06/15-24 , 30/ 9321-287.

Vasutasok Szakszervezete
Szeged Területi Képviselet

E L H E L Y E Z É S 

2 fôs 3 fôs 4 fôs 5 fôs        
s z o b á k b a n           studió    apartman 

2009.  július 10-20. 220 330 500 600
2009.  július 20-30. 220 330 500 600
2009. augusztus  1-10. 220 330 500 600
2009. augusztus 11-21. 220 330 500 600
2009. augusztus 21-31. 200 30 400 500
2009. augusztus 31

-szept. 10. 160 240 300 400

GÖRÖGORSZÁGI üdülést szervez
A  VASUTASOK SZAKSZERVEZETE  TAGJAINAK

Görögország egyik legszebb fürdôhelyére,
NEI-PORIBA 10 éjszakás turnusokban

MONTENEGRÓI üdülést szervez
A  VASUTASOK SZAKSZERVEZETE

TAGJAINAK
Montenegró egyik legszebb fürdôhelyére,

SUTOMORÉRA
10 éjszakás turnusokban

szoba apartman stúdió

3 fôs 6 fôs 4 fôs

Június 3-13-ig 250 460 300

Június 13-23-ig 295 500 350

Június 23-július 3-ig 340 570 380

Július 3-július 13-ig 350 585 390

Július 13-23-ig 350 585 390

Aug. 20-30-ig 350 585 390

Aug. 30-szept. 9-ig 270 450 325

Szept. 9-19-ig 230 400 265
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AAzz  áárraakk  EEuurróóbbaann
éérrtteennddôôkk

AAzz  áárraakk  EEuurróóbbaann
éérrtteennddôôkk



A királynô szerencsés megmenekülése
AAzz  eesseemméénnyy  mméégg  11997700--bbeenn

ttöörrttéénntt,,  ddee  ccssaakk  mmoosstt  kkeerrüülltt
nnyyiillvváánnoossssáággrraa..  AAkkkkoorriibbaann
jjáárrtt  hhiivvaattaallooss  llááttooggaattáássoonn  IIII..

EErrzzsséébbeett  aannggooll  kkiirráállyynnôô  AAuusszzttrráálliiáábbaann..
AA  kkiirráállyynnôôtt  eeggyy  ddééllii  ttaarrttoommáánnyybbaa  hhíívvttáákk

mmeegg,,  aahhoovváá  aazz  uuttaazzáásstt  kküüllöönnvvoonnaattttaall  tteerrvveezz--
ttéékk,,  mmiivveell  aa  kkiirráállyynnôô  kköözzeelleebbbbrrôôll  iiss  llááttnnii  kkíí--
vváánnttaa  aazz  oorrsszzáággoott..  AA  kküüllöönnvvoonnaatt  mmeenneettee
eellôôtttt  eeggyy  rreennddôôrrssééggii  mmoottoorrkkooccssii  bbiizzttoossííttoottttaa
aa  ppáállyyáátt,,  ííggyy  vveettttéékk  éésszzrree,,  hhooggyy  aa  ssíínneekkeenn  eeggyy
ffaarröönnkk  vvoolltt..  AAmmeennnnyyiibbeenn  aa  vvoonnaatt  eebbbbee  üütt--
kköözziikk,,  aakkkkoorr  kkiissiikklliikk  ééss  aa  vvoonnaatt  kkooccssiijjaaii  öösszz--
sszzeettoorrllóóddnnaakk  vvaaggyy  oollddaallrraa  ddôôllnneekk..

AA  ttöörrttéénneetteett  eeggyy  nnyyuuggddííjjaass  rreennddôôrr  mmoonndd--
ttaa  eell  aa  hheellyyii  ssaajjttóónnaakk,,  aammeellyyeett  aazzóóttaa  mmááss  llaa--
ppookk  iiss  ááttvveetttteekk..

((LLaa  VViiee  dduu  RRaaiill,,  22000099..  ffeebbrr..  1111..))

Tûzeset a vonaton Párizs-München
között

22000022..  ookkttóóbbeerr  66--áánn  ttûûzz  kkee--
lleettkkeezzeetttt  aa  PPáárriizzss--MMüünncchheenn
kköözzöötttt  kköözzlleekkeeddôô  vvoonnaattoonn..
1122  uuttaass  hhaalltt  mmeegg..

AA  ffeelleellôôsssséégg  mmeeggáállllaappííttáássáárraa  iinnddííttootttt  vviizzss--
ggáállaatt  ééss  aazz  SSNNCCFF,,  vvaallaammiinntt  aa  DDBB  sszzaa--
kkéérrttôôiinneekk  vvéélleemméénnyyee  nneemm  eeggyyeezziikk,,  eezzéérrtt
ddöönnttééss  ccssaakk  22000099  vvééggéénn  vvaaggyy  22001100  eelleejjéénn
vváárrhhaattóó..

AA  kkéétt  vvaassúútt  kköözzööttttii  vviittáátt  aazz  iiss  ookkoozzzzaa,,  hhooggyy
aa  ttûûzz  aa  vvoonnaattbbaann  lléévvôô  WWaaggoonn--LLiittss  hháállóókkooccssii--
jjáábbaann  kkeelleettkkeezzeetttt,,  mmeellyyeenn  nneemm  vvoolltt  aazz  UUIICC
nnoorrmmáákknnaakk  mmeeggffeelleellôô  ttûûzzvvééddeellmmii  eesszzkköözz..

((LLaa  VViiee  dduu  RRaaiill,,  22000099..  ffeebbrr..  1111..))

Ultimátum az SNCF-nek
BBuurrgguunnddiiaa

tteerrüülleettii  ttaannáá--
ccssáánnaakk  eellnnöökkee
kkiijjeelleenntteettttee,,

hhooggyy  BBuurrgguunnddiiaa  ffeellffüüggggeesszzttii
ffiizzeettéésséétt  aazz  SSNNCCFF--nneekk..  AA  ttaarr--
ttoommáánnyy  1111  mmiilllliióó  eeuurróótt  ffoorrddíí--
ttootttt  aa  DDiijjoonn--AAuuxxeerrrree--PPáárriizzss
vvoonnaallrraa  ééss  úúggyy  vvééllii,,  nneemm  kkaapp--
ttaa  mmeegg  aazztt  aa  mmiinnôôssééggii  sszzoollggááll--
ttaattáásstt,,  aammeellyyéérrtt  ffiizzeetteetttt..

DDeecceemmbbeerr  kköözzeeppee  óóttaa  aazz
uuttaassookk  ppaannaasszzkkooddnnaakk  aa  vvoonnaa--
ttookk  ggyyaakkoorrii  kkééssééssee  ééss  aa  kkooccssiikk
zzssúúffoollttssáággaa  mmiiaatttt..

AAzz  SSNNCCFF  sszzeerriinntt  aa  hheetteenn--
kkéénntt  kköözzlleekkeeddeetttt  440000  vvoonnaatt
kköözzüüll  9911%%  ppoonnttooss  vvoolltt..
IIddôônnkkéénntt  eellôôffoorrdduull,,  hhooggyy  eezz
aazz  éérrttéékk  ccssaakk  6600%%..  AA  vvaassúútt
ííggéérreetteett  tteesszz  aarrrraa,,  hhooggyy  aa  vvoo--
nnaattookk  ppoonnttoossssáággáárraa  ffookkoozzoott--
ttaann  ffoogg  üüggyyeellnnii..

((LLaa  VViiee  dduu  RRaaiill,,  22000099..  ffeebbrr..
1111..))

Az olasz vasutat (FS) mondják a legolcsóbb-
nak Európában

AAzz  FFSS  vveezzéérriiggaazzggaattóójjaa  aa  ddííjjsszzaabbáássii
vviittáákk  ookkáánn  öösssszzeehhaassoonnllííttáásstt  tteetttt  aazz
eeuurróóppaaii  oorrsszzáággookk  vvaassúúttjjaaiivvaall..  EEnn--
nneekk  ssoorráánn  éérrddeekkeess  mmeeggáállllaappííttáássoo--
kkaatt  tteetttt..

NNaaggyy--BBrriittaannnniiáábbaann  ppééllddááuull  eeggyy  335500  kkmm--eess  mmee--
nneettttéérrttii  uuttaazzááss  nneemm  nnaaggyysseebbeessssééggûû  vvoonnaattttaall  440000
ffoonnttbbaa  kkeerrüüll,,  mmíígg  eeggyy  LLoonnddoonn--GGllaassggooww  kköözzööttttii
uuttaazzááss  ddííjjaa  aazz  úúnn..  „„VViirrggiinn””  vvoonnaattttaall  110033,,  iilllleettvvee  337799
ffoonnttoott  tteesszz  kkii  ((22  iillll..  11  oosszzttáállyyoonn))..  EEllmmoonnddttaa  mméégg,,
hhooggyy  aazz  oollaasszz  vvaassuuttaakk  mmeenneettddííjjaaii  ccssaakk  aa  ffeelléétt  tteesszziikk
kkii  aa  nnéémmeett  vvaassuuttaakkéénnaakk  ééss  eeggyyhhaarrmmaaddáátt  aa  ffrraanncciiaa
vvaassúútt  TTGGVV  vvoonnaattaaiinnaakk..  TTéévveess  aazzoonnbbaann  áállttaalláánnoossííttaa--
nnii,,  mmeerrtt  ppééllddááuull  eeggyy  PPáárriizzss--LLiillllee  kköözzööttttii  11  óórrááss  uuttaa--
zzááss  mmeenneettddííjjaa  3377,,66,,  iilllleettvvee  5522,,55  eeuurróó  ((22  iillll..  11  oosszzttáá--
llyyoonn))..  HHaassoonnllóó  ttáávvoollssáággúú  uuttaazzááss  OOllaasszzoorrsszzáággbbaann
ppééllddááuull  MMiilláánnóó--BBoollooggnnaa  kköözzöötttt  3399  eeuurróó..

((LLaa  VViiee  dduu  RRaaiill,,  22000099..  ffeebbrr..  44..))
HHaajjóóss  BBééllaa

Neuschwanstein
-Párizs-Versailles 
(13.000 Ft+39 eurótól) 05. 01-05.
(2-4 ágyas zuhanyzós szobák-
ban.)

München-
Neuschwanstein+Holland
virágkiállítás
(5.500 Ft-tól) 05. 01-04. (Walt Dis-
ney palota+Keukenhoff.) 

München-BMW kiállítás 
(5.500 Ft-tól) 05. 01-03. (BMW sza-
lon, múzeumi kiállítás.) 

Velence-Nápoly-Capri-Sorren-
to-Vezúv-Verona
(12.900 Ft+60 eurótól) 05. 09-15.
(3* szállodában reggelivel+Vezúv
túra.)

Észak itáliai körút
(11.000 Ft+50 eurótól) 05. 13-18.
(Innsbruck, Firenze, Siena, Mila-
no, Hostelben.)

Erdély
(5.200 Ft + 55 eurótól) 05. 31-06.
05. (Félpanzióval, busszal, ide-
genvezetôvel, a szokásos kirán-
dulásokkal.)

Olasz tengerpart (Adria-Lig-
nano)
(9.000 Ft+70 eurótól) 06. 12-21. (2-
4 ágyas apartmanokban.)

Szicíliai Nyaralás+ETNA-
Tivoli-Vatikán
(16.500 Ft+65 eurótól) 06. 16-27.

(Patti, bungalókban és Mobil-
home-okban.)

Bolgár Tengerpart
(10.500 Ft+85 eurótól) 06. 26-07.
05. (Sozopol, szobákban reggeli-
vel vagy 3-5 fôs apartmanokban.)

Horvát Tengerpart (Brac)
(9.700 Ft+70 eurótól) 07. 03-12. (2-
8 ágyas apartmanokban.)

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

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

Krakkó Wieliczka vagy
Auschwitz 
(5.500 Ft-tól) 07. 18-20.

Erdély nyáron, üdülés
(7.200 Ft+69 eurótól) 07. 23-(7.200 Ft+69 eurótól) 07. 23-
28. (Borvízkúra, mofetta keze28. (Borvízkúra, mofetta keze--

l él é --
s e k ,s e k ,
s z o k ás z o k á --
sos progsos prog--
ramokkal.)ramokkal.)

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

Salzburg-Hamburg-Kop-
penhága Helsingör-Köln
(32.000 Ft-tól) 08. 07-13.

Horvát Tengerpart (Trogir)
(10.700 Ft+75 euró) 08. 21-30. (2-8
ágyas apartmanokban.)

Kedvezmények:
– Gyermekek bizonyos utaknál
1000-2000 Ft kedvezményben ré-
szesülnek. 
– Csoportok minden 15 fô után
egy ingyen helyet kapnak (nem
vonatkozik a járulékos költségek-
re és a plusz szolgáltatásokra).
– A VSZ-tagokat a fenti kupon 5%
kedvezményre jogosítja.

AAzz  EExxpplloorreerr  VVaassuuttaass  VVii lláággjjáárróóAAzz  EExxpplloorreerr  VVaassuuttaass  VVii lláággjjáárróó
KKlluubb  KKlluubb  22000099..  éévvii   pprrooggrraammtteerrvvee22000099..  éévvii   pprrooggrraammtteerrvvee

További részletek: http://www.evvk.hu honlapunkon, husejutka@evvk.hu e-mailben, a 06+ 27-51 vasúti telefonon, kedden és szombaton 9-
14 h-ig, a 06 53 /342-884 vezetékes számon, hétköznap 15.00 h után illetve hétvégén, a 06 30/386-6106 valamint 06 30/ 525-8141 mobil-
számokon, napközben. Hirdetéseinket a VSZ támogatta.

Amennyiben úgy döntesz, hogy csatlakozol
hozzánk, úgy törekvésed azzal támo-

gatjuk, hogy az általunk bonyolított
programok részvételi díjából 5% ked-

vezményt adunk. A kedvezmény
igénybevételéhez nincs más

dolgod, mint hogy kivágod
ezt a kupont, felragasztod

a jelentkezési lapra és
beküldöd legkésôbb

2009. 03. 31-ig!
Kód:

vs-01039002  
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Praktiker Kedvezmény
VSZ-tagoknak 2009-ben is!

2009. március 27-28-29-én
– 10% a Praktiker valamennyi áruházában

AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  ttaaggjjaaii  aa  PPrraakkttiikkeerr  öösssszzeess  mmaaggyyaarroorrsszzáá--
ggii  áárruuhháázzáábbaann  22000099..  mmáárrcciiuuss  2277--2288--2299--éénn  ééss  áápprriilliiss  2244--2255--2266--áánn  1100%%
kkeeddvveezzmméénnnnyyeell  vváássáárroollhhaattnnaakk,,  aazz  áárruuhháázzaakkbbaann  aazz  aaddootttt  iiddôôppoonnttbbaann
mmeeggvváássáárroollhhaattóó  vvaallaammeennnnyyii  tteerrmméékk  vvéétteelláárráábbóóll  ––  bbeelleeéérrttvvee  aazz  aakkcciióóss
tteerrmméékkeekkeett  iiss  ((kkiivvéévvee  aazz  éélleellmmiisszzeerreekkeett,,  ddoohháánnyyáárruutt  ééss  ttéégglláátt))..

A kedvezmény feltétele, hogy a kedvezményt igénybe venni kívá-
nó rendelkezzen a Vasutasok Szakszervezete által kibocsátott érvé-
nyes Tagsági igazolvánnyal és azt felmutassa fizetéskor a kasszánál.

A pénztárnál, a fizetés megkezdése elôtt kell a VSZ Tagsági iga-
zolványt felmutatni. A pénztárgép ezáltal automatikusan levonja a vá-
sárolni kívánt, a kedvezmény körébe bevont termék(ek) vételárából a
kedvezmény összegét és rögzíti a vásárlás értékét. Az így rögzített
forgalom után a Partnerszervezet más kedvezményt (törzsvásárlói
kedvezmény vagy utólagos, forgalom utáni vételár-visszatérítés) nem
vehet igénybe. 

A Tagsági igazolvány más személy részére át nem ruházható, az-
zal kizárólag a VSZ Tagsági igazolványon megnevezett tagja jogosult
vásárolni. A vásárlás során a Praktiker munkatársai ennek érdekében
jogosultak ellenôrizni a VSZ Tagsági igazolvánnyal vásárolni szándé-
kozó személyek személyazonosságát.

HHAANNGGOOSSÍÍTTÁÁSS,,  DDIISSCCOO,,
SSZZÍÍNNPPAADDTTEECCHHNNIIKKAA!!

VVÁÁLLLLAALLJJUUKK::
––  RREENNDDEEZZVVÉÉNNYYEEKK HHAANNGGOOSSÍÍTTÁÁSSÁÁTT,,  SSZZÍÍNNPPAADD BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSÁÁTT

AAKKÁÁRR 9966  MM22--IIGG!!
––  SSZZÍÍNNPPAADDFFEEDDÉÉSS VVIILLÁÁGGÍÍTTÁÁSSSSAALL IIGGÉÉNNYY SSZZEERRIINNTT,,  AAKKÁÁRR

MMEEGGLLÉÉVVÔÔ SSZZÍÍNNPPAADDRRAA IISS!!
––  DDIISSCCOOKKBBAANN,,  SSZZÓÓRRAAKKOOZZÓÓHHEELLYYEEKKEENN,,  MMÛÛVVEELLÔÔDDÉÉSSII HHÁÁZZAAKK--

BBAANN HHAANNGG--  ÉÉSS FFÉÉNNYYTTEECCHHNNIIKKAA BBEESSZZEERRZZÉÉSSÉÉTT,,  TTEELLEEPPÍÍTTÉÉSSÉÉTT!!
––  DDJJ  ZZEENNEESSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS,,  DDJJ  KKÉÉPPZZÉÉSS!!
––  VVIIDDEEOOTTEECCHHNNIIKKAA,,  VVIIDDEEOODDIISSCCOO!!
––  KKAARRAAOOKKEE ÉÉSS EEGGYYÉÉBB SSZZÓÓRRAAKKOOZZTTAATTÓÓ MMÛÛSSOORROOKK!!

ÖÖnn  mmeeggáállmmooddjjaa,,
mmii  mmeeggvvaallóóssííttjjuukk!!

VVSSZZ--ttaaggookknnaakk
2200%%  kkeeddvveezzmméénnyy!!
wwwwww..sskkyyssttuuddiioo..hhuu
0066//2200--554433--6688--7733



AAZZ EELLMMÚÚLLTT HHEETTEEKKBBEENN IISSMMÉÉTT AA FFIIGGYYEE--
LLEEMM KKÖÖZZÉÉPPPPOONNTTJJÁÁBBAA KKEERRÜÜLLTT AA VVAASSUUTTAA--
SSOOKK MMEENNEETTKKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYEE..  AA  JJEELLEENNLLEEGGII
HHEELLYYZZEETT KKIIAALLAAKKUULLÁÁSSÁÁNNAAKK MMEEGGÉÉRRTTÉÉSSÉÉ--
HHEEZZ VVIISSSSZZAA KKEELLLL TTEEKKIINNTTEENNÜÜNNKK AAZZ IIDDÔÔ--
BBEENN..

A Vasutasok Szakszervezete 2005-ben társadalmat
nem terhelô, konfliktus nélkül folyó érdemi tárgyalá-
sokkal és tekintélyével érte el, hogy a minisztérium
eredeti terveihez képest bôvült az utazási kedvez-
ményre jogosultak köre az országos vasúti pályahá-
lózatot mûködtetô vasúti társasággal, a vasútegész-
ségügyi szervezetekkel, a MÁV gazdasági társasá-
gainak munkavállalóival, és ezek nyugdíjasaival és
igényjogosult hozzátartozóival. Ezen felül a 2005.
évi vasúti törvény 87.§ (3) bekezdése kimondja: „A
vasúti társaságok egymással kötött, az utazási és
fuvarozási kedvezményekre vonatkozó megállapo-
dásai alapján a jelen törvény hatálybalépése elôtt
megszerzett kedvezmények a kedvezményezette-
ket e törvény hatálybalépése után is megilleti.” A
törvény 88.§-a pedig felhatalmazza a Közlekedési
Minisztert arra, hogy az utazási kedvezmény mérté-
két és igénybevételének feltételeit rendeletben álla-
pítsa meg. Ez a rendelet azonban mind a mai napig
nem készült el.

A vasutasok számára töréspontot jelentô kérdés
mielôbbi rendezése érdekében Simon Dezsô, a
VSZ elnöke 2009. március 26-án a MÁV Zrt. és a
MÁV-START Zrt. vezérigazgatójának írt levelében
kezdeményezte a vasúti menetkedvezményi igazol-
ványok érvényessége tartamának meghosszabbítá-
sát a jogi helyzet tisztázásáig. Fontos eredménynek
értékeljük, hogy a VSZ kezdeményezésére a MÁV-
START 2009. április 9-i Érdekegyeztetô Tanács ülé-
sén a MÁV START Zrt. vezetése a tulajdonossal
egyeztetve 2009. május 31-ig meghosszabbította a
2007. évi szelvény érvényességét.

Ezt megelôzôen a VSZ április 6-án ismét kezde-
ményezte a Közlekedési Minisztérium felé a menet-
kedvezmény rendezésének a Vasúti Egyeztetô Bi-
zottság április 16-i ülésén való napirendre tûzését,
sürgetve a menetkedvezménnyel kapcsolatos mi-
niszteri rendelet, és a juttatás adómentességét sza-
bályozó kormányrendelet kiadását.

A VSZ álláspontja változatlan: a menetkedvez-
ményre való jogosultság újraszabályozásánál a
„szerzett jog” nem sérülhet. Ezt az álláspontot több
tízezer munkavállaló nevében képviseljük, és bí-
zunk benne, hogy a VEB keretében sikerül a kér-
désrôl – konfliktus nélkül – megállapodni.

VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee

Fókuszban a
menetkedvezmény

Érezd az összefogás erejét!
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uuAA  sszzaakksszzeerrvveezzeettii  ddeemmoonnssttrráácciióó  rréésszzlleetteeiirrôôll  aaMMaaggyyaarr  VVaassuuttaass  mmáájjuussii  sszzáámmáábbaann  ttuuddóóssííttuunnkk..



Észak-itáliai körút
(11.000 Ft+50 eurótól) 05. 13-
18. (Innsbruck, Firenze, Sie-
na, Milano, hostelben)

Erdély
(5.200 Ft+55 eurótól ) 05. 31-
06. 05. (Félpanzióval, busszal,
idegenvezetôvel, a szokásos
kirándulásokkal.)

Szicíliai Nyaralás
+ETNA-Tivoli-Vatikán
(16.500 Ft+65 eurótól) 06. 16-
27. (Patti, bungalókban és
mobilhome-okban.)

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

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

Krakkó Wieliczka vagy
Auschwitz 
(5.500 Ft-tól) 07. 18-20.

Erdély nyáron, üdülés
(7.200 Ft+69 eurótól) 07. 23-
28. (Borvízkúra, mofetta keze-
lések, szokásos programok-
kal.) A részvételi díjból 69
eurót lehet a Vasutas Egész-
ségpénztárból fizetni. 

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

Salzburg-Ham-
burg-Koppen-
hága-Hel-
singör-Köln
(32.000 Ft-tól)
08. 07-13.

Horvát Tengerpart
(Trogir)
(10.700 Ft+75 euró) 08. 21-30.
(2-8 ágyas apartmanokban.)

Kedvezmények:
Gyermekek bizonyos utaknál
1000-2000 Ft kedvezményben
részesülnek. 

Csoportok minden 15 fô után
egy ingyen helyet kapnak
(nem vonatkozik a járulékos

költségekre
és a plusz
szolgáltatá-
sokra).

AAzz  EExxpplloorreerr  VVaassuuttaass  VVii lláággjjáárróóAAzz  EExxpplloorreerr  VVaassuuttaass  VVii lláággjjáárróó

KKlluubb  KKlluubb  22000099..  éévvii   pprrooggrraammtteerrvvee22000099..  éévvii   pprrooggrraammtteerrvvee

További részletek: http://www.evvk.hu honlapunkon, husejutka@evvk.hu e-mailben, a 06+27-51 vasúti telefonon kedden és
szombaton 9-14 h-ig, a 06-53/342-884 vezetékes számon hétköznap 15.00 h után, illetve hétvégén a 06-30/386-6106 valamint
06-30/525-8141 mobilszámokon napközben. H i r d e t é s e i n k e t  a  V S Z  t á m o g a t t a .

Látogassanak
el honlapunkra:

www.evvk.hu
Honlapunkon apróhirde-

tésedet ingyen feladhatod.
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A Vasutasok Szakszervezetének Lapja
– Kiadja és terjeszti: A Vasutasok Szakszervezete; www.vsz.hu; 

E-mail: vsz@t-online.hu – Felelôs kiadó: Simon Dezsô, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke; Fôszerkesz-
tô: Karácsony Szilárd, (magyarvasutas@vsz.hu) a Vasutasok Szakszervezetének alelnöke; Mûvészeti vezetô:
Károlyi Marianna; Szerkesztôség: 1023 Budapest, Ürömi u. 8; 

Központi telefonszámok: 326-1616, 326-1622;  Nyomdai elôkészítés  és  nyomás:  Tízpont  Nyomdaipari  Társaság:  06/70-315-7815, E-mail: tizpont@chello.hu,
www.tizpont.hu; ISSN: 0460-6000; Egyéni elôfizetési díj: 900 Ft/ év
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Megalakult a VSZ GYSEV
Szakmai Bizottsága

A Vasutasok Szakszervezete Szombathelyi
Területi Képviselete tárgyalójában 2009.
április 9-én megalakult a VSZ GYSEV Szak-
mai Bizottsága. Tagjai a Gyôr-Sopron-Eben-
furti Vasút Zrt. területén mûködô alapszer-
vezetek titkárai, tagozati ügyvivôi.
Az új testület feladata a saját Szervezeti és Mûködési Szabályzat

megalkotása után a szakági érdekek koordinálása és megjelenítése a
gazdasági vezetés irányában, kapcsolattartás a VSZ területi és szakmai
képviseleteivel.

A GYSEV SZB vezetôjének Locsmándi Bélát, Sopron Gépészet
Alapszervezetének titkárát, helyetteseinek Szabó Máriát, a VSZ Kör-
mendi Alapszervezetének, és Nagy Dénest, a VSZ Soproni Alapszer-
vezetének titkárait választották.

Az eddig bezzeg vasútnak számító magyar-osztrák érdekeltségû és
irányítású vállalatot sem kíméli a mindenkit sújtó válságsorozat. A
kényszerû átszervezések negatívan érintettek jelentôs munkavállalói
csoportokat és sokak szerint az érdekképviseleti munka sem volt
megfelelô. Az itt dolgozók a „lábukkal szavaztak”, hiszen míg az eddig
nyomasztó fölényben levô másik szakszervezet létszáma felére
csökkent, addig a Vasutasok Szakszervezete taglétszáma jelentôsen
nôtt. Biztosak vagyunk abban, hogy az újonnan választott tiszt-
ségviselôk megszolgálják a bizalmat, és szoros kapcsolatot tartva a
tagsággal, a VSZ-re jellemzô felelôsségteljes, határozott ugyanakkor
kompromisszumkész érdekegyeztetéssel lépnek fel az eddig korrekt
munkáltatóval szemben.

PPaapppp  ZZoollttáánn
a VSZ Szombathelyi Területi Képviselet vezetôje

Munkásgyûlés Szolnokon
AA  VVSSZZ  mmáássooddiikk  lleeggnnaaggyyoobbbb  llééttsszzáámmúú  aallaappsszzeerrvveezzeettéénneekk  ttaaggjjaaii  ggyyûûlltteekk  öösssszzee

SSzzoollnnookkoonn  aa  MMÁÁVV--GGééppéésszzeett  ZZrrtt..  VVaassúúttiijjáárrmmûû  JJaavvííttáássii  TTeelleepphheellyyéénneekk  ccssaarrnnookkáá--
bbaann  22000099..  áápprriilliiss  66--áánn  ddéélluuttáánn  hháárroomm  óórraakkoorr,,  hhooggyy  mmeegghhaallllggaassssáákk  MMeeggyyeess  TTiibboorr,,
ffôômméérrnnöökk  ttáájjéékkoozz--
ttaattóójjáátt  aazz  üüzzeemm
mmúúllttéévvii  tteevvéékkeennyy--
ssééggéérrôôll  ééss  jjöövvôô--
bbeennii  ffeellaaddaattaaiirróóll..

EEzztt  kköövveettôôeenn  aa
ttööbbbb  mmiinntt  kkééttsszzáázz
mmeeggjjeelleenntt  mmuunnkkaa--
vváállllaallóótt  FFooggll  ZZoollttáánn
ééss  KKaarrááccssoonnyy  SSzzii--
lláárrdd,,  aa  VVaassuuttaassookk
SSzzaakksszzeerrvveezzeettee
aalleellnnöökkeeii  ttáájjéékkoozz--
ttaattttáákk  aa  VVSSZZ  eerreedd--
mméénnyyeeiirrôôll  ééss  aa  kköö--
zzöösssséégg  eellôôtttt  áállllóó  kkiihhíívváássookkrróóll.. M a g y a r Va s u t a s 3

Praktiker Kedvezmény
VSZ-tagoknak 2009-ben is!

2009. április 24-25-26-án
– 10% a Praktiker valamennyi áruházában

AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  ttaaggjjaaii  aa  PPrraakkttiikkeerr  öösssszzeess  mmaaggyyaarroorrsszzáággii
áárruuhháázzáábbaann  22000099..  áápprriilliiss  2244--2255--2266--áánn  ééss  mmáájjuuss  2222––2233––2244--éénn  1100%%  kkeedd--
vveezzmméénnnnyyeell  vváássáárroollhhaattnnaakk,,  aazz  áárruuhháázzaakkbbaann  aazz  aaddootttt  iiddôôppoonnttbbaann  mmeegg--
vváássáárroollhhaattóó  vvaallaammeennnnyyii  tteerrmméékk  vvéétteelláárráábbóóll  ––  bbeelleeéérrttvvee  aazz  aakkcciióóss  tteerr--
mméékkeekkeett  iiss  ((kkiivvéévvee  aazz  éélleellmmiisszzeerreekkeett,,  ddoohháánnyyáárruutt  ééss  ttéégglláátt))..

A kedvezmény feltétele, hogy a kedvezményt igénybe venni kívá-
nó rendelkezzen a Vasutasok Szakszervezete által kibocsátott érvé-
nyes Tagsági igazolvánnyal és azt felmutassa fizetéskor a kasszánál.

A pénztárnál, a fizetés megkezdése elôtt kell a VSZ Tagsági igazol-
ványt felmutatni. A pénztárgép ezáltal automatikusan levonja a vásárol-
ni kívánt, a kedvezmény körébe bevont termék(ek) vételárából a ked-
vezmény összegét és rögzíti a vásárlás értékét. Az így rögzített forga-
lom után a Partnerszervezet más kedvezményt (törzsvásárlói kedvez-
mény vagy utólagos, forgalom utáni vételár-visszatérítés) nem vehet
igénybe. 

A Tagsági igazolvány más személy részére át nem ruházható, az-
zal kizárólag a VSZ Tagsági igazolványon megnevezett tagja jogosult
vásárolni. A vásárlás során a Praktiker munkatársai ennek érdekében
jogosultak ellenôrizni a VSZ Tagsági igazolvánnyal vásárolni szándéko-
zó személyek személyazonosságát.

Eredményes érdekvédelem
Miskolcon

A Vasutasok Szakszervezete Miskolc Területi Kép-
viselete sikeres megállapodást kötött a MÁV Zrt-
vel tagjai javára.
A 2009. január 1-jétôl hatályos Kollektív Szerzôdés alapján az egyéb

munkarendben foglalkoztatottak mûszakpótlékának mértéke csökkent, ezért a vona-
li tolatásvezetôk, vonat fel-, és átvevôk, váltókezelôk keresete csökkent. Ennek
következtében volt olyan tagunk, akinek 17000 forintot meghaladó havi kere-
setvesztesége keletkezett.

A bánrévei alapszervezeti tisztségviselônk hozzáértô szervezô munkája, a
Területi Képviselet szakmai segítsége, valamint a VSZ központi apparátusának
együttes munkája révén a munkáltatóval sikerült 2009. április 10-én aláírni azt a
megállapodást, amelynek eredményeként személyi alapbéremelésben részesülnek
a fent említett munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók. Lesz olyan VSZ tag,
akinek a személyi alapbére kilenc százalékkal emelkedik. Továbbá visszamenôlege-
sen, 2009. január 1-jétôl megkapják az érintettek a mûszakpótlék különbözetet is.
Ezzel még nincs lezárva ez az ügy, mert a személyi alapbéremelés hatását a bruttó
keresetre vonatkozóan az augusztusi munkabér kifizetése után újból felülvizsgáljuk.
Az ehhez kapcsolódó bírósági eljárást a VSz Miskolci Területi Képviselete szeptem-
berig szünetelteti. BBeerrnnáátthh  KKaattaalliinn,, VSZ Miskolc Területi Képviselet vezetôje

Kinek áll érdekében? „ Élt 137 évet?”
Ismét próbál megkapaszkodni a szombathelyi
MÁV Vasjármû Kft. a hazai jármûjavítási piacon.
Amíg a MÁV Zrt. pályáztatta a vasúti jármûvek ja-
víttatását, azaz valódi verseny folyt, nem is volt
gond. 
A legnagyobb hazai megrendelô és egyben tulajdonos is, majd késôbb a MÁV

Csoport tagjainak megrendelését teljesítô szombathelyi vasúti jármûjavító munká-
jával – román dízel mozdonyok, Bz motorvonatok, Interpicik, ikermotorkocsi,
négytengelyes személykocsik, különféle teherkocsik javítása stb. – elégedettek
voltak, akárcsak a többi hazai és külföldi partnerei. Mindez most veszélybe
kerül(t) Szombathelyen. Az M47-es remotorizációk, az ikermotorkocsik gyártásá-
nak lehetôsége, a négytengelyes személykocsik és Bz motorvonatok javítása
eltûnôben van. Hagyjuk, hogy vesszen a 137 éves munkakultúra, többszáz ember
munkahelye, állandósuljon az egyébként is rendkívül szûkös pénzügyi források
(közpénzek is) versenykontroll nélküli felhasználása? Nem! Ez nem lehet érdeke
a részben tulajdonos MÁV Zrt-nek, a közfeladatot ellátó vasúti személyszállító
MÁV-START Zrt-nek, de a vontatást végzô MÁV-TRAKCIÓ Zrt-nek, sôt az adó-
fizetô magyar állampolgároknak sem. Amennyiben a tendencia marad, a legvé-
gén persze mindenki veszít, az is, aki nem a vasutat veszi igénybe utazásaihoz.
A kérdés az, hogy kiknek és miért áll érdekében a Dunántúl meghatározó vasúti
jármûjavítójának ellehetetlenítése?

KKoozzmmaa  ZZssoolltt,, a VSZ Vasjármû Kft. Alapszervezetének szb-titkára



Személyi kérdések mellett a
résztvevôk tájékoztatást kaptak a
munkaadói szövetséggel (CER)
folytatott tárgyalásokról.

Az ülés résztvevôi elfogadták az
ETF Vasúti Szekció 2009-2013. évi
munkaprogramját is, melyben a
legfontosabb pontok:

■ Az európai vasútpolitika befo-
lyásolása

■ A vasutas munkavállalók szoci-
ális körülményeinek javítása

■ Az Európai Szociális Párbe-
széd támogatása

■ Az Európai Vasúti Ügynökség-
ben való aktívabb részvétel

■ A tagszervezés támogatása a
szektoron belül és együttmûködve
más közlekedési szektorokkal

■ A Közép-, Kelet- és Dél-Kelet
Európai, valamint nem EU-s tagál-

lamokból érkezô szakszervezetek
aktívabb részvétele a szekció mun-
kájában.

A szinte minden ország vasútját
érintô válságról is tárgyalt a szek-
ció: sajnos elôfordult olyan ország
is, ahol a munkavállalók bérét a
válság következményeként csök-
kentették, de a létszámleépítés
szinte mindenhol napirenden van
2009-ben.

Egy nemzetközi találkozó min-
dig lehetôséget ad kétoldalú egyez-
tetésekre is, ez alkalommal a VSZ a
cseh illetve szlovák delegációval
folytatott megbeszéléseket. Sabine
Trier, az ETF fôtitkár-helyettese el-
fogadta szakszervezetünk meghívá-
sát az április végi Európai Vasutas
Szakszervezetek Állandó Konfe-
renciájára. KKoommiilljjoovviiccss  MMááttéé

Március közepén Brüsszelben

tartották az ETF Vasúti

Szekciójának ülését, ahol

többek között a testület új

vezetôit is megválasztották.

Tisztújítás az ETF
Vasúti Szekciójában

AA  ttaalláállkkoozzóónn  aa  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvvee--

zzeettéétt  SSiimmoonn  DDeezzssôô eellnnöökk  kkééppvviisseellttee..  AAzz

eellmmúúlltt  éévvbbeenn  nnaaggyy  ffeellhháábboorrooddáásstt  vváállttootttt

kkii,,  hhooggyy  NNoorrbbeerrtt  HHaannsseenn,, aa  nnéémmeett

TTrraannssnneett  SSzzaakksszzeerrvveezzeett  ééss  aazz  EETTFF  VVaassúúttii

SSzzeekkcciióó  eellnnöökkee  eeggyyiikk  ppiillllaannaattrróóll  aa  mmáá--

ssiikkrraa  ááttüülltt  aa  mmuunnkkaaaaddóóii  oollddaallrraa..

HHaannsseenn  uuttóóddjjáánnaakk  aa  lluuxxeemmbbuurrggii  GGuuyy

GGrreeiivveellddiinnggeett vváállaasszzttoottttaa  mmeegg  aa  tteessttüülleett,,

aalleellnnöökknneekk  aa  ssppaannyyooll  AAnnttoonniioo  GGaammeezz

RRaammiirreezztt,, iilllleettvvee  aa  mmaaggyyaarr  BBaallllaa  GGyyöörr--

ggyyöött.. AA  sszzeekkcciióó  sszzûûkkeebbbb  vveezzeettôôii  tteessttüüllee--

ttééhheezz  ttaarrttoozziikk  mméégg  aa  nnôôii  mmuunnkkaavváállllaallóókk

kkééppvviisseellôôjjee  iiss,,  eezztt  aa  ppoozzíícciióótt  aazz  oollaasszz

MMaarriiaa  MMaarrzzoollaa ttöölltthheettii  bbee..  AAzz  úújjoonnnnaann

mmeeggvváállaasszzttootttt  vveezzeettôôsséégg  aazztt  aa  ffeellaaddaattoott

kkaappttaa,,  hhooggyy  22000099  ôôsszzéérree  tteeggyyeenn  jjaavvaassllaa--

ttoott  aazz  EETTFF  VVaassúúttii  SSzzeekkcciióójjaa  úújj  bbeellssôô

mmûûkkööddééssii  sszzaabbáállyyzzaatt  llééttrreehhoozzáássáárraa..  

Konzultációs folyamatok
eredményeként március 31-ig
a MÁV Zrt. alábbi szervezetei-
nél sikerült megkötnünk a
függelékeket: Stratégiai Igaz-
gatóság, Kommunikációs Igaz-
gatóság, Jogi Igazgatóság, Bel-
sô Ellenôrzés, Pénzügyi Igaz-
gatóság, Kontrolling Igazgató-
ság, Portfólió-gazdálkodási
Igazgatóság, Ingatlangazdálko-
dási Igazgatóság, Infokommu-
nikációs Igazgatóság, Biztonsá-
gi Igazgatóság és az EBK.

Az elôkészítéskor a munkál-
tatók képviselôjével egyeztetve
kifejtettük, hogy a jelenleg ér-
vényes munkarendek, pótlé-
kok, keresetek változatlanul
hagyására törekszünk.

A BBiizzttoonnssáággii  IIggaazzggaattóóssáágg
szervezeteit érintôen az 1200
óra feletti készenlét díjazásáért
vívtuk meg harcunkat. Konzul-
tációk után rögzítették a Helyi
Függelékben, hogy az 1200
óra feletti készenlét díjazását a
hatályos Kollektív Szerzôdés-
ben foglaltaknál magasabb

százalékban rögzítik a munkál-
tató és a munkavállaló egymás-
sal kötött megállapodásában.

A JJooggii  IIggaazzggaattóóssáágg szerveze-
teiért is – heteken keresztül –
harcoltunk. A DDookkuummeennttáácciióóss
KKöözzppoonntt  ééss  KKöönnyyvvttáárr vonatko-
zásában maradt a rugalmas
munkaidô beosztás, a munkál-
tató elállt az egyenlôtlen mun-
karend javaslatától. Az ÜÜggyykkee--
zzeellééssii  ééss  DDookkuummeennttáácciióóss  SSzzooll--
ggáállttaattóó  SSzzeerrvveezzeett munkaválla-
lóival kapcsolatban nagyobb
gondokkal kellett szembenéz-
nünk. Voltak olyan tagtársa-
ink, akik már a január 1-jétôl
hatályba lépô Kollektív Szerzô-
dés alapján pótléktól estek el,
illetve kevesebb pótlékot kap-
tak. Errôl az alábbi megállapo-
dást kötöttük:

A Megállapodás értelmében
a mûszakpótlékok változásával
a személyi alapbért úgy rende-
zik, hogy keresetveszteség
nem éri tagjainkat. 2009 elsô
féléve után az ÜDSZSZ mun-
kavállalóit érintôen munka-

körökre vetítve elemezni fog-
juk, hogy ez a gyakorlatban is
így valósult-e meg.

A TTáárrssaassáággii  SSzzoollggáállttaattááss
IIggaazzggaattóóssáággnnááll március 30-án
megtartott konzultáció ered-
ménytelenül zárult.

Ezen eredménytelenség fel-
oldására és a Helyi Függelék
megkötésére csak abban az
esetben látunk lehetôséget, ha
a munkáltató a Helyi Függe-
lékbe azon munkaköröket ve-
szi be, melyekrôl a munkavál-
lalók megkapták az Értesítést,
Munkaköri leírást, Munkaszer-
zôdést. Ezt a kifogásunkat már
a konzultáció elôtt jeleztük a
munkáltató felé, ezért is érthe-
tetlen számunkra, hogy nem
változtatott átadott tervezetén.
A konzultáción az idôpont
egyeztetések, ütemezések
meghatározásától is elzárkó-
zott a munkáltató, aminek
„eredményeképp” április 1-
jétôl Kollektív Szerzôdés sze-
rint történik a foglalkoztatás:
az Igazgatósági Függelék és a
Helyi Függelékek hatályukat
vesztették, illetve nem kötöt-
tek Helyi Függeléket. 

A HHuummáánn  SSzzeerrvveezzeett  és a
KKoommmmuunniikkáácciióóss  IIggaazzggaattóóssáágg
Helyi Függelék-tervezetet sem
adott az érdekképviseletek-
nek.

NNéémmeetthh  GGáábboorrnnéé

Változások a MÁV Zrt.
Központi Szervezeteinél
A MÁV Zrt. Kol-

lektív Szerzôdése
felhatalmazása

alapján Helyi Füg-
gelékeket kötöttek

márciusban a MÁV
Zrt. Központi Irányí-

tás szervezeteinél is.
A 2009. január 1-
jétôl hatályos KSZ

szerint megszûntek
az Igazgatósági

Függelékek, melyek
szerepét-rendelteté-
sét a Helyi Függelé-
kek vették át, meg-
kötésük határideje
március 15-e volt.
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E
Ennek is  kö-
szönhetôen a
magánvasutak
piaci részesedé-
se a korábban el-
képzelni sem
mert 20% köze-
lébe  emelke -

dett. A Társaság menedzs-
mentje ennek ellenére nye-
reséges üzleti tervet foga-
dott el, amely azonban az
elôzetes tervekhez képest
több területen költségmeg-
szorításokat irányoz elô. Er-
re azért van szükség, mert –
elôször a Cargo történeté-
ben – az üzleti terv nem ké-
szült el az adott üzleti év
elôtt. A 2009-es tervet csak
március közepén fogadták
el.

A személyi jellegû költ-
ségekbôl az elôzetes tervek-
hez képest 300 millió Ft-ot
kívánnak megtakarítani.
Ehhez a menedzsment sze-
rint be kell vezetni az
állásidôt és a részmunka-
idôt, amelytôl havonta 50
millió Ft körüli megtakarí-
tást várnak. A munkáltató a
részmunkaidô esetében
megállapodásra törekszik a
szakszervezetekkel.

Ezekrôl a tervekrôl régóta
hallani a MÁV Cargonál. Az
elsô konkrét lépés a szabad-
ságolások megindítása volt
a februári vezénylések készí-
tésekor. Már ekkor is fel kel-
lett lépnie a VSZ-nek és vé-
gül megállapodással kezel-
tük a helyzetet. Azóta azon-
ban nem tárgyaltunk a

A kialakult helyzet megol-
dása érdekében a VSZ is meg-
állapodásra törekszik, de a
munkáltatói tervektôl csakis
eltérô megoldást tartunk el-
fogadhatónak.

A kialakult gazdasági kör-
nyezetben tudomásul vesz-
szük, ha – hangsúlyozva! –
más területekkel együtt a sze-
mélyi jellegû költségek terén
is megszorító intézkedéseket
tervez a munkáltató. Vélemé-
nyünk szerint azonban a
2009-es bérintézkedésekrôl
kötött megállapodás teljesít-
ményösztönzô rendszerre
vagy esetleg a bérfejlesztésre
vonatkozó fejezetét kellene
módosítani. Ezzel lehetne a
megszorítások hatásait egyen-
letesebben elosztani.

A szakszervezeti oldal tá-
mogatja, a munkáltató azon-
ban egyelôre elutasítja a VSZ
javaslatát. A VÉT-en az állás-
pontok csekély mértékben
közeledtek. A munkáltató át-
gondolja a javaslatunkat, de
véleménye szerint csak akkor
lehet róla tárgyalni, ha a VSZ
hajlandó a részmunkaidôvel
kapcsolatos álláspontján vál-
toztatni.

A menedzsment a Cargo
megalakulása óta a csapat-
munka fontosságáról és a
CSAPAT kialakításának fon-
tosságáról beszélt és – ismer-
jük el – tett is érte. Az utóbbi
idôben már mint megvalósult
tény került szóba ez a téma.

A szakszervezeti tagok is-
merik a szolidaritás fogalmát,
és – mint a jó csapattagok
egyik fontos jellemzôje – azt a
valóságban is alkalmazni
szokták.

Most azoknak is alkalmaz-
niuk kellene, akik a kialakult
helyzetért is nagyobb felelôs-
séggel tartoznak, és a megol-
dás terén is többet tud(ná)-
nak tenni. A mostani intézke-
désekkel ugyanis az évek alatt
nem könnyen elért egység
gyors tönkretétele várható.

munkáltató újabb tervezett – és már a megállapodásban is
szereplô – lépéseirôl. 

A Vasutasok Szakszervezete természetesen nem kezde-
ményezte a munkáltatónál a részmunkaidôrôl szóló tárgyalások
mielôbbi megkezdését, pedig tagjaink azóta is minden nap ezzel
kapcsolatban érdeklôdnek.

A VSZ 2009. március 4-én levélben hívta fel a munkáltató fi-
gyelmét arra, hogy a VÉT márciusi ülésén milyen fontos kérdések
megvitatását javasolja. Erre azért volt szükség, mert a VSZ-en kí-
vül 2009-ben addig senkinek nem hiányzott az érdekegyeztetés
legmagasabb vállalati fórumának összehívása. Sajnos kiderült,
hogy másoknak még most sem hiányzik a VÉT. A munkáltató
részérôl – a levelünk hatására – történt kísérlet a VÉT összehívá-
sára, de a többi szakszervezet nem érezte fontosnak a „találko-
zást” az ÜT-választások miatt. Lehet, hogy másoknak fontosabb a
kampány, mint a munkavállalók érdeke?

Az említett levélben természetesen nem hívtuk fel a munkálta-
tó figyelmét a részmunkaidô bevezetésének megvitatására, de bíz-
tunk benne, hogy ott meg tudjuk tárgyalni a terveket, mielôtt
még rossz irányt vesz az ügy.

A VSZ által teremtett lehetôséget tehát mások nem kívánták ki-
használni, a késlekedésnek és az érdektelenségnek meg is lett az
eredménye: egy a munkavállalók között aránytalanul és megosz-
tó módon bevezetett, a munkahelyi közérzetet mélységesen rom-
boló és a kitûzött célt – a 300 millió Ft-os megtakarítást – egyéb-
ként elérni nem képes állásidô április 1-jétôl történô bevezetése.

A múlt év végén folyamatosan arról gyôzködtük a munkáltatót,
hogy a személyi jellegû költségek csökkentésére van a létszámle-
építésen kívül más módszer is. Akkor sikerült a meggyôzés, és
ezért sem beszélünk ma létszámleépítésrôl a Cargonál, ami hatal-
mas eredmény! Most szintén meg kell gyôzni a munkáltatót ar-
ról, hogy az állásidôn és a részmunkaidôn kívül is van más meg-
oldás.

Az ÜT-választások elôkészítése közben is szakítottunk rá idôt,
hogy a munkáltató képviselôivel informális módon (VÉT-en ugye
nem tudtuk) többször megvitassuk a valamennyi cargos munka-
vállalót érintô témát. Miközben több forrásból származó infor-
mációink szerint az egyik szakszervezetet csak az érdekli, hogy ne
legyen részmunkaidô a központban és a vezetôk között, addig a
másik a választási kampány során nem kíván kockázatos megoldá-
sokba, megállapodásokba bonyolódni!?

A VSZ pedig kollektív megállapodáson alapuló megoldást akar!
Ennek érdekében több alternatívát is felvetettünk. Március 11-

én a VSZ Cargo SZK Küldöttértekezletén volt vendégünk Átal
László vezérigazgató és Masa Beáta humánerôforrás igazgató. Itt
vetettük fel elôször a munkáltatónak, hogy gondoljuk át a bérin-
tézkedésekrôl szóló megállapodás teljesítményösztönzésre vonat-
kozó fejezetét, illetve másutt a bérfejlesztésre vonatkozó fejezet
átgondolásának lehetôségét is felvetettük. Tagjaink véleményé-
nek ismeretében és támogatásával ajánlottuk ezt a munkáltató-
nak.

Mindezek ellenére készültek el az áprilisi vezénylések, amelyek
visszavonását március 27-én levélben követeltük. Tagjaink számá-
ra ugyanis elfogadhatatlan, hogy a végrehajtásban, folyamatos
munkarendben foglalkoztatottaknak már áldozatot kell vállalni-
uk, míg a végrehajtás területén nappalos munkarendben foglal-
koztatottakra késôbb tervezik bevezetni a hasonló mértékû áldo-
zatvállalást jelentô részmunkaidôt, és eközben a központban fog-
lalkoztatottakra vonatkozóan a munkáltató még csak terveket
sem tudott bemutatni a – végül április 2-án megtartott – VÉT-en.
Persze nem is szükséges ezen tovább gondolkodniuk.

A Vasutasok Szakszervezete a VÉT-en is kifejtette, hogy a mun-
kavállalók között aránytalanul és megosztó módon bevezetett, a
munkahelyi közhangulatot mélységesen romboló állásidôs ve-
zénylések visszavonását követeli, a részmunkaidô bevezetésérôl
pedig nem kíván tárgyalni.

Állásidô, részmunkaidô,
vagy... szolidaritás?

A MÁV Cargo

elmúlt évi lesújtó
eredménye (mí-

nusz 5,6 mrd Ft-os

veszteség) után a

2009-es év is további

hatalmas teljesít-

ménycsökkenéssel

indult. Az elszállított

elegy mennyisége

30%-os csökkenést

mutat az elmúlt év

hasonló idôszakához
képest.
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A MÁV Ingatlankezelô Kft.
jövôjérôl 2009. február 18-án

a MÁV Zrt. (mint tulajdonos)
képviselôje elmondta, hogy a jö-
vôben a mûszaki üzemeltetést
nem az IK Kft-vel képzelik el. A je-
lenleg felfüggesztett fôvállalko-
zói modell bevezetésre vár. Ha a
határozatot feloldják, a MÁV Zrt.
az IK Kft-nek nem tud megrende-
léseket biztosítani. A kijelentések
dermesztôen hatottak az IK mun-
kavállalóira.

A MÁV Zrt. megbízása alapján az átvilágítást
az American Appraisal Magyarország Vagyonke-
zelô Kft. végezte el. A tanulmány a fôvállalkozói
modell bevezetését javasolja, alvállalkozók vé-
geznék el a tevékenységet, ami szükségessé te-
szi a fizikai létszám leépítését. Hatásként közép-
távon mintegy 13-15%-os megtakarítás érhetô el.
Nos, ez elegendô ahhoz, hogy több mint 1250
kollégánk munkanélkülivé, egy szûk réteg érdeke
pedig valóra váljon. Elfelejtették a gazdasági szá-
mításokat, azok bemutatását.

A MÁV IK Kft. centralizált irányítása a tulajdo-
nos túlzott kontrollja miatt van. A társaság formá-
jában piaci szereplô, az árak pedig meghatározó-

ak az ingatlanpiacon. A veszély abban áll, a nyer-
tes alvállalkozók a tényleges árak alá mennek,
aminek a következménye a fekete munkáltatás,
igaz, a kormány hadat üzent a fekete gazdaság-
nak, igyekszik azt kifehéríteni. Úgy néz ki, mintha
ez a tulajdonost, a döntéshozókat nem zavarná.

Az alvállalkozók munkája (tisztelet a kivétel-
nek) sok kívánnivalót hagy maga után, bizonyos
idô elteltével nagy összegeket kell fordítani a javí-
tásokra. Errôl persze nem ildomos nyíltan beszél-
ni, hiszen a benyújtott számlát elôbb-utóbb ren-
dezik. Azt, hogy az üzemeltetés a vasút vérkerin-
gését biztosítja, ilyenkor elfelejtik.

A vasúti közlekedés folyamatos-üzem jellegét
biztosítja a gyorsjavító szolgálat, amelynek nagy
értéke, hogy a munkavállalók rendelkeznek az
üzemzavarokat okozó hibák hatékony elhárításá-
hoz nélkülözhetetlen hely- és létesítményismeret-
tel, és a vasúti vágányok között, a vasúti felsô-
vezetékek alatt vagy közelében történô munka-
végzés különösen veszélyes volta többféle tanfo-
lyamot, vizsgát követel meg. Vannak olyan ténye-
zôk, amelyek még a geodéziai térképeken sin-
csenek megjelölve. 

2008-2009-ben a tulajdonos 10-10%-kal, vala-
mint a közszolgáltatói áremelkedésekkel csök-
kentette a megrendelésállományt, amely több,
mint a középtávra tervezett megtakarítás.

Az élet, az eltelt idôszak bebizonyította a fôvál-
lalkozói modell életképtelenségét. Ha a tulajdo-
nosnak, illetve a döntéshozóknak kellô felelôs-
ségrevonásra kellene számítaniuk, akkor nem
hoznának olyan döntéseket, amelyeket késôbb
fel kell függeszteni. Az IK Kft. a szakszervezetek-
kel március 26-án három évre kötötte meg a Kol-
lektív Szerzôdést mellékleteivel együtt. A Társa-
ságnál 2006 április elsejétôl 2009 április elsejéig
nem volt Munkaruházati Szabályzat. A Tulajdonos
2008-ban 10%-os, 2009-ben minden költségso-
ron 10%-os költségcsökkentéssel nehezíti a Tár-
saság fennmaradását. 

A MÁV Zrt. a költségcsökkentés mellett a köz-
szolgáltatói áremelkedéseket, 8-14%-ot is áthárít-
ja a Társaságra. A menedzsment létszámleépí-
tésben látja a megoldást. Az átalakítás-tervezet
véleményeztetése elkezdôdött.

HHoolllliikk  MMiikkllóóss
szb-titkár

MÁV Ingatlankezelô
Kft. KÜT hírlevél
A MÁV Ingatlankezelô Kft. területén
az Üzemi tanács-választások után áp-

rilis elsején megalakult a Központi Üzemi
Tanács (KÜT).

A MÁV Ingatlankezelô Kft-nél az Mt. 45. § (1) e)
pontja alapján 11 fôs Központi Üzemi Tanács mû-
ködik. A KÜT elnökévé Szegvári Pétert, társelnöké-
vé Boros Ákosnét választottuk.

A KÜT tagjai és mûködési területük: Boros Ákos-
né Budapest, Hollik Miklós Debrecen, Kovács Csa-
ba Pécs, Kis Norbert Budapest, Zolcsák Béla Debre-
cen, Baranyai Béla Miskolc, Tóth Tibor Szeged,
Fettikné Kovács Gyöngyi Komárom, Szedevits Judit
Szombathely, Koncz István Budapest, Szegvári Péter
Budapest. 

A KÜT megtartotta elsô ülését, amelynek napi-
rendjén az alábbi témák szerepeltek:

11.. A MÁV Ingatlankezelô Kft. szervezet-átalakítási
terve.

22.. Temetési és szociális segélyezések felosztásának
általános szempontjai.

33.. Egyebek.
Az utolsó napirend keretében a legnagyobb fe-

szültséget az váltotta ki, hogy a MÁV Zrt. mint tulaj-
donos bejelentette megrendeléseinek drasztikus
csökkentését. Félô, hogy a döntés következtében a
Társaság akár csôdbe is juthat, illetve a létszámcsök-
kentés után, mivel a tevékenység a vasút vérkerin-
gését biztosítja, túladnak rajta.

HHoolllliikk  MMiikkllóóss
KÜT-tag

2008 második felében a
MÁV Ingatlankezelô

Kft. két munkavállalója (VSZ-
tagok) számos kollégájuk-
hoz hasonlóan apró, a civil
életben figyelmet nem ér-
demlô hibáért írásbeli fe-
gyelmi megrovást kapott. 

E kettô munkavállaló, szemben a
sorstársaikkal, nem törôdött bele,
hogy ilyen semmiségért ôket a mun-
káltató olyan büntetésben részesít-
se, amely igazságtalan és a jövôjüket
is befolyásolhatja. Mint tudjuk, a fe-
gyelmi büntetést egy esetleges új
munkahelyre jelentkezéskor három
évig be kell „vallani”, ami a munka-
vállalót hátrányosan érinti.

VSZ-tagok lévén jogi segítséget
kértek szervezetünktôl. Az óriási fel-
adathoz Kiss Károly (képünkön), a
VSZ lôkösházi alapszervezet Arany-
jelvénnyel kitüntetett titkára kezdett
hozzá. Érintettsége kétszeres az ügy-
ben, hiszen a védeni kívánt VSZ-
tagok a lôkösházi alapszervezet tag-
jai, egyikük pedig az alapszervezet
választott tisztségviselôje.

Kiss Károly, mielôtt jogi útra terel-
te volna a büntetések visszavonását,
személyenként 3-3 munkáltatói
egyeztetést kezdeményezett és tar-
tott a munkáltatói jogok képviselô-
jével. A vállalatnál „kötötték az ebet

a karóhoz”, így
egyenes követ-
kezményként
a jogi út ma-
radt. A Békés Megyei Munkaügyi Bí-
róságra beadandó kereseteket a
VSZ jogászával konzultálva megírta,
majd azt a panaszosok beadták.

Eljött a tárgyalás napja. A pana-
szos VSZ-tagok a bíróságon nem egy
jogi végzettségû ügyvédet, hanem a
VSZ képviseleti jogokkal felruházott
fent említett tisztségviselôjét bízták
meg védelmükkel. A gondos felké-
szülés és védelem eredményekép-
pen a Békés Megyei Munkaügyi Bí-
róság elnöke döntésével visszavonat-
ta a MÁV Ingatlankezelô Kft. fegyel-
mi határozatát mindkét érintett pe-
rében.

Összegezve: A Vasutasok Szakszer-
vezete a vállalati szintû érdekvéde-
lem mellett felkészült tisztségvise-
lôin keresztül az egyéni érdekképvi-
seletben is tagjai mellett áll. Erre
nem csak a MÁV Ingatlankezelô Kft-
nél, de az összes MÁV-vállalatnál
szüksége lehet a munkavállalóknak.
Itt a példa, ezért is érdemes VSZ-tag-
nak lenni!

Kérünk titeket, mutassátok meg
ezt a cikket olyanoknak is, akik még
nem tagjai szakszervezetünknek.
Lépjenek be ôk is a VSZ-be, ezek-
ben a „nehéz” idôkben méginkább
szükségünk van egymás támogatásá-
ra. A példa adott…
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Veszélyes átszervezés elôtt
A tulajdonos milyen sorsot szán a MÁV Ingatlankezelô
Kft. munkavállalóinak?

Ez aztán az egyéni
érdekképviselet!



Sikeresen folytatódott és
le is zárult a Vasutasok
Szakszervezete tisztség-
viselôi részére szervezett
képzési sorozata.

Amint arról a Magyar
Vasutas elôzô számában be-
számoltunk, a VSZ Elnöksé-
ge a szakszervezeti tiszt-
ségviselôk oktatásában nagy
tapasztalattal rendelkezô
képzési szervezet, az Érdek-
védelmi Tanácsadó Szolgá-
lat (ÉTOSZ) munkatársait

kérte fel az elôadások és tré-
ningek megtartására.

Március második heté-
ben Kiskunfélegyházán a
szegedi és a budapesti terü-
leti képviseletek kezdték
meg a képzéseket, Pécsen a
helyi Vasutas Mûvelôdési
Ház adott otthont a foglal-
kozásoknak.

Az akkreditált képzési
program végén kilencven
hallgató tett sikeres vizsgát.
Az okleveleket hamarosan
kézhez vehetik. Gratulá-
lunk!

Pályázat
VSZ alapszervezeteknek

A VSZ Elnöksége 2009-ben is meghirdette
az alapszervezetek munkájának elismeré-

sére alapított „VSZ Dicsérô Oklevél” kitüntetés
pályázatot.
A pályázó alapszervezeteknek számot kell adniuk a tagszervezô-tag-
megtartó munkájukról, az érdekvédelmi és közösségszervezô tevé-
kenységükrôl. 
A pályázat szempontjából kiemelt fontosságúak az üzemi tanácsi és
munkavédelmi képviselô választásokon elért eredmények, illetve a
vasúti vállalatok átszervezésébôl adódó munkajogi és egyéb nehéz-
ségek kezelési módja. 
Lényeges szempont a pályázó alapszervezet kapcsolatrendszere a
helyi nyugdíjas alapszervezettel, a VSZ rétegszervezeteivel, a helyi
üzemi tanáccsal és munkavédelmi képviselôkkel, KÜT-tel, KMVB-vel,
az MSZOSZ megyei szervezeteivel, a helyi önkormányzattal és civil
szervezetekkel.
A beérkezett pályázatok közül a VSZ Elnöksége három alapszerve-
zetnek ítéli oda az elismerést, melyhez százezer forint infrastrukturá-
lis fejlesztésre fordítható pénzjutalom is jár.
A pályázatot a VSZ Szervezetpolitikai Csoportjához 2009. május 4-ig
kell beküldeni az illetékes szervezetpolitikai feladatokat ellátó közép-
szervezeten, illetve a VSZ Országos Nyugdíjas Szervezetén keresz-
tül.
A pályázat további részleteirôl a Területi Képviseletek, a Jármûjavítók
Intézô Bizottsága és a VSZ ONYSZ vezetôi adnak felvilágosítást. 

Titkári értekezlet Szombathelyen
A Vasutasok Szakszervezete Szombathelyi Területi Kép-
viseletéhez tartozó alapszervezetek titkárainak részvé-
telével soros értekezletet tartottak 2009. április 7-én. 

Az értekezleten megtárgyalták és elfogadták a Területi Képviselet 2008. évi gazdálko-
dásáról szóló pénzügyi beszámolót és a 2009. évi költségfelhasználás tervét. Papp
Zoltán képviseletvezetô a munkáját bemutató tájékoztató után dr. Kotter József, a VSZ
TEB Szakmai Képviselet vezetôje ismertette az aktuális érdekvédelmi feladatokat és
eredményeket. Karácsony Szilárd szervezetpolitikai alelnök a tagszervezésrôl, az
Üzemi tanács-választásokról és az új kormányprogram közösségi közlekedést, azon
belül a vasúti szektort érintô hatásairól és a VSZ álláspontjáról tájékoztatta az alap-
szervezeti tisztségviselôket. 

Folytatódtak a regionális
képzések
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Kit érint a probléma
Franciaországban

AA  CCGGTT  ((SSzzaakksszzeerrvveezzeettii  SSzzöö--
vveettsséégg))  vvaassúúttii  ttaaggoozzaattaa  hhaattáárroo--
zzoottttaann  ffooggllaalltt  áálllláásstt::  aa  sszzttrráájjkk

nneemm  kköövveettkkeezzmméénnyyee  aa  rroosssszz  eerreeddmméénnyyeekk--
nneekk  aazz  SSNNCCFF  áárruuffuuvvaarroozzáássii  üüzzlleettáággáánnááll..

AAzz  ookkookk  eelleemmzzééssee  kkiimmuuttaattttaa,,  hhooggyy
sszzttrráájjkkookk  aazzéérrtt  sszzeerrvveezzôôddtteekk,,  mmeerrtt  hhiiáánnyyzzootttt
aa  ppáárrbbeesszzéédd  aazz  aakkttuuáálliiss  sszzoocciiáálliiss  pprroobb--
lléémmáákkrróóll..  KKiimmuuttaattttáákk  aazztt,,  hhooggyy  aa  sszzttrráájjkkookk
mmiiaatttt  00,,55  nnaapp  vveesszzeetttt  eell  aallkkaallmmaazzoottttaannkkéénntt
22000088--bbaann  aa  22000033--aass  22,,2233--mmaall  sszzeemmbbeenn,,  aammii
aazztt  mmuuttaattjjaa,,  hhooggyy  aa  ddoollggoozzóókk  mmááss  mmóóddoott
vváállaasszzttaannaakk  aa  pprroobblléémmáákk  mmeeggoollddáássáárraa..

((LLaa  VViiee  dduu  RRaaiill,,  22000099..  mmáárrcciiuuss  44..))

„OSCAR” vonatok közleked-
nek Ausztráliában

FFeebbrruuáárr  2233--áánn,,  aazzoonn  aa  nnaappoonn,,
aammiikkoorr  LLooss  AAnnggeelleessbbeenn  ááttaadd--
ttáákk  aazz  OOssccaarr  ddííjjaakkaatt,,  üüzzeemmbbee

hheellyyeezzttéékk  AAuusszzttrráálliiáábbaann  aazz  „„OOSSCCAARR””  vvoonnaa--
ttookkaatt..

EEzzeekk  aa  vvoonnaattookk  MMaaqquuaarriiee  vváárrooss  eeggyyee--
tteemmee  ééss  SSyyddnneeyy  kküüllvváárroossaa  kköözzöötttt  kköözzlleekkeedd--
nneekk..  AA  vvoonnaatt  uuttaassaaii  ddííjjmmeenntteesseenn  vveehheettiikk

iiggéénnyybbee  aa  vvoonnaattoott  mmáájjuuss  vvééggééiigg..  UUttaassaaii
ffôôkkéépppp  eeggyyeetteemmii  hhaallllggaattóókk,,  aakkiikk  nnaappoonnttaa
uuttaazznnaakk  aa  nnaaggyyvváárroossbbaa,,  ddee  mmiinnddeennkkiinneekk
öörröömmeett  ookkoozz  eezz  aa  sszzoollggáállttaattááss,,  aammeellyy  aazz
oottttaannii  nnyyáárr  vvééggééiigg  ttaarrtt..

((LLaa  VViiee  dduu  RRaaiill,,  22000099..  mmáárrcciiuuss  77..))

Jó gazdasági eredmények az
SNCF-nél 2008-ban

SSaajjttóóhhíírreekk  sszzáámmoollttaakk  bbee  aa  ffrraanncciiaa  vvaassúútt
22000088..  éévvii  eerreeddmméénnyyeeiirrôôll..  AA  vváállllaallaatt  mméérrlleeggee
66,,99%%--ooss  ppoozziittíívvuummoott  mmuuttaattootttt  kkii,,  aammeellyy
nnaaggyyoonn  jjóónnaakk  mmoonnddhhaattóó..  EEzz  aa  sszzáámm  mméégg
nneemm  vvéégglleeggeess,,  mmiivveell  mméégg  nneemm  kkéésszzüülltt  eell  aa
hhiivvaattaallooss  mméérrlleeggbbeesszzáámmoollóó,,  aammeellyyeett  aazz
SSNNCCFF  IIggaazzggaattóóttaannááccssaa  hhoozz  mmaajjdd  nnyyiill--
vváánnoossssáággrraa..  SSzzaakkéérrttôôkk  sszzeerriinntt  eezz  nnaaggyyoobbbb
eellttéérréésstt  nneemm  ttaarrttaallmmaazz  mmaajjdd..

((LLaa  VViiee  dduu  RRaaiill,,  22000099..  mmáárrcciiuuss  77..))

A 2008-as pénz- és
tôkepiac ked-

vezôtlen változásai
tükrözôdnek a nyug-

díjpénztári befekte-
tések hozamának

rövidtávú
alakulásában is. 

AA  VVaassuuttaass  NNyyuuggddííjjppéénnzzttáárr
mmiinnddkkéétt  ÁÁggaazzaattáábbaann  aazzoonn--

bbaann  eennyyhhéébbbb  nneeggaattíívv  hhoozzaamm  kkee--
lleettkkeezzeetttt,,  aazz  ÖÖnnkkéénntteess  PPéénnzzttáárrii
ÁÁggaazzaattbbaann  --88,,7722%%,,  aa  MMaaggáánn--
ppéénnzzttáárrii  ÁÁggaazzaattbbaann  --77,,9944%%..  EEzz
aazz  aallaaccssoonnyyaabbbb  mméérrttéékkûû  nneeggaattíívv
hhoozzaamm  aannnnaakk  eerreeddmméénnyyee,,  hhooggyy  aa
bbeeffeekktteettééssii  ppoolliittiikkaa  aallaappjjáánn  aa
ppoorrttffoolliióó  aallaaccssoonnyy  rréésszzvvéénnyyhháá--
nnyyaaddoott  ttaarrttaallmmaazzootttt  ééss  eeggyyiikk  áággaa--
zzaattbbaann  sseemm  vveezzeettttüükk  bbee  aa  vváá--
llaasszztthhaattóó  ppoorrttffoolliióóss  rreennddsszzeerrtt..  AA
nneeggaattíívv  eerreeddmméénnyytt  aazz  áállllaammppaa--
ppíírrookk  nneeggyyeeddéévveess  ppiiaaccii  éérrttéékkeelléé--
ssee  ookkoozzttaa,,  mmeerrtt  aa  kkeeddvveezzôôttlleenn
ppiiaaccii  ffoollyyaammaattookk  ááttmmeenneettiilleegg

ccssöökkkkeenntteettttéékk  aa  ppaappíírrookk  éérrttéékkéétt..
AA  hhoozzaammvveesszzttééss  ccssaakk  ááttmmeenneettii
vveesszztteesséégg,,  aammeellyy  aazz  eeggyyeess  éérrttéékk--
ppaappíírrookk  lleejjáárraattaakkoorr  kkoorrrriiggáállóóddiikk..
AA  PPéénnzzüüggyyii  SSzzeerrvveezzeetteekk  ÁÁllllaammii
FFeellüüggyyeelleettee  kköözzlleemméénnyyee  aallaappjjáánn
aa  vváállaasszztthhaattóó  ppoorrttffoolliióótt  nneemm  mmûû--
kkööddtteettôô  mmaaggáánnnnyyuuggddííjjppéénnzzttáárraakk
ttaavvaallyyii  ááttllaaggooss  hhoozzaammaa  --1155,,77%%,,
mmíígg  aa  vváállaasszztthhaattóó  ppoorrttffoolliióóss  rreenndd--
sszzeerrtt  bbeevveezzeetteetttt  nnyyuuggddííjjppéénnzz--
ttáárraakkéé  eennnnééll  77,,22%%--kkaall  ggyyeennggéébbbb,,
--2222,,99%%..  AA  ffeennttiieekkbbôôll  kkiittûûnniikk,,  hhooggyy
aa  kkiiaallaakkuulltt  ppéénnzzppiiaaccii  hheellyyzzeettbbeenn
ppéénnzzttáárruunnkk  kkiisseebbbb  vveesszztteessééggeett
sszzeennvveeddeetttt    eell,,  aazzoonnbbaann  ííggyy  iiss  aa
mmaaggáánnppéénnzzttáárraakk  kköözzöötttt  aa  lleeggjjoobbbb
tteelljjeessííttmméénnyytt  nnyyúújjttoottttaa  22000088--bbaann..    

AA  nnyyuuggddííjj  ccééllúú  mmeeggttaakkaarrííttáássookk
hhoosssszzúúttáávvrraa  sszzóóllnnaakk,,  eezzéérrtt  aa  bbee--
ffeekktteettéésseekk  eeggyyéévveess  tteelljjeessííttmméé--
nnyyéébbôôll  nneemm  lleehheett  mmeesssszzeemmeennôô
kköövveettkkeezztteettéésseekkeett  lleevvoonnnnii..  AAzz
ÖÖnnkkéénntteess  PPéénnzzttáárrii  ÁÁggaazzaatt  aazz  eell--
mmúúlltt  1100  éévv  ssoorráánn  88,,2255%%--ooss  éévveess
ááttllaaggooss  hhoozzaammoott  éérrtt  eell,,  aammeellyy
11,,8800%%--kkaall    hhaallaaddttaa  mmeegg  aazz  aazzoo--
nnooss  iiddôôsszzaakkbbaann  mméérrtt  iinnfflláácciióótt..  AA
MMaaggáánnppéénnzzttáárrii  ÁÁggaazzaatt  1100  éévveess

ááttllaaggooss  hhoozzaammaa  77,,6688%%,,  aammeellyy
11,,2233%%--kkaall    hhaallaaddttaa  mmeegg  aazz  aazzoo--
nnooss  iiddôôsszzaakkbbaann  mméérrtt  iinnfflláácciióótt..  AA
VVaassuuttaass  NNyyuuggddííjjppéénnzzttáárr  aazz  eell--
mmúúlltt  1100  éévveess  ááttllaagghhoozzaamm  tteekkiinnttee--
ttéébbeenn  mmiinnddkkéétt  ÁÁggaazzaattbbaann  ddoobboo--
ggóóss  hheellyyeezzéésstt  éérrtt  eell..  

AA  nnyyuuggddííjjppéénnzzttáárraakk  áállttaall  eelléérrtt
eerreeddmméénnyyeekk  hhiivvaattaallooss  aaddaattookk
aallaappjjáánn  öösssszzeehhaassoonnllííttááss  ccéélljjáábbóóll
hhoonnllaappuunnkkoonn  mmeeggtteekkiinntthheettôôkk..  

MMiinnddkkéétt  áággaazzaattrraa  eellmmoonnddhhaatt--
jjuukk,,  hhooggyy  aa  bbeeffeekktteettééssii  ppoolliittiikkaa
ttööbbbb  mmiinntt  8822%%--bbaann  áállllaammiillaagg  ggaa--
rraannttáálltt  áállllaammppaappíírrtt  ttaarrttaallmmaazz,,  aa
mmaaggyyaarr  ééss  kküüllffööllddii  rréésszzvvéénnyyeekk
aarráánnyyaa  mmiinntteeggyy  1111%%..  AA  ffeennnnmmaa--
rraaddóó  77%%  vváállllaallaattii  ééss  hhiitteelliinnttéézzeettii
kkööttvvéénnyyeekk,,  jjeellzzáálloogglleevveelleekk,,  iinnggaatt--
llaann,,  iinnggaattllaann  aallaappookk  ééss  bbaannkkii  bbee--
ttéétt..

AA  NNyyuuggddííjjppéénnzzttáárr  mmiinnddkkéétt  áággaa--
zzaattbbaann  aa  bbeeffeekktteettééssii  ppoolliittiikkáájjáánnaakk
mmeeggffeelleellôôeenn  aa  ppéénnzzttáárrttaaggookk  vvaa--
ggyyoonnáátt  aa  lleeggkköörrüülltteekkiinnttôôbbbbeenn  ééss
kkiieemmeelltt  ggoonnddoossssáággggaall  kkeezzeellii,,
vvaaggyyoonnkkeezzeellôôiitt  ggoonnddoossaann  vváá--
llaasszzttjjaa  kkii,,  eezztt  mmuuttaattjjáákk  aa  1100  éévveess
iiddôôsszzaakkbbaann  eelléérrtt  eerreeddmméénnyyeekk..  AA

NNyyuuggddííjjppéénnzzttáárr  ccéélljjaa  aa  vvaaggyyoonnkkee--
zzeellôôkkkkeell  eeggyyüüttttmmûûkkööddvvee  aa  bbiizzttoonn--
ssáággooss  vvaaggyyoonnkkeezzeellééss  ééss  aa  lleehhee--
ttôôsséégghheezz  kkééppeesstt  aa  vveesszztteessééggeekk
mmiinniimmaalliizzáálláássaa..  

AA  ggaazzddaassáággii  eellôôrreejjeellzzéésseekk  ééss  aa
sszzaakkeemmbbeerreekk  sszzeerriinntt  22000099  mmáássoo--
ddiikk  ffeelléébbeenn  llaassssúú  ffeejjllôôddééss  vváárrhhaa--
ttóó,,  aammeellyy  vváárrhhaattóóaann  aazz  áállllaammppaa--
ppíírr--  ééss  rréésszzvvéénnyyppiiaaccoott  iiss  kkeedd--
vveezzôôeenn  bbeeffoollyyáássoollhhaattjjaa..  

EEbbbbeenn  aa  hheellyyzzeettbbeenn  tteehháátt  aa
lleeggookkoossaabbbb  ddöönnttééss  aa  kkiivváárrááss,,  ééss
hhaa  mmeeggnnyyuuggsszziikk  aa  ppiiaacc,,  aa  bbeeffeekk--
tteettéésseeiinnkk  vviisssszzaaáállllnnaakk  aa  nnoorrmmááll
éérrttéékküükkrree..

MMeeggffoonnttoollaannddóó  eezzéérrtt  aazz  öönnkkéénn--
tteess  ppéénnzzttáárrii  ttaaggookknnááll  aa  1100  éévveess
vváárraakkoozzáássii  iiddôô  lleetteellttee  uuttáánn  hhoo--
zzaamm,,  iilllleettvvee  ttôôkkee  ééss  nnyyuuggddííjjaazzááss
eesseettéénn  aazz  eeggyyöösssszzeeggûû  sszzoollggáállttaa--
ttááss  iiggéénnyybbeevvéétteellee,,  mmeerrtt  hhaa  mmoosstt
aa  mmeeggttaakkaarrííttááss  ffeellvvéétteellee  mmeelllleetttt
ddöönntteenneekk,,  aa  vveesszztteessééggeett  iiss  eell  kkeellll
vviisseellnnii..
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Vasutas Nyugdíjpénztár
befektetési eredményei 

Nagy sebességre alkalmas
vasútvonalat szándékoznak építeni
Indiában

AAzz  oorrsszzáágg  eellssôô  iillyyeenn  vvaassúúttvvoonnaalláánnaakk
tteerrvveeiitt  aa  SSyyssttrraa  iirrooddaa  kkéésszzííttii  eell..  AAzz  úújj
vvaassúúttvvoonnaall  kkéétt  ggaazzddaassáággiillaagg  ffoonnttooss

vváárroosstt  kköött  mmaajjdd  öösssszzee..  AA  9933  kkmm  uuttaatt  2255
ppeerrcc  aallaatttt  ffooggjjaa  mmeeggtteennnnii,,  aammeellyy  aa  hhaaggyyoommáánnyyooss
úúttvvoonnaalloonn  kköözzlleekkeeddôô  33  óórrááss  mmeenneettiiddôôvveell  sszzeemmbbeenn
jjeelleennttôôss  iiddôônnyyeerreessééggeett  jjeelleenntt,,  mmiivveell  aa  vvoonnaattookk  aazz  úújj
ppáállyyáánn  332200  kkmm//óórraa  sseebbeessssééggggeell  kköözzlleekkeeddnneekk  mmaajjdd..  
EEggyy  mmáássiikk  iillyyeenn  ppáállyyaa  ééppííttéésséétt  iiss  tteerrvveezziikk  eeggyy  444400  kkmm
hhoosssszzúússáággúú  vvoonnaalloonn,,  aammeellyyeenn  aazz  aaddddiigg  77  óórraa  hheellyyeetttt
22  óórraa  lleesszz  aa  mmeenneettiiddôô..  AAzz  ééppííttééssii  kkööllttsséégg  eellôôrree--
lláátthhaattóóllaagg  22,,3355  mmiilllliióó  eeuurróó  lleesszz..  EEzzeekkeenn  kkíívvüüll  mméégg
ttoovváábbbbii  úúttvvoonnaallaakkoonn  iiss  tteerrvveezziikk  nnaaggyysseebbeessssééggrree
aallkkaallmmaass  ppáállyyaa  ééppííttéésséétt..

((LLaa  VViiee  dduu  RRaaiill,,  22000099..  mmáárrcciiuuss  77..))
HHaajjóóss  BBééllaa



Pénztárosok
Szakmai Napja

22000099..  áápprriilliiss  44--éénn  aa  MMaaggyyaarr  MMûûsszzaakkii  ééss  KKöözzlleekkeeddééssii  MMúúzzeeuummbbaann

mmiinntteeggyy  eezzeerr  ssttaarrttooss  mmuunnkkaavváállllaallóó  ééss  hhoozzzzááttaarrttoozzóóiikk  rréésszzvvéétteelléé--

vveell  ttaarrttoottttáákk  mmeegg  aa  PPéénnzzttáárroossookk  SSzzaakkmmaaii  NNaappjjáátt..

Start Dolgozói
Fórum

Akár jelzésértékû
is lehet, hogy a

MÁV-START vezér-
kara 2009. március 10-
én a Személyszállítási
Szolgáltatási Központ
(SZSZK) munkavállalói részére a Dol-
gozói Fórumot az idén 125 éves, eklektikus
stílusban épült Keleti pályaudvaron, pon-
tosabban annak Bingó termében tartot-
ta.

KKoozzáákk  TTaammááss  vveezzéérriiggaazzggaattóó  pprreezzeennttáácciióójjáábbaann
bbeemmuuttaattttaa  aa  22000088--aass  eerreeddmméénnyyeekkeett,,  kkiieemmeellvvee  aa
ppoozziittíívv  nnuullllaa  eerreeddmméénnyytt  ééss  rreemméénnyyéétt  ffeejjeezzttee  kkii,,
hhooggyy  aa  rroommllóó  ggaazzddaassáággii  hheellyyzzeett  eelllleennéérree  eezz  aazz  éévv
sseemm  lleesszz  rroosssszzaabbbb..  EEllôôaaddáássáábbaann  kkiieemmeellttee,,  hhooggyy
aazz  uuttaassllééttsszzáámm  ssaajjnnooss  éévvrrôôll--éévvrree  ffooggyyaattkkoozziikk..

AA  bbeevvéétteelleekk  nnöövveelléésséétt,,  mmiinntt  eemmllíítteettttee::  „„22000099--
bbeenn  eeggyyeellôôrree  nneemm  aa  ttaarriiffaaeemmeelléésssseell,,  hhaanneemm  ppll..  aa
jjeeggyyvváállttááss  mmeeggkköönnnnyyííttéésséévveell  ééss  aazz  eelllleennôôrrzzééss  sszzii--
ggoorrííttáássáávvaall  sszzeerreettnnéénnkk  nnöövveellnnii””..

AA  vveezzéérriiggaazzggaattóó  aa  vvoonnaattkkéésséésseekkkkeell  kkaappccssoollaatt--
bbaann  hhaannggssúúllyyoozzttaa::  „„bbáárr  aa  hhiivvaattaallooss  aaddaattookk  sszzeerriinntt
kkiilleennccvveenn  sszzáázzaalléékk  ffeelleettttii  ppoonnttoossssáággoott  ddiiaaggnnoosszzttii--
zzáállnnaakk,,  aazz  iiss  iiggaazz,,  hhooggyy  aazz  eemmbbeerreekk  nnaaggyyrraa  éérrttéé--
kkeelliikk  aa  ppoonnttoossssáággoott””,, eezzéérrtt  mmiinnddeenntt  eellkköövveettnneekk  aa
mmeenneettrreenndd  bbeettaarrttáássaa  éérrddeekkéébbeenn..

AA  vveezzéérriiggaazzggaattóó  kköözzööllttee  aazztt  iiss,,  hhooggyy  aa  MMÁÁVV--
SSTTAARRTT  ZZrrtt--nneekk  vvaallóóbbaann  nniinnccss  mméégg  aazz  aallaappííttóó  ááll--
ttaall  jjóóvvááhhaaggyyootttt  ÜÜzzlleettii  TTeerrvvee,,  eennnneekk  éérrtteellmméébbeenn  aa
tteerrvveezzeetttt  bbeerruuhháázzáássookkaatt  ((jjeeggyyéérrttéékkeessííttééss  kkoorrsszzee--
rrûûssííttééssee,,  ggöörrddüüllôôáálllloommáánnyy  ffeejjlleesszzttééssee))  sseemm  ttuudd--
jjuukk  eellkkeezzddeennii..

AAppaavváárrii  JJóózzsseeff  áállttaalláánnooss  aaddmmiinniisszzttrráácciióóss  vvee--
zzéérriiggaazzggaattóó--hheellyyeetttteess  ttáájjéékkoozzttaattóójjáábbaann  kkéétt  nnaa--
ggyyoonn  ffoonnttooss  pprroobblléémmáárróóll,,  aa  sszzeerrvveezzeettii  ááttaallaakkííttááss--
rróóll  ééss  aa  bbéérreezzééssrrôôll  bbeesszzéélltt..  EEllmmoonnddttaa,,  hhooggyy  22000099
vvééggééiigg  bbiizzttoossaann  lleesszz  sszzeerrvveezzeettii  vváállttoozzááss,,  aammeellyy
ccssaakk  aazz  iirráánnyyííttáásstt  éérriinnttii..  AA  bbéérreezzééssrrôôll  eellmmoonnddttaa,,
hhooggyy  aa  MMÁÁVV--SSTTAARRTT  ZZrrtt--nnééll  aa  bbéérreekkeett  ssaajjnnooss
nneemm  aa  lleetteerrhheellééss  sszzeerriinntt  áállllaappííttoottttáákk  mmeegg,,  hhaanneemm
eeggyysszzeerrûûeenn  aa  mmuunnkkaakköörrhhöözz  kkööttööttttéékk,,  aammii  eellffoo--
ggaaddhhaattaattllaann,,  eezzéérrtt  mmeegg  kkeellll  vváállttoozzttaattnnii..  

AAppaavváárrii  vvéélleemméénnyyee  sszzeerriinntt  aa  KKoolllleekkttíívv  SSzzeerr--
zzôôddéésstt  iiss  áátt  kkeellll  aallaakkííttaannii,,  hhiisszzeenn  vvaannnnaakk  bbeennnnee
oollyyaann  aaddaattookk,,  aammeellyyeekk  nneemm  iiss  aa  MMÁÁVV--SSTTAARRTT  ZZrrtt..
ddoollggoozzóóiirraa  vvoonnaattkkoozznnaakk..

MMaattéécczznnéé  NNéémmeetthh  ÁÁggnneess  üüzzeemmeelltteettééssii  vveezzéérr--
iiggaazzggaattóó--hheellyyeetttteess  aa  DDoollggoozzóóii  FFóórruumm  rréésszzttvveevvôôii--
nneekk  bbeemmuuttaattttaa  aa  MMÁÁVV--SSTTAARRTT  ZZrrtt..  sszzeerrvveezzeettii  ffeell--
ééppííttéésséétt..  AA  jjáárrmmûûrreekkoonnssttrruukkcciióórróóll  eellmmoonnddttaa,,
hhooggyy  eellssôô  llééppééssbbeenn  aazz  öörreegg,,  eellaavvuulltt  BBhhvv  ééss  BByy  sszzee--
mmééllyykkooccssiikkaatt  ccsseerréélliikk..  AA  ggöörrddüüllôôáálllloommáánnyy  tteelljjeess
ccsseerrééjjee  eellôôrreelláátthhaattóóllaagg  22001111--rree  ffeejjeezzôôddiikk  bbee,,
aammeellyynneekk  kkeerreettéébbeenn  hhaarrmmiinncc  FFLLIIRRTT,,  nnyyoollcc  ggöö--
rröögg  DDEESSIIRROO,,  ööttvveenn  hhaarrmmaaddiikk  ggeenneerráácciióóss  IICC  sszzee--
mmééllyysszzáállllííttóó--kkooccssii  ééss  ttööbbbb  oorroosszz  BBZZ  ééss  BBDDVV  mmoo--
ttoorrkkooccssii  bbeesszzeerrzzéésséétt  tteerrvveezziikk..  DDiieenneess  ZZssuuzzssaannnnaa

Ú j  b e j á r a t  n y í l t  a  h a g y o m á n y h o z  

Tavasztól vonat jár a
szentendrei Skanzenben

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 2009. április
7-én ünnepélyesen átadták az európai uniós támogatás-
sal megvalósult új bejárati épületet és a Skanzen Vonatot.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Skanzen Örökség Programnak
köszönhetôen 2009. április 8-tól új eszköz segíti a szentendrei Skanzen lá-
togatóinak közlekedését a múzeum területén: egy felújított ipari mûem-
lék, egy Ganz-Jendrassik féle motorvonat – mostantól Skanzen Vonat –
szállítja majd az utasokat a tájegységeket összekötô vasútvonalon. A több
mint két kilométeres sínpályával Európa leghosszabb múzeumi normál
nyomtávú vasútvonala épül meg Szentendrén. A vonat végállomása a
Skanzen új bejárati épülete, a mezôhegyesi vasútállomás másolata. A 2,2
km-es vonalon további öt megállót építettek ki, ezekbôl elindulva egy vagy
több tájegységet érhetnek el a látogatók. A Skanzenben Magyarországon
egyedüliként, Európában pedig negyedikként tölti be valódi funkcióját
egy muzeális értékû közlekedési eszköz. Fotó: Deim Péter
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NEM CSAK DEBRECENBEN IS-
MERIK A VASUTAS SZERENÁD
EGYÜTTEST (KÉPÜNKÖN). ÖT
NYUGDÍJAS AMATÔR ZENÉSZ
RENDSZERESEN EGYÜTT MÚLATJA
AZ IDÔT. A ZENE ÉS A ZENÉLÉS
SZERETETE ÉVTIZEDEK ÓTA
EGYÜTT TARTJA ÔKET. BÁNSZEGI
JÓZSEF, A ZENEKAR KOORDI-
NÁTORA GITÁROZIK, MANDOLI-
NON JÁTSZIK, DR. KOVÁCS LA-
JOS SZINTETIZÁTORT, TANGÓ-
HARMONIKÁT, GITÁRT, DR. RÓ-
ZSA JÁNOS HEGEDÛT, FURU-
LYÁT, HAJDÚ LÁSZLÓ MANDO-
LINT, HAWAII-GITÁRT, NAGY
LÁSZLÓ PENDOLINT ÉS GITÁRT
SZÓLALTAT MEG LEGGYAKRAB-
BAN.

Bánszegi József és Nagy Lász-
ló több évtizedes munkaviszony
után a vasúttól mentek nyugdíj-
ba. A tagokat gyerekkoruk óta ze-
nélésre ösztönzô környezet vette
körül. Sajátos hangzást érnek el a
különleges hangszerekkel az
olasz és latin temperamentumos
dalok, valamint a világslágerek
elôadásakor.

Az együttest jól ismeri a na-
gyobb vasutas közösség is. Több-
ször adtak sikeres mûsort például
vasutasnapokon Debrecenben,
Z á h o n y b a n ,
Nyíregyházán,
ahol többezres
nézôsereg dú-
dolta velük a slá-
gereket.

Rendszere-
sen szerepelnek
például az Idô-
sek hete rendez-
vényein, faluna-
pokon, a Zsuzsi
Vasút rendezvé-
nyein, kiállítás
megny i tókon

vagy nônapi rendezvényeken.
Debrecenben a Nyugdíjas Vas-
utas Alapszervezet összejövetele-
in is adnak mûsort az egyre több
résztvevô nagy örömére. Az el-
múlt évben közel negyven ingye-
nes fellépésük volt. Ez is azt iga-
zolja, hogy a Szerenád zenekar is-
mert, népszerû, és szeretik amit
csinálnak.

Több vasutas és megyei Ki-
mit-tud-on és kulturális sereg-
szemlén is eredményesen szere-
peltek, ezekrôl oklevelek és kö-
szönôlevelek tucatjait tudja meg-
mutatni Bánszegi József, az
együttes vezetôje (a képen balra
gitárral).

Debrecenben a Vasutas
Egyetértés Mûvelôdési Ház és a
Vasutasok Szakszervezete nyújt
segítséget a fennmaradáshoz, fo-
lyamatos mûködésükhöz.

Havi rendszerességgel szóra-
koztatják pl. a Méliusz Juhász Pé-
ter Református Idôsek Otthoná-
ban lakókat, ahol közel 80 szép-
korú ember él. Ott az aktívabb la-
kók együtt nótáznak, dalolnak a
muzsikusokkal, és alig várják,
hogy négy hét múlva újra vissza-
térjenek a zenészek. 

A rendszeres fellépések, han-
gulatos találkozók erôt és hitet
adnak, amire egyre több vasutas-
nak is szüksége lehet. Hajdú
László, aki most betegség miatt
nem szerepelt, a manapság már
szinte ismeretlen hawaii gitáron
is játszik.

Fotó és szöveg: Seress István

Az egészségmegôrzés éve
keretében rendeztük

meg a hagyományos családi
sportnapot. Ideális helyszín
már évek óta Encs város
szabadidô központja, mellyel
együttmûködési megállapodá-
sunk van. Támogatjuk az
úszásoktatást. 

Szombaton még az idôjárás
is kegyes volt hozzánk, hiszen a
napsütés megerôsítette azt az
érzést, hogy kellemes napunk
lesz. Jöttek családok gyerekek-
kel és még a nagyszülôket is
hozták.

A rendezvény fô célja a ki-
kapcsolódás, a mozgás, az
úszás és mindezek mellett, na-
gyon fontos csapatkovácsoló
funkciót is betöltött, erôsítette a
kollektíva összefogását, melyre
az elkövetkezô idôben nagy
szükség lesz, elsôsorban a mun-
kavállalókat érintô megszorítá-
sokkal kapcsolatban. No de félre
most a gondokat, következzék
néhány villanásnyi abból, amit
közösen megéltünk a családi
sportnapon.

Bemelegítésként kötélhúzás-
sal kezdtünk, majd hulla-hopp
karikagurítás, frizbidobás, zsák-
bafutás, nôi és gyerek hetes rú-
gás, asztalitenisz, gyerek-ifjúsági
és felnôtt darts vetélkedés zajlott.
Teljesen kihasználtuk a csarnok

adta lehetôségeket és az öt csa-
pat részvételével heves küzde-
lemben, idônként emelkedett
hangulatban pörögtek az esemé-
nyek. A teremtorna csapatait a
miskolci TB Alosztályok központ-
ja, a telefonközpont, Kazincbarci-
ka távközlô és blokkmesteri sza-
kaszok közös csapata, egy csa-
ládtagokból összeverbuvált ve-
gyes csapat, valamint vendég-
ként a fôpályamesteri szakaszok
résztvevôi alkották. Az egyik szü-
netben hetes rúgásokkal szóra-
koztattuk a közönséget, melybe
Farkas János osztályvezetô is
beszállt három rúgás erejéig. A
meccseken felhevült játékosok
az uszoda kellemes vizében hû-
tötték le magukat. Ezt követôen
egy kellemes sétával átvonultunk
a Kurek-panzióba, ahol a ház
asszonya nagyon finom babgu-
lyással és túrós rétessel kínálta a
résztvevôket. Az ebéd után két
automata tekepályán folytatódott
a családok játékos küzdelme. A
délutáni eredményhirdetést a
gyerekek várták a legjobban, akik
értékes ajándékoknak örülhettek.
Jó érzés volt hallani a búcsúzó
gyerekek tervezgetését már a
jövô évi hasonló találkozásra.
„Jövôre újra ugyanitt.”

Bodnár József
Vasutasok Szakszervezete

TEB SZB-titkár

Nônap Debrecenben
AA  VVSSZZ  DDEEBBRREECCEENNII IIGGAAZZGGAATTÓÓSSÁÁGG AALLAAPPSSZZEERRVVEEZZEETTEE 22000099..  MMÁÁRRCCII--
UUSS 66--ÁÁNN SSZZBB  ÉÉRRTTEEKKEEZZLLEETTEETT TTAARRTTOOTTTT,,  MMEELLYYEENN RRÉÉSSZZTT VVEETTTT MMEELLEEGG
JJÁÁNNOOSS,,  AA VVSSZZ  ÉÉRRDDEEKKVVÉÉDDEELLMMII AALLEELLNNÖÖKKEE IISS..  

AA  sszzaakksszzeerrvveezzeettii  ttaaggookk  mmeegghhaallllggaattttáákk  aazz  aallaappsszzeerrvveezzeettii  ttiittkkáárr  bbeesszzáámmoollóójjáátt  ééss
öörröömmmmeell  hhaalllloottttáákk,,  hhooggyy  22000077..  jjúúlliiuussii  mmeeggvváállaasszzttáássaa  óóttaa  hhuusszzoonnnnééggyy  ffôôvveell  nnôôtttt
aa  ttaaggllééttsszzáámm..

EEzztt  kköövveettôôeenn  MMeelleegg  JJáánnooss  aazz  aakkttuuáálliiss  iinnffoorrmmáácciióókkrróóll  ttáájjéékkoozzttaattttaa  aa
rréésszzttvveevvôôkkeett,,  mmeeggeemmlléékkeezzttüünnkk  aa  NNôônnaapprróóll,,  mmeellyyeenn  nneemmccssaakk  aa  NNôôkkeett,,  aa  FFéérrffiiaa--
kkaatt  iiss  üünnnneeppeellttüükk,,  ééss  aajjáánnddéékkkkaall  kkeeddvveesskkeeddttüünnkk..

BBeekkéénnéé  CCssoonnggrrááddii  KKaattaalliinn,,  aallaappsszzeerrvveezzeettii  ttiittkkáárr
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Örömzenélés önzetlenül Családi sportnap
az egészséges vasutasért
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Soros KÜT-ülés:
2009. március 5.

Az eellssôô napirend keretében
egy jóléti ingatlan pályázati úton
történô értékesítésére tett mun-
káltatói javaslatot Gyenes Tibor,
a Vagyonkezelô Zrt. igazgatója.
A KÜT határozatban egyhangú-
lag támogatta az értékesítési fo-
lyamat elindítását. 

MMáássooddiikkkkéénntt a szolgálati- és
bérlakás kiutalás rendjének uta-
sítástervezetét ismertette Do-
rozsmai Éva osztályvezetô. A
munkáltató oka az új utasítás lét-
rehozására az, hogy egyrészt a
régi utasítás elavult (1994-es),
másrészt a MÁV szervezeti átala-
kítása következtében a lakások
az anyavállalatnál maradtak, to-
vábbá egységes nyilvántartás ké-
szül a lakások állapotáról. Ezt
követôen a KÜT tagjai javaslato-
kat fogalmaztak meg a fô irány-
vonalról. Továbbra is a foglal-
koztatáspolitikai és a szociális
szempont legyen a meghatáro-
zó. Szolgálati lakás a törvény sze-
rint jelenleg nincs, annak elle-
nére, hogy szolgálati érdekbôl
lakik benne a munkavállaló.
Horváth István KÜT elnök java-
solta, hogy a döntési folyamat-
ban az üzemi tanácsi részvételt is
szabályozni kell. A lakásbérleti
jog szerzôdés alapján keletkezik,
de ügyvédi felülvizsgálat indul a

jogcím nélküli lakáshaszná-
lókkal szemben.

A kküüllöönnfféélléékk keretében a
MÁV Trakció Zrt. az E1.sz.
utasítás módosítás-tervezetét
véleményezte a testület. A
Pályavasúti Üzletág TEB Fô-
osztály kompromisszumos ja-
vaslatot készített az F2.sz. uta-
sítás módosítására.

Soros KÜT-ülés:
2009. március 19.

EEllssôôkkéénntt a pályavasút szer-
vezet racionalizálásának je-
lenlegi állásáról adott rövid
összefoglalót Szamos Alfonz
fôigazgató. Ismertette az ed-
digi fôbb lépéseket, majd át-
adta a szót Both Tamás osz-
tályvezetônek, aki elmondta,
hogy valamennyi területen
egyeztettek a bevezetésrôl.
Új munkakörök jelentek
meg, melyek beértékelése
megtörtént. Ilyen a „vonalke-
zelô szakaszmérnökség veze-
tô”, mely felsôfokú vasúti
végzettséggel tölthetô be. 62
helyen mérnök végzettségû
szakaszmérnök vezetô lesz.
Április 1-jétôl 18 Mérnöki
Szakasz megszûnik. Az ingat-
lanokról egy felmérés után
döntenek.

Ezt követôen Sullay János
TEB igazgató tájékoztatta a

testületet arról, hogy mi motiválja a vezetést a távközlési és
biztosítóberendezési végrehajtási szervezet átalakításában.
A szakaszok létszáma 10 fô alá csökkent, a készenléti szol-
gálatok átnyúlnak a szakasz határokon, az adminisztrációs
és elszámolási tevékenységek a gyakorlatban nagyon leter-
helik a távközlô- és biztosítóberendezési szakaszok veze-
tôit. A területi szakaszmérnökségek az ide átkerülô sza-
kaszmérnökbôl és mûszaki, valamint adminisztrációs
személyzetbôl állnak majd. A szakaszmérnökségek létszá-
ma kb. 25-50 fô a biztosítóberendezésnél, a távközlésnél
12-31 fôt terveznek. A szakaszmérnökségek központja 2-3
fôs lesz.

A kküüllöönnfféélléékkeenn belül a nyugdíjas vasutas munkavállalók
részére 2009-ben 130 mFt üdülési csekk felosztásáról tájé-
koztatta a testület Dorozsmai Éva osztályvezetô. Egy fôre
50000 Ft adható.

Soron kívüli KÜT-ülés:
2009. március 26.

EEllssôôkkéénntt tájékoztató hangzott el a PASS2 projektrôl és a
rendszer-bevezetési feladatokról. Dr. Fenyves László, a
Forgalmi Fôosztály projektvezetôje rövid áttekintést adott
a vasútvállalatok megalakulása utáni helyzetrôl. Ismertette
az üzleti folyamatban résztvevô alrendszerek összefüggése-
it. Elmondta, hogy a rendszer mûködésbe lépésével  meg-
rendelés alapján tud vasúti szolgáltatást teljesíteni a pálya-
vasút, így tisztázódnak a fizetési kötelezettségek. A szolgál-
tatásokat 7600 km-es pályahálózaton a FOR00 elektroni-
kus napló rögzíti. A biztosítóberendezési és GPS adatokat
egy rendszerben átveszi a forgalom, melyért cserébe szol-
gáltat a vasútvállalatok felé. A jól megtervezett oktatás má-
jus második feléig fog tartani, a BGOK keretein belül,
ahol mintegy 400 fô egyszerre tud a rendszerbe belépni és
gyakorolni. Munkakörnyezet javítására 50 MFt-ot fordítot-
tak Záhonytól Szombathelyig.

MMáássooddiikkkkéénntt a vonali kiszolgálást végzô vonatok teljesít-
mény-csökkenésének és a tolató személyzet foglalkoztatá-
sának összefüggéseirôl szólt Lipusz Ferenc osztályvezetô.
Elkészült egy elemzés, melynek alapján javaslatot tettek a
tolatásban résztvevôk létszámára és a tolatás módjára. Er-
re várja az érdekképviseleti véleményeket a szakmai veze-
tés.

Véleményezési jogkörben tárgyalták a Forgalmi Fôosz-
tály szakmai irányítási körébe tartozó vonalhálózaton mû-
ködô állomások teljesítményhez kapcsolódó, bevétel ala-
pú kategóriába sorolásáról szóló üzletági általános vezér-
igazgató-helyettesi utasítás-tervezetet.

A különféléken belül a testület kijelölte a szakmai
képviselôket a BPR H1 projektben való részvételre. 

MÁV Zrt.
KÜT HÍRLEVÉL

– 2009. március
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VVaassúúttii  llooppáássookk
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eellllooppttáákk!!((SSzzmmooddiiss  IImmrree  ggrraaffiikkáájjaa))



– 1826-ban született (a mi Petôfi Sándorunk
után három évvel); 1847-ben nôsült (akárcsak a
mi nemzeti költônk), felesége Anna Ferona
Pierce; 1854-ben Nyugatra ment; 1856-ra
megépítette (San Franciscótól 200 km-re
észak-keletre) a Sacramento-völgyi vasutat,
amely az elsô vasútvonal volt az „igazi”
Vadnyugaton (a Missouritól nyugatra) – s az
azonos nevû város és a tôle keletre fekvô
aranybányák között létesült.

Megfogtuk az elefántot
Ekkorra azonban már ugyanaz a „vasútláz”

lett úrrá rajta, mint korábban John Plumbe-on
illetve Asa Whitney-en (lásd bôvebben:
Vesztesek, MV 2007. dec. 12. o.; Kapcsolatok,
MV 2008. jan. 12. o.). Humortalan állhatatossá-
ga miatt csakhamar megkapta gúnynevét:
„Ôrült Judah” (Crazy Judah). 1859 októberében
ugyan sikerült számos képviselôt összetrom-
bitálnia a kaliforniai vasúti értekezletre San
Franciscoba, ám a postakocsi és gôzhajó tár-
saságok emberei gúnyosan mosolyogtak Judah
elképzelésein. Mint mondták, nem lehet vasutat
építeni a sziklás Sierrákon át. Részben gyôzött,
részben veszített. Néhány képviselôt ugyan
meggyôzött, de hogy „megszabaduljanak tôle”,
Washingtonba küldték, nyerje meg a honatyákat
– egy „kis” anyagi támogatás végett. A washing-
toni képviselôknél nem aratott sikert, mégis
kitartott terve mellett. Sôt, tanulságul azt vonta
le: vasutat nem a törvényhozókkal, hanem az
üzletemberekkel kell építeni.

Semmibe vette E.G. Beckwith hadnagy és
utászai 1854-es felmérését, s amíg Keleten dúl-
tak a polgárháború csatái, Judah kidolgozta a
legrövidebb vonalvezetésû, legkisebb lejtôszö-
gû, legkevesebb alagutat stb. igénylô vasútvo-
nal tervét – amely 100 mérfölddel rövidebb volt,
mint az utászok által tervezett vasút. Ennek
kezdete is vadnyugati regénybe illô: elkötele-
zettségét látva 1860 júliusában egy Doc Strong
nevû prémkereskedô meghívta, másszák meg
együtt a Donner-hágót. A vasútvonal kijelölé-
sekor 1861. áprilisában az alattomosan veszé-
lyes Sierra Nevada hegységben már ott volt a
hû feleség, Anna is.

Judah meggyôzte Sacramento számos
üzletemberét, így a (valamelyik késôbbi
részben bemutatandó/leleplezendô) „négy
nagyot” (Stanford, Huntington, Hopkins,

Crocker) is, s az 1861. június
28-án bejegyzett vasúttársaság-
nak (Central Pacific Railroad of
California) ô lett a fômérnöke és
igazgatósági tagja. Október 9-
én az igazgatótanács végérvé-
nyesen jóváhagyta Judah tervét,
s mint teljhatalmú megbízottat
(ismét!) Washingtonba küldték,
hogy megnyerje az Egyesült
Államok kormányzatát ügyük-
nek. Sikerrel járt, s szüleinek
elküldte az azóta legendássá
vált táviratot: „We have drawn
the elephant, now let us see if
we can harness him up!” (Sza-
bad fordításban: Megfogtuk az
Isten lábát [velünk az elefántnyi
erô, a lehetôség], lássuk, meg
tudjuk-e tartani!)

Morális flexibilitás
Judah Washingtonban ha-

sonló helyzetbe került, mint Henry Farnam,
azzal a különbséggel, hogy Rock Island
mérnökének „csak” a „részvénycápa” Durant
doktor volt az „ellenlábasa” – neki viszont a
„négy lator”, a négy pénzsóvár gazember várta
a vesztét. 

1862. július 1. (Abraham Lincoln aláírása,
vagyis a transzkontinentális vasút alapját jelen-
tô Pacific Railroad Act) után a társaság székhe-
lyét New Yorkba helyezték át. Itt próbált Judah
hiteleket, vasúti síneket, mozdonyokat szerezni,
amelyeket tengeri úton kívántak Kaliforniába
szállítani, hogy miután kellô mennyiségben sik-
erült mindezt felhalmozni, végre megkezd-
hessék a Nyugatról Kelet felé tartó grandiózus
pályaépítést. Fokozta a nehézségeket, hogy
egy ravasz öreg kongresszusi képviselô, a
pennsylvaniai Thaddeus Stevens ügyködésé-
nek eredményeként akkor már a transzkonti-
nentális vasút minden vasanyagának kivétel
nélkül amerikai gyárból kellett kikerülnie – s
mint Olvasóink kitalálhatták: Stevens nemcsak
kongresszusi képviselô volt, de vasgyáros is.

A Central Pacific vasúttársaság kezdetben
a „négy nagy”, valamint (a késôbb eljelentékte-
lenedô) Doc Strong és James Bailey 1500-1500
dollárnyi befektetésébôl, illetve Judah ugyani-
lyen értékûnek tekintett szellemi tôkéjébôl állt.
1863-tól azonban az üzleti partnerek morális
flexibilitása (magyarán: erkölcstelensége) egyre
inkább kompromittálta a nyugati vasút ügyét;

továbbá korlátozták Judah befolyását, nem en-
gedték hozzáférni a cég pénzéhez; ugyanakkor
elkezdték követelni, hogy Judah is fizesse ki a
ráesô 1500 dollárt. 

A sors iróniája, hogy épp az az ember,
Theodore Judah nem lehetett jelen a Central
Pacific indulásánál, aki a legtöbbet álmodozott
és tervezgetett. Neki a cég hétköznapibb
ügyeivel kellett foglalkoznia. Szokásos üzleti
útján volt Nyugat és Kelet partjai között ingázva
hitelekre „vadászva”, egyebek között, hogy a
többiek részét kivásárolja. A leggyorsabban
megtehetô (és köztudottan veszedelmes) utat
választotta a közép-amerikai földszoroson át.
Itt, Panama dzsungelében azonban megcsípte
egy moszkitó, minek következtében sárgaláz-
ban hunyt el New Yorkban a Metropolitan Ho-
telben felesége, Anna karjaiban 1863. novem-
ber 2-án – és vasútja végképp a pénzsóvár
„négy nagy” kezébe került. 

Fehérvári Nándor
(Jelen írásunk, valamint a következô négy

rész, a „Hadi helyzet”, „A négy lator”, az „Állami
támogatás”, a „Polgárháború” közel egyidejû
történéseket tárgyal. A Magyar Vasutasban ren-
delkezésre álló hely miatt bontottuk öt részre –
a mellesleg az aranylázat, az ún. fekete avagy
földalatti vasutat is ismertetô – az amerikai
vasúttörténet szempontjából legfontosabb moz-
zanatokat, összefüggéseket taglaló mondan-
dónkat.)

VASUTAK A

VADNYUGATON

18. RÉSZ
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ÉLT-HALT A VASÚTÉRT; NEM VOLT 1500 DOLLÁRJA, DE KI AKARTA VÁSÁROLNI AZT A
LELAND STANFORDOT, AKI A XIX. SZ. VÉGÉRE 50 MILLIÓ DOLLÁRT TUDHATOTT
MAGÁÉNAK. THEODORE JUDAH, A KELETI PARTI CONNECTICUTI (KÖZELEBBRÔL
BRIDGEPORTI) FIATALEMBER – AKI UGYAN MÉRNÖKNEK TANULT, DE MINT ANNYI
KORTÁRSÁT, INKÁBB JELLEMEZTE AZ ÖNKÉPZÉS – TIZENNYOLC ÉVES KORÁBAN MÁR
VASÚTI FELÜGYELÔ VOLT.

Szent Ôrült
Theodore Judah. A kortársak (és üzlettársak!) által ôrültnek
titulált kiváló mérnök energiája, kitartása és látomásai min-
den elismerést megérdemelnek. Úttörô törekvései nélkül a
Vadnyugatot átszelô, Nyugat felôl épülô vasút története
sokkal hosszabb és botrányoktól még terhesebb lenne.
Emlékének Sacramentóban minden május 8-án adóznak. 
Anna Judah. A házassági évfordulójuk napja, május 10. egy-
beesett az amerikai transzkontinentális vasút Promontory
Pointnál történt felavatásának napjával, amelyet 1869-ben az
odaadó feleség egyedül ünnepelt, s mint mondta: „Bátor fér-
jem lelke mintha alászállt volna, s láthatatlanul, hallhatatlanul
ott voltunk együtt.”



MÁRCIUSBAN ALAPVETÔEN KÉT
HÍR URALTA A MÉDIÁT. A HÓ-
NAP ELSÔ FELÉBEN „MEGBOK-
ROSODTUNK” ÉS A VÍZCSAPBÓL
IS HÍRES KÖZGAZDÁSZUNK NEVE
FOLYT.

EErrrrôôll  nneehhéézz  lleennnnee  aa  nnyyuuggddííjjaassookk
iirráánnttii  eellffoogguullttssáággttóóll  mmeenntteesseenn  vvééllee--
mméénnyytt  mmoonnddaannii..  SSeennkkii  nneemm  vviittaattjjaa,,
hhooggyy  BBookkrrooss jjóóll  eelliiggaazzooddiikk  aa  mmaakkrroo--
ggaazzddaassáágg  bboonnyyoolluulltt  öösssszzeeffüüggggéésseeii  kköö--
zzöötttt..  HHiiddeegg  ffeejjjjeell,,  mmaatteemmaattiikkaaiillaagg  iiggaazzooll--
ttaann  pprróóbbáálljjaa  éélleettsszzíínnvvoonnaall--ccssöökkkkeennttôô  jjaa--
vvaassllaattaaiitt  aallááttáámmaasszzttaannii..

AAzz  eemmbbeerreekk  mmiikkrrookköörrnnyyeezzeettéébbeenn  ééss
éérrzzeelleemmvviilláággáábbaann  mmáárr  iiddeeggeennüüll  mmoozzoogg..
EErrrree  sszzookkttáákk  mmoonnddaannii::  eelleeffáánntt  aa  ppoorrccee--
lláánnbboollttbbaann..

AA  hhóónnaapp  kköözzeeppééttôôll  aazz  11884488//4499--eess  ttöörr--
ttéénneellmmii  eesseemméénnyyeekk  ffeelliiddéézzééssee  ééss  aazz  üünn--
nneeppii  mmeeggeemmlléékkeezzéésseekk  kkiimmeerríítthheetteettlleenn
ssookkaassáággaa  vvoolltt  jjeelllleemmzzôô  aazz  íírrootttt  ssaajjttóóbbaann
ééss  aa  rrááddiióó--tteelleevvíízziióó  hhuulllláámmhhoosssszzaaiinn  iiss..

ÁÁttttéétteelleesseenn  eehhhheezz  kkaappccssoollóóddiikk  eeggyy  eerr--
ddééllyyii  eemmlléékkeemm,,  ééss  eezztt  sszzíívveesseenn  mmeeggoosszz--
ttoomm  aazz  oollvvaassóókkkkaall::

AA  hhaattvvaannaass--hheettvveenneess  éévveekkbbeenn  nnyyáárrii
sszzaabbaaddssáággoomm  jjóó  rréésszzéétt  ffeelleessééggeemm  eerrddééllyyii
((bbáánnááttii))  rrookkoonnaaiinnááll  ttööllttöötttteemm..  AAppóóssoomm
ööccccssee  TToopplleettzzeenn  ((CCsseerrnnaahhéévvíízz))  llaakkootttt
eeggyy  ffeessttôôii  hheeggyyoollddaallbbaann,,  aahhooll  aa  kkeerrtt  aallaatttt
aa  sseebbeess  vviizzûû  CCsseerrnnaa  hhaabbjjaaiibbaann  lleehheetteetttt
ggyyöönnyyöörrkkööddnnii..  

EEggyysszzeerr  vvoonnaattttaall  kkiirráánn--
dduullttuunnkk  aa  kköözzeellii  OOrrssoovváá--
rraa..  AA  vvoonnaatt  aabbllaakkáábbóóll  lláátt--
ttaamm  TTrraaiiaannuuss  rróómmaaii  ccssáá--
sszzáárr  hheeggyyoollddaallbbaa  ééppíítteetttt
vviiaadduukkttsszzeerrûû,,  kkôôbbôôll  kkiirraa--
kkootttt  úúttjjáátt..  AA  ccssáásszzáárr  uurraall--
kkooddáássaa  aallaatttt  ((ii..sszz..  9988--
111177))  éérrttee  eell  aa  rróómmaaii  bbii--
rrooddaalloomm  lleeggnnaaggyyoobbbb  kkii--
tteerrjjeeddéésséétt..  DDáácciiáátt  iiss  ôô
ffooggllaallttaa  eell..  AA  kkoorraabbeellii
úútt  aa  mmaaii  nnaappiigg  iiggaazzoolljjaa
aa  rróómmaaiiaakk  úúttééppííttôô  ttuuddáá--

ssáátt..  ((JJóó  lleetttt  vvoollnnaa,,  hhaa  iinnkkáábbbb  ôôkk  ééppííttiikk
mmeegg  aazz  MM77--eesstt..))

AA  rrééggii  OOrrssoovvaa  eeggyy  hhaanngguullaattooss  mmaaggyyaarr
kkiissvváárroosshhoozz  hhaassoonnllííttootttt..  AAzz  uuttccáánn  lléépp--
tteenn--nnyyoommoonn  mmaaggyyaarr  sszzóó  hhaallllaattsszzootttt..

AA  lleeggnnaaggyyoobbbb  ééllmméénnyyeemm  mmééggiiss  aazz
vvoolltt,,  aammiikkoorr  aa  hheellyyiieekk  eellvveezzeetttteekk  eeggyy  kkuu--
kkoorriiccaafföölldd  kköözzeeppéénn  lléévvôô  ccssôôsszzkkuunnyy--
hhóóhhoozz..  AA  mmeenneekküüllôô  KKoossssuutthh  LLaajjooss  ééss  kkíí--
sséérreettee  iitttt  áássttaa  eell  aa  mmaaggyyaarr  kkoorroonnáátt  aa  vviilláá--
ggoossii  ffeeggyyvveerrlleettéétteell  uuttáánn..  AAzz  oorrssoovvaaiiaakk  eerr--
rree  nnaaggyyoonn  bbüüsszzkkéékk  vvoollttaakk..

EEkkkkoorr  mméégg  aa  dduunnaaii  vvíízziieerrôômmûû  nneemm
ééppüülltt  mmeegg..  EEzz  aa  llááttooggaattáássoomm  CCeeaauusseessccuu
11996677--ttôôll  kkeezzddôôddôô  áállllaammeellnnöökkssééggee  eellôôtttt
ttöörrttéénntt..

VVaassuuttaasskkéénntt  bbeejjáárrttaamm  EEuurróóppáátt  PPáárriizzss--
ttóóll--IIsszzttaammbbuulliigg,,  NNááppoollyyttóóll--LLeenniinnggrrááddiigg..
SSookk  sszzéépp  ééppüülleetteett,,  mmûûeemmlléékkeett  llááttttaamm..
DDee  eezztt  aa  ccssôôsszzkkuunnyyhhóótt  nneemm  ttuuddoomm  eellffee--
lleejjtteennii..

AA  sszzaabbaaddssáágghhaarrcc  mmoossttaannii  jjuubbiilleeuummaa
nnyyoommáánn  iiss  eezz  jjuuttootttt  eesszzeemmbbee..

AA  vvíízziieerrôômmûû  ffeellééppüüllééssee  uuttáánn  iiss  jjáárrttaamm
OOrrssoovváánn..  EEzztt  aazz  uuttaatt  aauuttóóvvaall  tteettttüükk  mmeegg,,
mmeerrtt  aazz  eerrôômmûû  nnééhháánnyy  kkiilloomméétteerrrreell  ttáá--
vvoollaabbbb  ffeekksszziikk  aazz  úújjoonnnnaann  ááttééppíítteetttt  vváá--
rroossttóóll..  AA  rrééggii  OOrrssoovvaa  tteelljjeess  eeggéésszzéébbeenn  vvíízz
aalláá  kkeerrüülltt  aa  ccssôôsszzkkuunnyyhhóóvvaall  eeggyyüütttt..  AA
ttoopplleettzzii  vvaassggyyáárr  iiggaazzggaattóójjaa  aajjáánnlloottttaa  ffeell,,
hhooggyy  eellvviisszz  bbeennnnüünnkkeett..  RRookkoonnaaiimm  sszzoomm--
sszzééddjjaa  vvoolltt  aa  BBrrzzaa  nneevvûû  úúttoonn..  AA  ffaalluunnaakk
eezztt  aa  rréésszzéétt  vvaallaammiikkoorr  BBöörrzzéénnyynneekk  hhíívv--
ttáákk,,  ééss  aazz  uuttccaassoorr  rroommáánn  nneevvee  eennnneekk  eemm--
lléékkéétt  ôôrrzzii..  AA  vvíízziieerrôômmûûrrôôll  ccssaakk  eeggyy  sszzóótt
ttuuddookk  íírrnnii::  mmoonnuummeennttáálliiss..  MMááss  hhaaggyyootttt
mmééllyy  nnyyoommoott  bbeennnneemm..  AAzz  iiggaazzggaattóó  úúrr
eeggyysszzeerr  ccssaakk  ffeellmmuuttaattootttt  aazz  eerrôômmûû  ffeelleett--
ttii  hheeggyy  oollddaalláábbaann  ééppüülltt,,  iimmppoozzáánnss  kkaass--
ttééllyyrraa..  SSzzóó  sszzeerriinntt  eezztt  mmoonnddttaa::  eezz  aa  rroo--
mmáánn  nneemmzzeett  aajjáánnddéékkaa  HHeelleennaa  CCeeaauu--
sseessccuunnaakk,,  hhooggyy  ggyyöönnyyöörrkkööddnnii  ttuuddjjoonn  aazz
eerrôômmûûbbeenn..  RRookkoonnaaiimmnnaakk  nneemm  kkeelllleetttt
ffoorrddííttaannii,,  mmeerrtt  eezztt  oollyyaann  mmééllyyssééggeess  uuttáá--
llaattttaall  hhaannggssúúllyyoozzttaa,,  hhooggyy  eeggyybbôôll  mmeeggéérr--
tteetttteemm,,  nneemmccssaakk  mmii  nneemm  sszzeerreettttüükk  aa
CCeeaauusseessccuu  rreezzssiimmeett..

MMeeggnnéézzttüükk  aazz  úújj  OOrrssoovváátt  iiss,,  aammii  sszzaabbáá--
llyyooss  uuttaakkkkaall,,  33--44  eemmeelleetteess  bbllookkkk  hháázzaakk--
kkaall  ééppüülltt  mmeegg..  NNeemmccssaakk  aa  hhaanngguullaattaa  hhii--
áánnyyzzootttt,,  hhaanneemm  aazz  uuttccáánn  mmáárr  mmaaggyyaarr
sszzóó  sseemm  hhaallllaattsszzootttt..

MMáárrcciiuuss  vvééggee  ffeelléé  eeggyy  mmiinnddeenntt  eellssööpp--
rrôô  hhíírrbboommbbaa  rroobbbbaanntt..  LLeemmoonnddootttt  GGyyuurr--
ccssáánnyy  FFeerreenncc  mmiinniisszztteerreellnnöökk..  TTeevvéékkeennyy--
ssééggéétt  iitttthhoonn  ééss  kküüllffööllddöönn  ssookkaann  ééss  ssookkfféé--
lleekkééppppeenn  ffooggjjáákk  éérrttéékkeellnnii..  SSzzeerréénnyy  vvééllee--
mméénnyyeemm  sszzeerriinntt::  vveellee  aa  „„sszzééppkkoorrúúaakk””
iiggaazz  ééss  ôôsszziinnttee  bbaarrááttjjaa  ttáávvoozziikk  aa  mmaaggyyaarr
ttöörrttéénneelleemm  sszzíínnppaaddáárróóll..

DDrr..  KKuunn  DDeezzssôô

A Vasutasok Szakszervezete
Debreceni Pályavasúti Üzletági
Területi Központ Távközlô-,
Erôsáramú és Biztosítóberende-
zési Osztálya Biztosítóberende-
zési Alosztályán mûködô Szak-
szervezeti Bizottsága a VSZ Or-
szágos Nyugdíjas Szervezetével,
annak Debreceni Területi Alap-
szervezetével együttmûködve
2009. július 16-19. között négy-
napos kirándulást szervez Dél-
Erdélybe és az Al-Dunára. 

Az úton ellátogatnak Nagyszalontára,
Aradra, Herkulesfürdôre, Karánsebesre,
Temesvárra, és megnézik történeti, törté-
nelmi és idegenforgalmi látványosságait.
Vajdahunyadon megnézik a Várat, Várhe-
lyen a Traianus császár által alapított haj-
dani dák fôváros, az Ulpia Traiana feltárt
maradványait. Háromórás hajókirándulá-
son vesznek részt az Orsova-Kazán szoros-
Orsova útvonalon, majd megnézik a Vas-
kapu Vízierômûvet. A kirándulás teljes
útvonalán (a Debrecenbôl indulástól a

visszaérkezésig) busszal utaznak a résztve-
vôk, akiket a Falusi turizmus hálózatában
lévô kényelmes magánházak 2, 3, 4 ágyas
szobáiban helyezünk el Csernakeresztú-
ron. Az egyes házaknál lesz a reggeli és a
vacsora is. A kirándulók július 16-án (csü-
törtökön) reggel hat órakor indulnak
Debrecenbôl. A más területekrôl jelent-
kezô utastársaknak csak Debrecenben
van csatlakozási lehetôség. Nekik célsze-
rû szállást foglalni Debrecenben az indu-
lás elôtti éjszakára. A Békéscsabáról indu-
ló vonattal biztosított a késô esti hazauta-
zás az ország minden részébe. Debrecen-
bôl a visszaérkezés utáni vonattal csak Bu-
dapestre és közvetlen környékére, vala-
mint Miskolc felé lehet eljutni a késô esti
órákig. Az utazáshoz egy buszban ötven
hely áll rendelkezésre.

JJeelleennttkkeezzééssii  hhaattáárriiddôô::  2009. június 16. 
AA  nnééggyynnaappooss  úútt  rréésszzvvéétteellii  ddííjjaa::  50000

forint. Részletesebb tájékoztatás és az uta-
zás részletes kiírása a szervezôtôl, Vass
Zoltántól kérhetô a 06/20-262-1069 tele-
fonszámon vagy esténként 19.00-21.00
óra között az 52/481-766 telefonszámon.
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Kirándulás
Erdélybe

Márciusi események

Orsovai emlékek



A szállás költsége az
adott lakrészre ér-
tendô, melyet csak
ennek megfelelô lét-
számmal lehet igény-
be venni (pótágyra
nincs lehetôség). A
csoportok indulását

az idôpontoknál egy nappal korábban az AVALA
expresszel tervezzük. A szállás költségét a tulaj-
donosnak a helyszínen kell euróban kifizetni. 

Az utazás FIP szabadjeggyel (szerb, mace-
don, görög) csoportosan történik. Jegyeket a
résztvevôk egyénileg szerezzenek be
a szolgálati fônökségeken.

Fakultatív kirándulási lehetôség:
a Meteora kolostorok (26/18 euró),
Görög est (22/18 euró), Athén
(42/30 euró), Skiathos  (38/28
euró), Olymposz (23/19 euró).

Az árak tájékoztató jellegûek.
Helybiztosítás: szakszerve-

zetünk tagjának 9000 Ft/fô, aki
szakszervezetünknek nem tagja
10000 Ft/fô, gépkocsival utazók-
nak 1500 illetve 2500 Ft/fô.

Jelentkezéskor szakszervezeti tagjaink
elônyt élveznek.

A helybiztosítás magában foglalja a kusett
árát oda-vissza, szervezési költséget, melyet a
jelentkezéskor kell befizetni.

Jelentkezni lehet az alapszervezet tit-
káránál és Mári Gábornál

(Szeged, Indóház tér 11.  Telefon: 62/426-698,
vasúti: 06/15-23, 15-24, 30/9321-287.) 

Vasutasok Szakszervezete
Szeged Területi  Képviselet

A szállás költsége az adott lakrészre értendô, melyet csak ennek
megfelelô létszámmal lehet igénybe venni.

A csoportok indulása a fenti idôpontnál egy nappal korábban történik! A
szállás költségét a tulajdonosnak a helyszínen kell euróban kifizetni.

Az utazás FIP szabadjeggyel (szerb, montenegrói)  csoportosan törté-
nik. Jegyeket a résztvevôk egyénileg igényeljenek a szolgálati fônök-
ségeiken.

Fakultatív kirándulási lehetôség:
– Manastir OSTROG apátság megtekintése
–  Kirándulás a Kotori öbölbe, Budvába.
Helybiztosítás: szakszervezetünk tagjának 20 euró/fô, aki szakszerve-

zetünknek nem tagja 25 euró/fô, gépkocsival utazóknak 5 illetve 10 euró/fô.

Jelentkezéskor szakszervezeti tagjaink elônyt élveznek. A helybiztosí-
tás magában foglalja az utazáskor a fekvôhely árát, szervezési költséget,
melyet jelentkezéskor kell befizetni. 

Jelentkezni lehet az alapszervezet titkáránál és Mári Gá-
bornál a VSZ Szeged Területi Képviseleten. Telefon: 06/15-23,
06/15-24 , 30/ 9321-287.

Vasutasok Szakszervezete
Szeged Területi Képviselet

E L H E L Y E Z É S 

2 fôs 3 fôs 4 fôs 5 fôs        
s z o b á k b a n        studió     apartman 

2009.  július 10-20. 220 330 500 600
2009.  július 20-30. 220 330 500 600
2009. augusztus  1-10. 220 330 500 600
2009. augusztus 11-21. 220 330 500 600
2009. augusztus 21-31. 200 30 400 500
2009. augusztus 31

-szept. 10. 160 240 300 400

GÖRÖGORSZÁGI üdülést szervez
A  VASUTASOK SZAKSZERVEZETE  TAGJAINAK

Görögország egyik legszebb fürdôhelyére,
NEI-PORIBA 10 éjszakás turnusokban

MONTENEGRÓI üdülést szervez
A  VASUTASOK SZAKSZERVEZETE

TAGJAINAK
Montenegró egyik legszebb fürdôhelyére,

SUTOMORÉRA
10 éjszakás turnusokban

szoba apartman stúdió

3 fôs 6 fôs 4 fôs

Június 3-13-ig 250 460 300

Június 13-23-ig 295 500 350

Június 23-július 3-ig 340 570 380

Július 3-július 13-ig 350 585 390

Július 13-23-ig 350 585 390

Aug. 20-30-ig 350 585 390

Aug. 30-szept. 9-ig 270 450 325

Szept. 9-19-ig 230 400 265
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AAzz  áárraakk  EEuurróóbbaann
éérrtteennddôôkk

AAzz  áárraakk  EEuurróóbbaann
éérrtteennddôôkk



ÚÚJJ KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYEESS
IINNTTEERRNNEETT--EELLÔÔFFIIZZEETTÉÉSSTT
VVEEHHEETTNNEEKK IIGGÉÉNNYYBBEE AA
VVSSZZ  TTAAGGJJAAII..  AA  JJÚÚLLIIUUSS
3311--IIGG ÉÉRRVVÉÉNNYYEESS FFLLOOTTTTAA
TTAARRIIFFAA RRÉÉSSZZLLEETTEEII AALLÁÁBBBB
OOLLVVAASSHHAATTÓÓKK..

Hétköznapi internethasználat-
hoz, esetlegesen meglévô vezeté-
kes elôfizetés mellé a Vodafone
Internet 2GB csomagot ajánljuk.

Rendszeres használathoz,
illetve a vezetékes internet elô-
fizetés kiváltásához a
Vodafone Internet 5GB
csomagot javasoljuk.

A fenti táblázatban szereplô
internet tarifacsomagra kétéves hû-
ségnyilatkozat érvényes, 1 év után
választható más tarifa is.

A Vodafone 2009. február
16.–2009. július 31. között

az alábbi Flotta Internet akciós
ajánlatokat nyújtja:

■ Vodafone Internet 2 GB elô-
fizetésekre kötött szerzôdés esetén
a havidíj csak nettó 2 400 Ft

■ Vodafone Internet 5 GB elô-
fizetésekre kötött szerzôdés esetén
a havidíj mindössze nettó 3 750 Ft

A szolgáltatás kötöttsé-
gek nélkül kipróbálható!

A Vodafone Internet 2 GB, illetve a
Vodafone Internet 5GB biztosan jól
választás, de 3 munkanapon belül
indoklás nélkül felmondható a szer-
zôdés, és az eszköz árát is vissza-
fizetjük.

Költség kontroll
Az internet csomagoknál a bel-
földi internetforgalomra maxi-
mum nettó 12 000 forintot
számlázunk a havidíjjal együtt,

akkor is, ha a csomagban fog-
lalt adatmennyiséget túl-
lépi a felhasználó.

A számlázási egység egysége-
sen 10 Kb.

Csomagban foglalt havi adat-
forgalom csak belföldi használat
esetén érvényes.

Az önálló internet-elôfizetések
SMS szolgáltatást is magukban
foglalnak, egységesen nettó 24 Ft-
os SMS díjjal.

A HSDPA technológiával lefe-
dett területeken a minimális le- és
feltöltési sebesség az ÁSZF 3. sz.
mellékletében meghatározott (je-
lenleg 150/40 Kbit/s), amelyet a
szolgáltató az esetek 80%-ában
garantál.

A feltüntetett készülékárak az internet elõfizetésre vállalt kétéves hûségnyi-
latkozat és 1 éves tarifamegtartás esetén érvényesek.
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ÚJ INTERNET FLOTTA
TARIFA VSZ-TAGOK RÉSZÉRE
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AAzz  éérrddeekkeeggyyeezztteettééss  mmiinndd  oorrsszzáággooss,,  mmiinndd  áággaazzaa--
ttii,,  mmiinndd  ppeeddiigg  vváállllaallaattii  sszziinntteenn  nnaaggyyoonn  iinntteennzzíívv
vvoolltt  áápprriilliissbbaann,,  aammiitt  rréésszzbbeenn  aazz  úújj  kkoorrmmáánnyy  vvááll--
ssáággkkeezzeellôô  pprrooggrraammjjaa  iinndduukkáálltt..  AA  VVSSZZ  ttaaggjjaaii  nnaaggyy
sszzáámmbbaann  vveetttteekk  rréésszztt  aazz  MMSSZZOOSSZZ  áállttaall  kkeezzddeemméé--
nnyyeezzeetttt  áápprriilliiss  1188--ii  ddeemmoonnssttrráácciióónn ((44..  oollddaall))..  AA
vváállssáággkkeezzeellééss  mmuunnkkaavváállllaallóókkaatt  éérriinnttôô  hhaattáássaaiirróóll
ppeeddiigg  ttööbbbb  nneemmzzeettkköözzii  ffóórruummoonn  iiss  kkiiccsseerrééllttüükk  ttaa--
ppaasszzttaallaattaaiinnkkaatt  aa  kköörrnnyyeezzôô  ééss  ttáávvoollaabbbbii  oorrsszzáággookk
vvaassuuttaass  sszzaakksszzeerrvveezzeetteeiinneekk  kkééppvviisseellôôiivveell  ((77..  ééss
88..  oollddaall)).. MMéégg  bbee  sseemm  ffeejjeezzôôddtteekk  aa  MMÁÁVV  CCaarrggoo
ZZrrtt--nnééll  aazz  üüzzeemmii  ttaannááccssii  vváállaasszzttáássookk  ––  aammeellyyeenn
mmaaggaassaann  aa  VVSSZZ  jjeellööllttjjeeii  kkaappttáákk  aa  lleeggttööbbbb  sszzaavvaa--
zzaattoott  ((33..  oollddaall))  ––,,  aa  MMÁÁVV  GGééppéésszzeett  ZZrrtt--nnééll  mmeegg--
aallaakkuullttaakk  aa  VVáállaasszzttáássii  BBiizzoottttssáággookk  ((55..  oollddaall))..

A vasutasokat azonban még mindig a menet-
kedvezmény jövôje foglalkoztatja leginkább. Nem
csoda, hiszen a Vasúti Törvény legutóbbi módosítá-
sa óta, már több mint negyven hónapja késik a jogi
környezet megnyugtató rendezése.

A VSZ éppen ezért tûzette elsôként napirendre
a menetkedvezmény kérdését a Vasúti Egyeztetô
Bizottság 2009. április 16-i ülésén. A tárgyalás
eredményeként a Közlekedési Minisztérium kép-
viselôi elmondták, hogy a „szerzett jog intézményét”
szándékukban áll tiszteletben tartani, illetve a Pénz-
ügyminisztérium képviselôje jelezte, hogy a KHEM
rendeletben meghatározandó kör részére a menet-
kedvezmény adómentességét a kormány jelenlegi
álláspontja szerint biztosítani fogja.

A Vasutasok Szakszervezete korábbi javaslatát
megerôsítette, amely szerint a jogszabályi háttér
rendezéséig – amennyiben szükségessé válik –
május 31-e után is hosszabbítsák meg a 2007. évi
szelvények érvényességét. A VSZ javaslatát a
szakállamtitkár támogatta és vállalta, hogy errôl
írásban értesíti az érintett munkáltatókat és szak-
szervezeteket.

A Vasutasok Szakszervezete vasúti közlekedés
finanszírozásának csökkentésére vonatkozó kérdé-
sére a Minisztérium képviselôi elmondták, hogy je-
lenleg nem folyik elôkészület a vasút mûködéséhez
szükséges pénzeszközök átcsoportosítására, azon-
ban a vasúti szolgáltatások színvonalának emelé-
sével kapcsolatosan intézkedéseket készítenek elô.
A VSZ felhívta a figyelmet arra, hogy a 2007. de-
cemberében kötött megállapodás alapján a Minisz-
térium minden olyan döntés elôtt, amely a MÁV vál-
lalatcsoportot érinti, a szakszervezetekkel elôzete-
sen köteles egyeztetni. A szakállamtitkár kijelentet-
te, hogy a MÁV vállalatcsoport jövôjét érintô dönté-
sek elôtt, azokról elôzetesen a szakszervezetekkel
egyeztetni fog.

Reméljük, hogy érdemi párbeszédet folytatva
konfliktusmentesen sikerül mindkét kérdés végére
pontot tenni.

Pörgésben

Érezd az összefogás erejét!
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Erdély
(5.200 Ft+55 eurótól) 05. 31-06.
05. (Félpanzióval, busszal, ide-
genvezetôvel, a szokásos kirán-
dulásokkal.)

Szicíliai Nyaralás+ETNA-
Tivoli-Vatikán
(16.500 Ft+65 eurótól) 06. 16-27.
(Patti, bungalókban, és Mobil-
home-okban.)

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

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

Krakkó Wieliczka vagy
Auschwitz 
(5.500 Ft-tól) 07. 18-20.

Erdély nyáron, üdülés
(7.200 Ft+69 eurótól) 07. 23-28.
Programok: Kézdivásárhely,
Túróczi-ház, Kovászna, Sepsi-
bodok, Prázsmár, Sepsiszent-
györgy, Csíksomlyó, Gyimesfel-
sôlok, 1000 éves határ, Rákóczi

vár, Gyimesbükk, Széke-
lyudvarhely, Fehéregyhá-
zán, Segesvár.
A programban szerepel Bor-
víz kúra, mofetta kezelések,
ezért a részvételi díjból 69
eurót lehet a Vasutas Egész-
ségpénztárból is finanszíroz-
ni. 

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

Salzburg-Hamburg-
Koppenhága Hels-
ingör-Köln
(32.000 Ft-tól) 08. 07-13.

www.evvk.hu

AAzz  EExxpplloorreerr  VVaassuuttaass  VVii lláággjjáárróóAAzz  EExxpplloorreerr  VVaassuuttaass  VVii lláággjjáárróó

KKlluubb  KKlluubb  22000099..  éévvii   pprrooggrraammtteerrvvee22000099..  éévvii   pprrooggrraammtteerrvvee

További részletek: http://www.evvk.hu honlapunkon, husejutka@evvk.hu e-mailben, a 06+27-51 vasúti telefonon kedden és
szombaton 9-14 h-ig, a 06-53/342-884 vezetékes számon hétköznap 15.00 óra után, illetve hétvégén a 06-30/386-6106 valamint
06-30/525-8141 mobilszámokon napközben. H i r d e t é s e i n k e t  a  V S Z  t á m o g a t t a .

www.vasutasok.hu
premier!

M
egnyílt az EVVK második

honlapja. A vasúti hírek 0-

24 RSS valamennyi Ma-

gyarországon fellelhetô vasúti

hírcsatorna híreit foglalja össze.

Lapunkon 14 vasúti cég híreit ol-

vashatod azonnal, anélkül, hogy

lapjukra fel kellene látogatnod. Új-

donság, hogy külföldi hírek is ol-

vashatók (egyelôre eredetiben) a

lapon. Regisztrálás után vasúti

blogok, valamint a fontosabb hí-

rek is hozzáférhetôek. Jó böngé-

szést kíván a vasutasok.hu szer-

kesztôsége.
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A Vasutasok Szakszervezetének Lapja
– Kiadja és terjeszti: A Vasutasok Szakszervezete; www.vsz.hu; 

E-mail: vsz@t-online.hu – Felelôs kiadó: Simon Dezsô, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke; Fôszerkesz-
tô: Karácsony Szilárd, (magyarvasutas@vsz.hu) a Vasutasok Szakszervezetének alelnöke; Mûvészeti vezetô:
Károlyi Marianna; Szerkesztôség: 1023 Budapest, Ürömi u. 8; 

Központi telefonszámok: 326-1616, 326-1622;  Nyomdai elôkészítés  és  nyomás:  Tízpont  Nyomdaipari  Társaság:  06/70-315-7815, E-mail: tizpont@chello.hu,
www.tizpont.hu; ISSN: 0460-6000; Egyéni elôfizetési díj: 900 Ft/ év
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Megnyertük!
A Vasutasok Szakszervezete megnyerte
a MÁV Cargo Zrt-nél megtartott
Üzemi Tanács választásokat

AA  mmeeggsszzeerreezzhheettôô  6611  mmaannddááttuummbbóóll  eeggyyeellôôrree
5599  kkeelltt  eell..  PPééccsseetttt  mmáássooddiikk  ffoorrdduullóótt  kkeellll  ttaarrttaa--
nnii,,  mmeerrtt  hhééttbbôôll  ccssaakk  öötteenn  éérrttéékk  eell  aa  bbeejjuuttáásshhoozz
sszzüükkssééggeess  sszzaavvaazzaattookkaatt..

Záhony továbbra is a VSZ legerôsebb bá-
zisa, de Gyôr is csatlakozott az abszolút
gyôztes helyekhez. Miskolcon hatalmas ered-
ménynek gondoltuk, ha bejutunk az ÜT-be.
Végül a legtöbb szavazatot a VSZ szerezte,
ami váratlanul nagy siker. Szombathelyen
megfordítottuk a három évvel ezelôtti ered-
ményt. A központban teljesen új rendszer
szerint folyt a választás és itt a várt ered-
ményt hoztuk. Debrecenben és Budapesten
nem tudtunk javítani az eddigi teljesítményen,
Szegeden romlott az eredményünk.

A három évvel ezelôtti választásokhoz képest összességében sokkal
jobb eredményt értünk el. 2006-ban 1%-kal – alig 150 szavazattal – ma-
radtunk el a gyôzelemtôl. Most kb. 9%-kal és kb. 1300 szavazattal jobb
eredményt értünk el, mint a második helyezett.

Mindez a VSZ tisztségviselôk rengeteg munkájának eredménye. A so-
ha meg nem álló tagszervezési munka eredményeképpen a cargos taglét-
számunk folyamatosan növekszik. A szakszervezeti tagok tájékozottsága
általában jobb, mint a nem szervezett dolgozóké, de a VSZ-tagok tájéko-
zottsága még ezek közül is kiemelkedik a rengeteg hozzájuk eljuttatott in-
formációnak köszönhetôen. Ezekbôl pedig az igazmondás szûrhetô le,
ami – reményeink szerint mindig is törvényszerûen – nagyobb támogatott-
ságot ért el, mint a nagyotmondás.

Az áprilisi voksolás után még nagyobb a Vasutasok Szakszervezete
felelôssége. A bejutott tagokra hatalmas munka vár. Meg kell szolgálniuk
a bizalmat, hogy a következô választáson még jobb eredményt érjünk el.
A munka nem véget ért tehát, hanem most kezdôdik igazán.

Egy megnyert választásnak is vannak tanulságai. Ha az elôzô válasz-
tás tapasztalatai segítettek a gyôzelemhez, akkor az a feladatunk, hogy a
mostani eredmények hátterét kiértékelve legközelebb még jobbak le-
gyünk. Abban biztosak vagyunk, hogy a gyôzelem nem csak a választá-
sok kiírását megelôzô két hónap tevékenységének eredménye. A válasz-
tók hosszabb távon értékelnek, és mi is hosszabb távra tervezünk.

Aki a VSZ-re szavazott, a gyôztesre adta a voksát. Aki a gyôztesre sza-
vazott, az maga is gyôztes. A VSZ gyôzelmével pedig mindenki nyert!

A VSZ valamennyi jelöltjének köszönjük, hogy vállalta a megmérette-
tést, hogy megszemélyesítette szakszervezetünket és gratulálunk az elért
eredményekhez. A megválasztott ÜT-tagoknak – szakszervezeti hovatar-
tozástól függetlenül – gratulálunk, és eredményes munkát kívánunk!

A Vasutasok Szakszervezete jelöltjei nevében ezúton köszönjük a sza-
vazatokban megnyilvánuló bizalmat, amelyet igyekszünk megszolgálni.

2009. május elseje

Idén a Május elsejei ünnepségeket az MSZOSZ kitüntetések átadása nyi-
totta meg április 30-án. Délután két órakor a szervezett dolgozók elsô,

1890-es május elsejei felvonulásának tiszteletére emelt Emlékkônél tisztelegtünk.
Május elsején ismét a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége elôtt gyü-
lekeztünk, hogy közösen töltsünk el egy napot elôdeinkre emlékezve, a máról be-
szélgetve, a holnapot szolgálva. Reggeltôl estig sorra következtek a programok:
nagygyûlés, Európai Parlamenti fórum, Jogpont szolgálat, zenei és gyermekmû-
sorok színesítették az idei május elsejét. Mintegy százezer ember vett részt ezen
a napon a városligeti majálison. (forrás: www.mszosz.hu)

MSZOSZ Érdemérem
RRUUBBIIKK LLÁÁSSZZLLÓÓ,,  AA VVSSZZ  VVAASSÚÚTTEEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜGGYYII
IINNTTÉÉZZÔÔ BBIIZZOOTTTTSSÁÁGG TTIITTKKÁÁRRAA ––  VVAASSUUTTAASSOOKK
SSZZAAKKSSZZEERRVVEEZZEETTEE EELLNNÖÖKKSSÉÉGGÉÉNNEEKK JJAAVVAASS--
LLAATTÁÁRRAA ––  22000099..  ÁÁPPRRIILLIISS 3300--ÁÁNN
„„MMSSZZOOSSZZ  ÉÉRRDDEEMMÉÉRREEMM”” KKIITTÜÜNNTTEETTÉÉSS--
BBEENN RRÉÉSSZZEESSÜÜLLTT..

Rubik László 1989 óta dolgozik a Vas-
utasok Szakszervezeténél. A Vasút-

egészségügyi Intézô Bizottság titkáraként erôt
és fáradtságot nem kímélve eredményesen
képviseli az egészségügyben dolgozók és az
egészségügy szolgáltatásait igénybevevôk érde-
keit. A vasút-egészségügy többszöri átalakítása so-
rán következetesen, felkészülten kiállt azért, hogy a
kényszerû átszervezések negatív hatásait mérséklô döntések
szülessenek. Elkötelezettsége, munkabíró képessége, segítôkészsége és szor-
galma példaértékû. Öt évtizedes szakszervezeti tagsága, és két évtizedes
kiemelkedô szakszervezeti tevékenysége alapján szakszervezeti életútja elisme-
réseként érdemelte ki a kitüntetést, melyet Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke
adott át.

PPáárrbbeesszzéédd  aa  vvaassúútteeggéésszzssééggüüggyyrrôôll
22000099..  áápprriilliiss  2200--áánn  aa  VVSSZZ  VVaassúútteeggéésszzssééggüüggyyii  IIBB  ssoorrooss  üülléésséénn  mmeegghhíívváássuunnkkrraa  aazz
--  eellssôô  nnaappiirreennddii  ppoonntt  kkeerreettéébbeenn  --  ááttffooggóó  ttáájjéékkoozzttaattáásstt  aaddootttt  ddrr..  SSzziillvváássyy  IIssttvváánn
ffôôiiggaazzggaattóó  ffôôoorrvvooss  aazz  ÁÁllllaammii  EEggéésszzssééggüüggyyii  KKöözzppoonntt  ((ÁÁEEKK))  mmeeggaallaakkuulláássááttóóll  nnaapp--
jjaaiinnkkiigg,,  aa  kkóórrhháázzaakk  mmûûkkööddéésséénneekk  ttaappaasszzttaallaattaaiirróóll,,  aa  bbeetteeggeellllááttááss  hheellyyzzeettéérrôôll,,  aa
bbéérr--  ééss  llééttsszzáámmhheellyyzzeett  aallaakkuulláássáárróóll  ééss  aazz  iinnttéézzmméénnyybbeenn  ffoollyyóó  bbeerruuhháázzááss,,  iilllleettvvee
ffeejjlleesszzttééss  áálllláássáárróóll..  

A második napirend során dr. Pásztélyi Zsolt, a Vasútegészségügyi Közhasz-
nú Társaság (VKHT) ügyvezetô igazgatója tájékoztatójában szólt a 2008. évi ered-
ményes gazdálkodásról, különös tekintettel az átvett Budapesti Rendelôintézet
mûködésérôl, szakmastruktúrájának alakulásáról, az egyes vasút-igazgatóságo-
kon mûködô (járóbeteg ellátást végzô) divíziók betegellátást jobbító fejleszté-
seirôl. Simon Dezsô, a VSZ elnöke és Fogl Zoltán alelnök az ülést megelôzôen
megbeszélést folytattak a napirendek elôadóival többek közt a menetkedvez-
ményrôl és az ÁEK Kollektív Szerzôdés tervezetérôl.

RRuubbiikk  LLáásszzllóó,, VSZ Vasútegészségügyi IB titkára

ZZllaattii  RRóóbbeerrtt
VVSSZZ  CCAARRGGOO
SSZZKK  vveezzeettôôjjee
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Pataky Péter, a Magyar Szakszervezetek Or-
szágos Szövetsége elnöke beszédében egy
emberibb világ, a válságkezelés terheinek ér-
telmes, igazságos elosztása mellett sorolta fel
az érveket. A különbözô válságkezelési
elképzelésekrôl, intézkedési ötletekrôl, a ter-
vezett megszorító csomagról kiszivárgott
hírekbôl igazságtalan és aránytalan tehervi-
selésre lehet következtetni. Ez azt jelenti,
hogy a „csomag” ismét a bérbôl élôket, a
nyugdíjasokat sújtja majd, nem pedig a tôke-
jövedelmet és a vagyont. Nem fogadhatunk
el egyetlen olyan tervet sem, amely ésszerût-
len, amely újabb hátrányokat okoz a bérbôl
és fizetésbôl élôknek, akik jelenleg is a leg-
nehezebb körülmények között élnek. 

„Miért itt, miért most?” –
tette fel a kérdést Pataky Pé-
ter. A Parlament elôtti hely-
színt az indokolja, hogy itt, a
Parlament épületében szület-
nek meg olyan döntések az
országról, amelyek megsza-
vazói gyakran nem veszik fi-
gyelembe a társadalmi hatá-
sokat. „Azt gondoljuk, ezen
változtatni kell!” Azért most,
mert ha az éppen munkáját
kezdô kormány véglegesíti
programját és azt az ország-
gyûlés elé terjeszti törvényja-
vaslatok formájában, akkor az
ne úgy történjen, mint koráb-
ban, hanem tárgyalják meg az
érdekvédôkkel is. A jövôben
ne döntsenek rólunk nélkü-
lünk!

Borsik János, az Autonóm
Szakszervezetek Szövetsége
elnöke beszédében többek kö-
zött azt fejtette ki, hogy a ter-
mészetbeni juttatások meg-
adóztatását az eddig megkötött
béralkukba történô megenged-
hetetlen beavatkozásnak tartot-
ta. Úgy vélte, ezzel legalább 3
ezer munkahely kerülhet ve-
szélybe. Bírálta a nyugdíjrend-
szer igazságtalanságát, és kriti-
kával illette az önkéntes nyug-
díjpénztári befizetések kedvez-
ményeinek megkurtítását is. 

Kuti László, az Értelmiségi
Szakszervezeti Tömörülés elnö-
ke azt mondta, elég volt abból,

hogy mindig a közalkalmazottakon kezdik a
megszorításokat. Szónoklatában kiemelte:
annak ellenére, hogy a válság miatt el tudnak
fogadni kompromisszumos megoldásokat,
nem tûrik, hogy a kormány pofozógépei le-
gyenek. 

A hat szakszervezeti kon-
föderáció egységesen fogal-
mazta meg követeléseit,
amelyet Pataky Péter,
Borsik János és Kuti László
Petíció formájában átadtak a
kormány, illetve a FIDESZ,
az MSZP, és a KDNP kép-
viselôinek. Az MDF és a FI-
DESZ nem küldött képvise-
lôt a Parlament elé. Pataky
Péter a Petíció átadása után
zárszavában leszögezte: re-
méli, hogy a Petíciót nem-
csak elolvassák a címzettek,
de a döntéseiknél figyelem-
be veszik. A szakszerveze-
tek elvárják, hogy a tárgya-

lásokat a kormány képviselôivel már a jövô
héten megkezdjék. A cél az, hogy a véglege-
sen elfogadott intézkedésekbe épüljenek be a
munkavállalók érdekei is. A mai demonstrá-
ció ezt szolgálta.              www.mszosz.hu

Hangsúlyt adtunk követelése-

inknek a Budapesten 2009. áp-

rilis 18-án tartott demonstráción.

Mintegy tízezer munkavállaló –
köztük közel ezer VSZ-tag –

emelte fel szavát azért, hogy
közös dolgainkról közösen

döntsünk. Tízezernyi lépésrôl
van szó, milliók nevében. Mi

megtettük ezt a lépést, most a
döntéshozókon a sor!

4 M a g y a r V a s u t a s

Ne jöjjön társadalmi
válság a gazdasági vál-
sággal együtt, ezért jöt-
tünk, ez az érdekünk!

Az elmúlt hetek bel-
politikai eseményei vilá-
gossá tették számunkra,
hogy új válságkezelési
program készül, mely legerôteljesebben az alacsony jöve-

delmû munkavállalókat sújtja. 
Az általunk ismert kormányzati intézkedés-tervezetek

szerinti teherviselés igazságtalan és aránytalan. A válság-

kezelés terheit az egész társadalomnak közösen kell visel-

ni, és érvényt kell szerezni a társadalmi igazságosságnak. 

A szakszervezetek haladéktalan egyeztetéseket kezde-

ményeznek és követelnek az Országos Érdekegyeztetô Ta-

nácsban, és az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetô Ta-

nácsban.
Elvárjuk az ôszinte, világos beszédet. 

Ma még van esélye annak, hogy ne kövesse a gazdasá-

gi válságot társadalmi válság. Mi ebben vagyunk érdekel-

tek!

A tiltakozó, demonstráló szakszervezetek elutasítják a vál-

ságkezelést célzó tervezett intézkedéseket,

■ mert a kormány nem ismerteti meg azok valós társa-

dalmi hatásait. A „fájni fog” kevés! Kiknek, mennyire és

meddig – ezt jogunk van tudni! Legyenek nyilvánosak a ter-

vezett megszorító intézkedésekhez kapcsolódó elemzések,

hatástanulmányok.
■ mert azok nem az arányos teherviselésen alapulnak.

Az a törekvés, ami a kiskeresetûektôl elvesz és a tehe-

tôsebbeknek ad, erkölcstelen és tisztességtelen!  A maga-

sabb jövedelmûek viseljenek nagyobb terheket!

■ mert a tôkejövedelem és a vagyon nem visel legalább

olyan mértékû közterhet, mint a munkajövedelmek. 

Követeljük, a válsághelyzetre való tekintettel, átmeneti

adók bevezetését az értékesebb vagyontárgyakra és a

tôkejövedelmekre!

■ mert azok nem a
gazdaság élénkítését, a
piacképesen termelô
ágazatok fejlesztését
szolgálják. Az intézke-
dések, a támogatások
és kedvezmények a
munkahelyek megôrzé-

sét és újabbak teremtését segítsék! 

■ mert azok nem segítik a feketegazdaság visszaszorí-

tását, hanem éppen ellenkezôleg ható változtatásokat

eredményeznek a legális juttatások értelmetlen mértékû

megadóztatásával. Fizetôképes kereslet nélkül nincs gaz-

dasági fellendülés! Ehhez bérek, elkölthetô jövedelmek kel-

lenek. Az egyensúly megteremtéséhez és a munkahelyek

megôrzéséhez munkáltatói felelôsség, tulajdonosi és me-

nedzseri hozzájárulás biztosítása és számonkérése is

szükséges. 
■ mert azok ismét a közszolgálat dolgozóitól vonnak el

jövedelmeket. Nem lehet a végletekig kivéreztetni a köz-

szolgálatot! A közszolgálat szolgáltatási kapacitásának

megôrzése, a közszolgálati munkavállalók keresetének je-

lenlegi szinten történô stabilizálása és a közszolgálati priva-

tizáció és kiszervezések azonnali leállítása alapvetô köve-

telmény.
■ mert azok szociálisan kilátástalan helyzetbe sodornak

családokat, és nincsenek tekintettel a nyugdíjból élôk valós

helyzetére. Kizárólag körültekintô mérlegelést követôen

változzék a szociális juttatások köre, mértéke és ideje!

Ezt a petíciót a hat szakszervezeti konföderáció és tag-

szervezeteik fogadták el, amelyek az ország minden régió-

ját és a gazdaság minden szegmensét képviselik. 

Budapest 2009. április 18.

MMaaggyyaarr  SSzzaakksszzeerrvveezzeetteekk  OOrrsszzáággooss  SSzzöövveettssééggee

AAuuttoonnóómm  SSzzaakksszzeerrvveezzeetteekk  SSzzöövveettssééggee  

ÉÉrrtteellmmiissééggii  SSzzaakksszzeerrvveezzeettii  TTöömmöörrüüllééss
LLiiggaa  SSzzaakksszzeerrvveezzeetteekk

MMuunnkkáássttaannááccssookk  OOrrsszzáággooss  SSzzöövveettssééggee

SSzzaakksszzeerrvveezzeetteekk  EEggyyüüttttmmûûkkööddééssii  FFóórruummaa

Együtt, erôsen,
erôsebben!

PETÍCIÓ
A Magyar Köztársaság Kormányához

T i s z t e l t  M i n i s z t e r e l n ö k  Ú r !



A MÁV-Gépészet Zrt-nél 2009. júniu-
sában teljeskörû Üzemi Tanács- és
Munkavédelmi Képviselô választáso-
kat tartunk. A VSZ Gépészeti Intézô
Bizottsága (GIB) kéri a Zrt. valameny-

nyi munkavállalóját, hogy támogas-
sák jelöltjeiket.

A Vasutasok Szakszervezete több mint 110 éves elkötelezettsé-
ge, tapasztalata, hitelessége és ereje kellett ahhoz, hogy a MÁV-
Gépészet Zrt. megalakítása során sikerüljön megôrizni a mun-
kahelyeket, és javítani a munkavállalók helyzetét.

A vasúti menetkedvezmény megôrzése napjainkban a VSZ
egyik fô célja. 

A VSZ által a mellékvonalak megôrzése érdekében 2007.
december 11-én megkötött sztrájk-megállapodás eredménye-
ként a Közlekedési Minisztérium szintjén létrejött a Vasúti
Egyeztetô Bizottság, amely többek közt a vasúti menetked-
vezményrôl kiadandó jogszabályok megvitatásának legfonto-
sabb fóruma. A VSZ a vasúti törvényben rögzített szerzett jog
alapján ragaszkodik ahhoz, hogy a kiszervezett gépész munka-
vállalók és családtagjaik is megkapják a vasúti arcképes igazol-
ványt.

A mellékvonalak megôrzése mellett, kiemelt feladatunknak
tekintettük a munkavállalók egészségügyi ellátási színvonalá-
nak megtartását, illetve emelését. A gépész munkavállalók a la-
kóhely szerint illetékes egészségügyi intézmény szolgáltatásai
mellett az Állami Egészségügyi Központ szolgáltatásait is díj-
mentesen vehetik igénybe. 

Eredményeink
a MÁV-Gépészet Zrt-nél:

■ Vasutasok Szakszervezetének kö-
szönhetô, hogy a kiszervezés tevékenység
kihelyezési megállapodással történt. Ez a
megállapodás biztosítja a foglalkoztatást,
valamint a bérezést. Érdekvédelmi mun-
kánknak köszönhetôen több mûhely bezárá-
sát akadályoztuk meg (például Vésztôn).

■ 2008-ra 6,9%-os bérfejlesztésrôl, és a
VBKJ 250 ezer forintra emelésérôl állapod-
tunk meg.

■ Számos kiemelt munkakört sikerült a
tarifarendszerbe beemelnünk (például akku-
mulátorkezelô, fordítókorong kezelô, akku-
mulátor kihordó, akkumulátor telepkezelô,

hegesztô lángvágó betanított munkás, jármûasztalos, padló
alatti kerék esztergályos, mûvezetô).

■ Az Északi- és a Szolnoki Jármûjavító beintegrálása elôtt
a Vasutasok Szakszervezetének eredményes közbenjárásával a
két társaságnál is 6,9%-os bérfejlesztés valósult meg 2008. ja-
nuár 1-jével.

■ A jármûjavítók beintegrálásával kapcsolatban, a Vasuta-
sok Szakszervezete tárgyalásának köszönhetôen a Kollektív
Szerzôdés pótlékainak jelentôs részét alapbéresítették, 2008.
december 31-ig a két jármûjavító Kollektív Szerzôdése érvény-
ben maradt, a munkavállalókra kiterjesztettük a Választható Bé-
ren Kívüli Juttatásokat (VBKJ).

■ 2008 végén a Körzeti Jármûfenntartási Központokban
dolgozó munkavállalók javára olyan megállapodást sikerült
megkötni, amelynek eredményeként decemberben egy fôre ve-
títve 65 ezer forintot fizettek ki. A VSZ-nek köszönhetôen a
Jármûjavítóknál is hasonlóan járt el a munkáltató.

■ A VSZ kezdeményezésére és következetes fellépésének
köszönhetôen kiadták az Egészségmegôrzô program és a koren-
gedményes valamint ösztönzött elôrehozott nyugdíjazás Vezér-
igazgatói Utasítását.

■ A munkakörülmények javítása érdekében a szakszerve-
zetek és a VSZ többségû Üzemi Tanácsok közremûködésével
elkészült az állapotfelmérés. A feltárt hiányosságok kiküszöbö-
lése az elkészített ütemterv alapján folyamatban van.

■ Szabályozták a munkavállalók munkabaleset és életbiz-
tosítási védelmének feltételeit.

■ 2009. évre a társaságnál meglévô három Kollektív
Szerzôdés sikeres összevonásával egy új, modern Kollektív
Szerzôdést kötöttünk.

■ A társaságnál egy új besorolási rendszert vezettek be,
melyet 2009-ben folyamatosan felülvizsgálunk, és a szükséges
korrekciókat megtesszük.

■ A társaságnál 2009-re bérmegállapodást kötöttünk,
amelynek mértéke 4,1%, és a KJK-k területén bevezették a Jár-
mûjavítóknál már jól mûködô mozgóbér rendszert.

■ A VBKJ összegét 280 ezer forintra sikerült megemel-
tetni.

■ 2009-ben az egészségmegôrzô program
kidolgozásában is részt vettünk.

■ A belsô tolatást végzôk pótlékáról a meg-
állapodás jelen idô szerint folyamatban van.

AA  MMÁÁVV--GGééppéésszzeett  ZZrrtt--nnééll  aa  VVaassuuttaassookk  SSzzaakk--
sszzeerrvveezzeettee  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  ttaaggllééttsszzáámmúú,,  aa  lleegghhaa--
ttéékkoonnyyaabbbb  ééss  aa  lleegghhiitteelleesseebbbb  sszzaakksszzeerrvveezzeett..
EEzztt  bbiizzoonnyyííttjjaa,,  hhooggyy  aa  22000077..  éévvii  üüzzeemmii  ttaannááccssii
vváállaasszzttáássoonn  aa  sszzaavvaazzaattookk  kköözzeell  6600%%--áátt,,  aazz  üüzzee--
mmii  ttaannááccssii  mmaannddááttuummookk  7700%%--áátt  aa  VVaassuuttaassookk
SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  jjeellööllttjjeeii  kkaappttáákk..  EEzz  aa  bbiizzaalloomm
eeggyybbeenn  ffeelleellôôssssééggeett  iiss  rróótttt  sszzeerrvveezzeettüünnkkrree,,  ééss  aa
bbiizzaalloommmmaall  ééllvvee  kkééppvviisseellttüükk  ééss  kkíívváánnjjuukk  kkéépp--
vviisseellnnii  aa  jjöövvôôbbeenn  iiss  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk  éérrddeekkeeiitt..

VÁLASZD
A VSZ JELÖLTJEIT!

MÁV-Gépészet Zrt. Üzemi Tanács

és Munkavédelmi Képviselô választás 2009.

VÁLASZD A VSZ JELÖLTJEIT!
Mert csak az elért eredményeik

teszik hitelessé a szakszervezeteket.
Mert a VSZ nem csak mondja, hanem teszi is a dolgát.



A gazdasági
válság immár

Magyarországon is
érezhetô. Egyes

elemzések szerint az
elkövetkezô két év-

ben akár több tíz-
ezer munkavállaló

veszítheti el az állá-
sát. Sajnos a MÁV
Csoporton belül is

elkezdôdtek már a
csoportos létszám-
csökkentéssel kap-

csolatos konzultáci-
ók. Éppen ezért

szükségesnek tart-
juk, hogy felvilágosí-

tást adjunk tagja-
inknak és tisztség-

viselôinknek, hogy a
csoportos létszám-

csökkentés során
mire kell különösen

nagy figyelmet
fordítani.

Mikor beszélhetünk cso-
portos létszámcsökken-
tésrôl? Van-e konzultáci-
ós, tájékoztatási és beje-
lentési kötelezettsége a
munkáltatónak? Milyen
határidôket kell betarta-
ni? Mi történik, ha nem
alkalmazzák a csoportos
létszámcsökkentésre vo-
natkozó törvényi rendel-
kezéseket?
A Munka Törvénykönyve

szerint csoportos létszámcsök-
kentésnek minôsül, ha a mun-
káltató a döntést megelôzô
féléves átlagos statisztikai lét-
száma szerint

■ 20-nál több és 100-nál ke-
vesebb munkavállaló esetén
legalább 10 fô,

■ 100 vagy annál több, de
300-nál kevesebb munkaválla-
ló foglalkoztatása esetén leg-
alább a munkavállalók 10%-a,

■ 300 vagy annál több mun-
kavállaló foglalkoztatása ese-
tén legalább 30 munkavállaló
munkaviszonyát kívánja 30 na-
pos idôszakon belül a mûkö-
désével összefüggô ok miatt
megszüntetni.

Ezt a szabályt azonban a
MÁV Zrt-nél és leányvállalatai-
nak többségénél esetlegesen

bekövetkezô csoportos lét-
számcsökkentés során nem
kell alkalmazni, ugyanis a
2008. május 20-án a reprezen-
tatív szakszervezetek és a MÁV
Zrt. által kötött megállapodás
értelmében a munkavállalók
leépítésénél az érintett lét-
számtól függetlenül, akár már
egy munkavállaló munkaviszo-
nyának megszüntetése esetén
is a csoportos létszámcsökken-
tés szabályait kell alkalmazni.

Kollektív tárgyalások
Ha a munkáltató csoportos

létszámcsökkentés végrehajtá-
sát tervezi, a döntést meg-
elôzôen legalább 15 nappal
köteles a munkavállalók kép-
viselôivel, elsô helyen az üze-
mi tanáccsal, annak hiányá-
ban a munkáltatónál képvise-
lettel rendelkezô szakszerve-
zetek és a munkavállalók kép-
viselôibôl létrehozott bizott-
sággal konzultációt kezdemé-
nyezni, valamint azt a döntésé-
nek meghozataláig, vagy a
megállapodás megkötéséig
folytatni. A kollektív tárgyalá-
sokat többek között a létszám-
csökkentés elkerüléséért (pl.:
részmunkaidô kikötése a teljes
munkaidôs munkavállalók-
nál), vagy a következmények
enyhítéséért (pl.: elbocsátan-
dók számának csökkentése,
hosszabb felmondási idô) kell
folytatni. Megállapodási kény-
szer ugyanakkor nincs.

A konzultációnak ki kell
terjednie a csoportos lét-
számcsökkentés
■ elkerülésének lehetséges

módjára,
■ eszközeire, elveire,
■ következményeinek eny-

hítését célzó eszközökre,
■ az érintett munkavállalók

számának csökkentésére.

Még a konzultációt meg-
elôzôen legalább 7 nap-
pal a munkáltató köteles
a munkavállalók képvi-
selôivel írásban közölni:
■ a tervezett csoportos lét-

számcsökkentés okait,
■ a foglalkoztatási csopor-

tok, azaz FEOR szerinti meg-

osztásban a tervezett létszám-
csökkentéssel érintett, illetve

■ az Mt-ben meghatározott
idôszakban foglalkoztatott
munkavállalók létszámát.

AA  mmuunnkkaaüüggyyii  kköözzppoonntt  ttáájjéé--
kkoozzttaattáássaa:: A munkáltató a cso-
portos létszámcsökkentésre
vonatkozó szándékáról, a fenti
adatokról és körülményekrôl
köteles írásban értesíteni az
érintett telephely szerint ille-
tékes állami foglalkoztatási
szervet a rendes felmondás
közlését megelôzôen legalább
30 nappal. Ennek során közli
a létszámcsökkentéssel érin-
tett munkavállalók személyi
adatait, utolsó munkakörét,
szakképzettségét és átlagkere-
setét.

AAzz  éérriinntteetttt  mmuunnkkaavváállllaallóókk
éérrtteessííttééssee::  A munkáltató a
csoportos létszámcsökkentés-
re vonatkozó döntésérôl az
érintett munkavállalót a mun-
kaviszony megszüntetésére
irányuló jognyilatkozat közlé-
sét megelôzôen legalább 30
nappal írásban tájékoztatja. A
tájékoztatás másolatát meg
kell küldeni a munkavállalók
képviselôinek, illetve az állami
foglalkoztatási szervnek is.

Ha az érintett munkavállaló
a munkáltató mûködésében
felmerülô okból történô mun-
kaviszony-megszüntetésre vo-
natkozó értesítés ideje alatt
felmondási védelem alatt áll
(pl.: terhesség, táppénzes állo-
mány), az értesítés kiküld-
hetô, viszont a rendes felmon-
dás csak a védelem megszûné-
sét követôen közölhetô.

A konzultációs és tájé-
koztatási kötelezettség
munkáltatói megsértésé-
nek jogkövetkezményei:
Ha a munkáltató eljárása so-

rán megsérti az üzemi tanács
vagy a szakszervezet konzultá-
ció lefolytatásával kapcsolatos
jogait, az üzemi tanács, illetve
a szakszervezet ennek megál-
lapításáért bírósághoz fordul-
hat. Mindennek jelentôségét
megkérdôjelezi, hogy a mun-
káltatói jogsértô magatartás
nem eredményezi a munkavi-
szony-megszüntetés jogelle-
nességét. Ettôl eltérôen azon-
ban, ha a munkáltató nem tel-
jesíti az állami foglalkoztatási
szervvel szemben fennálló tá-
jékoztatási kötelezettségét, ez
a munkaviszony megszünteté-
sének jogellenességét ered-
ményezi. Jogellenes továbbá
az a rendes felmondás is, ame-
lyet a munkáltató úgy közöl,
hogy a csoportos létszámcsök-
kentésrôl szóló döntésérôl az
érintett munkavállalót a ren-
des felmondás közlését meg-
elôzôen legalább 30 nappal
korábban írásban nem tájé-
koztatta.

VVééggkkiieellééggííttééss  ffiizzeettééssee::  Cso-
portos létszámcsökkentés ese-
tén az érintett munkavállalót a
MÁV Zrt-nél, illetve a leányvál-
lalatainál munkaviszonyban
töltött évek után megilleti az
Mt-ben, illetve kollektív szer-
zôdésben foglalt végkielégítés
összege.

DDrr..  KKuurruucczz  SSzziillvviiaa

6 M a g y a r V a s u t a s

A GAZDASÁGI VÁLSÁG KÖVETKEZMÉNYEKÉNT

Elkezdôdik a csoportos
létszámcsökkentések kora?

SSzzmmooddiiss
IImmrree

ggrraaffiikkáájjaa



A MÁV Ingatlankezelô (IK)
Kft. Központi Üzemi Tanácsa

(KÜT) az Üzemi Tanácsok
tájékoztatói alapján április

16-ig véleményezte a MÁV
IK Kft. szervezet-átalakítási

tervezetét, amely egyértel-
mûen alátámasztja, hogy a
Társaság tevékenysége nél-
külözhetetlen, a tulajdonos
célja a létszámleépítés, és

feltételezhetôen az eladás.

Azzal egyetértünk, hogy a hiányt
el kell tüntetni és legalább nullszal-
dós gazdálkodásra kell törekedni az
életbenmaradásért. Véleményün-
ket, javaslatainkat eddig figyelembe
sem vették, válaszra sem méltatták.
Április 14-én az Üzemi Tanácsok el-
nökeit, a szakszervezeteket írásban
értesítették, hogy a területi fômér-
nökségek munkáltatói jogkörgya-
korlói április 22-23-án konzultációt
tartanak a csoportos létszámleépí-
tés szabályairól. Az errôl szóló érte-
sítést több Területi Fômérnökségen
a véleményezési határidô letelte
elôtt át akarták adni a szakszerveze-
teknek. Ezzel is igazolják, a vélemé-
nyezéstôl függetlenül elkészítették
a létszámleépítési tervet.

A MÁV Ingatlankezelô Kft.
761/2009. Kp. számú Munkavédel-
mi Szabályzat 1. számú módosításá-
ról kiadott tájékoztatót a KÜT véle-
ményezte.

Köszönettel eleget tettünk a fel-
kérésnek, azonban a Munka Tör-
vénykönyve 65. § (2) bekezdését a
munkavédelemrôl szóló törvény
hatályon kívül helyezte. Az Üzemi
Tanács e feladatkörét a munkavé-
delmi képviselô, illetve a munkahe-
lyi munkavédelmi bizottság látja el,
viszont a munkáltatótól az anyagot
nem kapták meg.

A kiadott GPS Utasítással kapcso-
latban a rendszer bevezetésének a
költsége nem ismert. A Társaság
csökkenô bevétele mellett a rend-
szer bevezetése csak a hiányt növeli.
A tevékenység a GPS bevezetését
nem indokolja. Arra a kérdésre sem
kaptunk érdemi választ, mekkora
jármûflotta fenntartására van szük-
ség, a havi plusz többmilliós lízinge-
lési költséget mibôl fedezik, talán
létszámleépítésbôl? A jelenlegi
rendszer szerinti kilométerenkénti
elismerés messze nincs arányban a
gépkocsivezetô felelôsségével, a fo-
lyamatosan szigorodó követelmé-
nyekkel. A jelenleg érvényben lévô
menetlevelek személyiségi jogokat
sértô adatszolgáltatást kérnek a

tervezetet két héten belül átad-
ják. A helyzet egyre elkeserí-
tôbb. Ahogy telnek a napok,
kezd bebizonyosodni, hogy az
átszervezés veszélyes a munka-
vállalók számára.

De az is lehet, hogy a több or-
szágos napilap és internetes hír-
portál által közölt forgatókönyv
alapján zajlanak a dolgok. A hí-
rek szerint a honvédelmi tárca
vagyonkezelô cége, a HM Elekt-
ronikai, Logisztikai és Vagyon-
kezelô Zrt. – alvállalkozóként –
átvenné a MÁV IK Kft. feladata-
it, és addig csôdbe kell vinni a
nyereségesen mûködô, életké-
pes társaságot, ám a „piszkos
munkát”, a munkavállalók elbo-
csátását a MÁV végezné el. Akár
úgy is, hogy félmilliárd forinttal
segítené a végkielégítések kifize-
tését. Elfogadhatatlan számunk-
ra, hogy a MÁV Zrt. tulajdonos-
ként nem tartja kötelességének
a kormány munkahelyek meg-
tartására vonatkozó törekvését.

HHoolllliikk  MMiikkllóóss,,  KÜT-tag

gépkocsivezetôktôl. A tulajdo-
nos MÁV Zrt-nél alkalmazott
menetlevélforma miért nem al-
kalmazható a Társaságnál?

Az egyéni munkaidô-nyilván-
tartó lap vezetése azokat nem
érinti, akiknek a munkavégzése eddig sem volt kellôen
értékelhetô. A munkavállaló vezeti a jelenléti ívet, a
menetlevelet, a gépüzem-naplót, a munkalapot, a be-
dolgozott anyagmennyiséget, ezután még tizedóra
pontossággal munkaidô nyilvántartó lapot is vezessen.
Mindezeket hibaelhárításról vagy karbantartási munka
végzésérôl. A jogkövetkezmények alkalmazása a mun-
kavállalókkal szemben az utasításban nem létezô pon-
tokra hivatkozik.

A Társaságnál 2009-ben végrehajtandó korengedmé-
nyes nyugdíjazások során alkalmazandó eljárás rendjé-
nek véleményezési idôszaka alatt a Területi Fômérnök-
ségeken 2009. április 22-23-án csoportos létszámcsök-
kentéssel kapcsolatos konzultációkat tartottak. Az át-
adott tájékoztató a korengedményes nyugdíjazás során
alkalmazni tervezett legfontosabb alapelvek és eljárási
szabályok tényként tartalmazzák a véleményeztetésre
átadott dokumentumban leírtakat. Ezek alapján a véle-
ményeztetés aktualitását vesztette. 

Az utasítás nem tartalmazza a gazdaságossági számí-
tást a korengedményes nyugdíjazáshoz.

2009. április 23-án a MÁV Ingatlankezelô Kft. székhá-
zába a Munkáltató „bértárgyalás” címszó alatt összehív-
ta a szervezetek képviselôit. Rövid idô alatt kiderült,
hogy béremelésrôl, bérrendezésrôl nincs szó, hanem
kifejezetten bércsökkentésrôl kívánnak tárgyalni, ami
mindenkit érintene. Felülrôl, a menedzsmenttôl lefelé,
kivéve a minimálbéres munkavállalókat, a kidolgozott

KÜT hírlevél

AA VVSSZZ  MMiisskkoollccii  TTeerrüülleettii  KKééppvviisseelleettee  22000099..  áápp--
rriilliiss  1100--éénn  ééss  2200--áánn  ppeerreenn  kkíívvüüllii  mmeeggáállllaappoo--
ddáásstt  kkööttöötttt  aa  MMÁÁVV  vveezzeettéésséévveell..  AA  ttöörrttéénneett

mméégg  ffeebbrruuáárrbbaann  kkeezzddôôddöötttt,,  aammiikkoorr  aa  VVSSZZ  ttaaggookk  jjee--
lleezzttéékk,,  hhooggyy  bbéérrüükk  ddrraasszzttiikkuussaann  ccssöökkkkeenntt  aa  KKoolllleekk--
ttíívv  SSzzeerrzzôôddééssbbeenn  ((KKSSZZ))  nneemm  sszzaabbáállyyoozzootttt  eeggyyéébb
mmuunnkkaarreennddbbeenn  aallkkaallmmaazzhhaattóó  mmûûsszzaakkppóóttlléékk  hhiiáá--
nnyyaa  mmiiaatttt..  ÍÍggyy  aa  mmûûsszzaakkppóóttlléékk  eezzeenn  mmuunnkkaavváállllaallóókk
eesseettéébbeenn  ccssöökkkkeenntt,,  vvaaggyy  tteelljjeesseenn  eellttûûnntt..

AA  KKSSZZ  uuggyyaann  mmeeggeennggeeddii  aazz  eeggyyéébb  mmuunnkkaarreenndd  aall--
kkaallmmaazzáássáátt,,  ddee  nneemm  sszzaabbáállyyoozzzzaa  aannnnaakk  ddííjjaazzáássáátt..
EEzzéérrtt  22000099..  ffeebbrruuáárr  1199--éénn  aa  VVSSZZ  eeggyyeezztteettéésstt  kkeezzddee--
mméénnyyeezzeetttt  vvaallaammeennnnyyii  éérriinntteetttt  ffoorrggaallmmii  ccssoommóóppoonn--
ttoonn..  AAzz  eeggyyeezztteettéésseekknneekk  nneemm  lleetttt  eerreeddmméénnyyee,,  eezzéérrtt
kkeerreesseetteett  aaddttuunnkk  bbee  aa  MMiisskkoollccii  MMuunnkkaaüüggyyii  BBíírróóssáágg--
hhoozz..  MMiieellôôtttt  aazz  eellssôô  kkiittûûzzöötttt  bbíírróóssáággii  ttáárrggyyaalláásstt  mmeegg--
ttaarrttoottttáákk  vvoollnnaa,,  aa  pprroobblléémmaa  ssúúllyyoossssáággáátt  éérrzzéékkeellvvee  aa
MMÁÁVV  ZZrrtt..  hhuummáánnppoolliittiikkaaii  vveezzéérriiggaazzggaattóó  aasssszzoonnyyaa  ppee--
rreenn  kkíívvüüllii  eeggyyeezzssééggeett  aajjáánnllootttt  aa  VVSSZZ--nneekk..  

EEzztt  aazz  eeggyyeezzssééggeett  22000099..  áápprriilliiss  1100--éénn  MMiisskkoollccoonn,,
aa  vveezzéérriiggaazzggaattóó  aasssszzoonnyy  jjeelleennllééttéébbeenn,,  22000099..  áápprriilliiss
2200--áánn  SSzzeerreennccsseenn  ppeeddiigg  aa  vveezzéérriiggaazzggaattóó  aasssszzoonnyy
ffeellhhaattaallmmaazzáássáávvaall  aa  hhuummáánnppaarrttnneerr  jjeelleennllééttéébbeenn  kköö--
ttööttttüükk  mmeegg..  AA  mmeeggáállllaappooddáássbbaann  sszzaakksszzeerrvveezzeettüünnkk
kköötteelleezzeettttssééggeett  vváállllaalltt  aarrrraa,,  hhooggyy  aaddddiigg  sszzüünneetteelltteettii  aa
ppeerrtt,,  aammeeddddiigg  aa  sszzeemmééllyyii  aallaappbbéérreemmeellééss  hhaattáássaa  aa
kkeerreesseetteekkrree  vvoonnaattkkoozzóóaann  mmeeggnnyyuuggttaattóóaann  nneemm  rreenn--
ddeezzôôddiikk..  EEzzéérrtt  aa  22000099  aauugguusszzttuussii  bbéérrkkiiffiizzeettéésstt
kköövveettôôeenn  úújjrraa  mmeeggvviizzssggáálljjuukk  aa  kkeerreesseetteekk  eemmeellkkeeddéé--
sséétt..

AA  mmuunnkkáállttaattóó  kkeezzddeemméénnyyeezzééssüünnkkrree  ssaajjáátt  hhaattááss--
kköörréébbeenn  úúggyy  ddöönnttöötttt,,  hhooggyy  aa  VVSSZZ  áállttaall  ffeellhhaattaallmmaazzááss
aallaappjjáánn  kkééppvviisseelltt  kkiilleenncc  VVSSZZ  ttaaggoonn  kkíívvüüll  aa  mmeeggáállllaappoo--
ddáásstt  kkiitteerrjjeesszzttii  mmiinnddaazzoonn  mmuunnkkaavváállllaallóórraa,,  aakkiinneekk
ccssöökkkkeenntt  aa  jjöövveeddeellmmee..  ÍÍggyy  öösssszzeesseenn  hhaarrmmiinncckkiilleenncc
mmuunnkkaavváállllaallóó  aallaappbbéérréétt  rreennddeezzttéékk  aa  VVSSZZ  áállttaall  mmeegg--
kkööttöötttt  ppeerreenn  kkíívvüüllii  eeggyyeezzsséégg  eerreeddmméénnyyeekkéénntt..

MMiitt  tteetttt  eekköözzbbeenn  aa  VVDDSSZZSSZZ  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk  éérrddee--
kkéébbeenn??  EEggyy  hhóónnaapp  uuttáánn  ffeelléébbrreeddtteekk  aa  ttáárrsssszzaakksszzeerr--
vveezzeett  hheellyyii  vveezzeettôôii  iiss,,  ééss  kkééttssééggbbeeeessééssüükkbbeenn  eellhhíívvttáákk
MMiisskkoollccrraa  aa  mmáájjuuss  88--ii  sszzttrráájjkkoott  mmeeggeellôôzzôô  nnaappoonn  aa
sszzeerrvveezzeett  lleegghhaarrccoossaabbbb  aalleellnnöökkéétt,,  mmeerrtt  aazztt  éérrzzéékkeell--
ttéékk,,  hhooggyy  lleemmaarraaddttaakk  vvaallaammii  ffoonnttooss  ddoollooggrróóll..  ÚÚggyy
ggoonnddoollttáákk,,  hhooggyy  aa  mmáárr  vvééggrreehhaajjttootttt  ––  aa  VVSSZZ  áállttaall  ttöörr--
vvéénnyyeessíítteetttt  ––  mmeeggáállllaappooddáásstt  sszzüükkssééggeessnneekk  ttaarrttjjáákk  eell--
iissmmeerrnnii..

IIddéézzeett  aa  22000099..  mmáájjuuss  77--éénn,,  aa  VVDDSSZZSSZZ  áállttaall  aallááíírrtt
mmeeggáállllaappooddáássbbóóll::  „„22..  AA  kkoommppeennzzáállááss  aazz  áápprriilliiss  hhaavvii
mmuunnkkaabbéérrrreell  kkiiffiizzeettééssrree  kkeerrüüll  mmáájjuuss  hhóónnaappbbaann..”” CCssaakk
aa  ttéénnyyeekk  kkeeddvvéééérrtt  mmeeggjjeeggyyeezzzzüükk,,  hhooggyy  aa  mmuunnkkáállttaattóó--
nnaakk  aa  bbéérrsszzáámmffeejjttéésshheezz  sszzüükkssééggeess  aaddaattookkaatt  mmiinnddeenn
hhóónnaapp  hhaarrmmaaddiikk  mmuunnkkaannaappjjáárraa  kköözzööllnniiee  kkeellll  aa  hhuu--
mmáánnsszzoollggáállttaattóó  ffeelléé,,  hhooggyy  aa  bbéérrsszzáámmffeejjttéésstt  iiddôôbbeenn  eell
ttuuddjjáákk  vvééggeezznnii..  AAzz  „„úújjrraattáárrggyyaalláássrraa””  ppeeddiigg  eezztt  kköövvee--
ttôôeenn  kkeerrüülltt  ssoorr,,  aammii  bbiizzoonnyyííttjjaa,,  hhooggyy  mmiikköözzbbeenn  aa  VVSSZZ
ddoollggoozziikk  ééss  ccsseennddeesseenn,,  ddee  aannnnááll  hhaattéékkoonnyyaabbbbaann  ttee--
sszzii  aa  ddoollggáátt,,  aaddddiigg  vvaann  oollyyaann  sszzaakksszzeerrvveezzeett,,  aakkii  aazz
eerreeddmméénnyytt  uuttóóllaagg  mmaaggááéénnaakk  kkíívváánnjjaa  ffeellttüünntteettnnii..

BBeerrnnáátthh  KKaattaalliinn,,
aa  VVSSZZ  TTeerrüülleettii  KKééppvviisseelleett  vveezzeettôôjjee,,  MMiisskkoollcc

MÁV Ingatlankezelô Kft. 

Mindennek van határa!
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„Az Európai Unió belsô
piacainak szociális hatá-

sai” címmel tartott kon-
ferenciát Bécsben 2009.

április 27-28-án az
„EVA”, az Európai Aka-

démia a környezetorien-
tált közlekedésért Alapít-

vány, amelyen a Vas-
utasok Szakszervezete

Elnökségének küldöttsé-
ge is részt vett.

AA  vvaassúúttii  ééss  kköözzlleekkeeddééssii  sszzeekk--
ttoorr  sszzaakksszzeerrvveezzeetteeiinneekk  kkééppvvii--

sseellôôii  rréésszzéérree  sszzeerrvveezzeetttt  rreennddeezzvvéénnyytt
WWiillllhheellmm  HHaabbeerrzzeettttll,, aazz  oosszzttrráákk
„„vviiddaa”” sszzaakksszzeerrvveezzeett  aalleellnnöökkee,,  aazz
EEuurróóppaaii  SSzzáállllííttáássii  DDoollggoozzóókk  SSzzöövveett--
ssééggéénneekk  eellnnöökkee  nnyyiittoottttaa  mmeegg..  MMiinntt
eellmmoonnddttaa,,  aa  vváállssáágg  kkeezzeellééssééhheezz
eerrôôss,,  ééss  aakkttíívv  sszzaakksszzeerrvveezzeetteekkrree  vvaann
sszzüükksséégg..  KKiihhaannggssúúllyyoozzttaa  aa  sszzaakksszzeerr--
vveezzeettii  kkééppzzééss  ffoonnttoossssáággáátt,,  mmeerrtt
mmáásshhooggyy  nneemm  ttuudduunnkk  llééppéésstt  ttaarrttaannii  aa

ffeellggyyoorrssuulltt  vváállttoozzáássookkkkaall..  FFoonnttoossnnaakk
ttaarrttoottttaa,,  hhooggyy  aa  kköözzeellggôô  eeuurróóppaaii  ppaarr--
llaammeennttii  vváállaasszzttáássookk  ssoorráánn  aa  jjeelleennlleeggii
kkoonnzzeerrvvaattíívv  ttööbbbbsséégg  hheellyyéébbee  aa  sszzooccii--
áállddeemmookkrraattaa  ppoolliittiikkaa  kkeerrüülljjöönn..

EEggoonn  BBrriinnkkmmaannnn,,  aazz  EEVVAA  AAkkaaddéé--
mmiiaa  iiggaazzggaattóójjaa  eellmmoonnddttaa,,  hhooggyy  aazz
AAllaappííttvváánnyy  eeddddiigg  ttööbbbb  mmiinntt  sszzáázz  rreenn--
ddeezzvvéénnyytt  sszzeerrvveezzeetttt,,  mmeellyyeekk  ccéélljjaa

mmiinnddeenn  eesseettbbeenn  aa  sszzoocciiáálliiss  ppáárrbbee--
sszzéédd  eerrôôssííttééssee  vvoolltt..  MMaajjdd  VVaalleennttiinn
WWeeddll,, aazz  OOsszzttrráákk  MMuunnkkáásskkaammaarraa
sszzaakkéérrttôôjjee  ttaarrttootttt  eellôôaaddáásstt  aazz  eeuurróóppaaii

bbeellssôô  ppiiaaccookk  jjooggii  kköörrnnyyeezzeettéérrôôll  ééss
sszzoocciiáállppoolliittiikkáájjáárróóll..  MMiinntt  eellmmoonnddttaa,,  aa
mmiinniimmuumm--ddiirreekkttíívváákkaatt  aazz  UUnniióó  sszziinntt--
jjéénn  hhoozzzzáákk,,  mmiinntt  ppééllddááuull  aa  rréésszz--
mmuunnkkaaiiddôô,,  vvaaggyy  aazz  EEuurróóppaaii  ÜÜzzeemmii
TTaannááccssookk  ddiirreekkttíívváájjaa,,  ddee  aa  sszzoocciiáállppoo--
lliittiikkááéérrtt  aa  ttaaggáállllaammookk  ffeelleellnneekk..

AA  kkoonnffeerreenncciiáátt  mmeeggttiisszztteellttee  jjeelleenn--
llééttéévveell  ééss  ffeellsszzóóllaalltt  RRuuddoollff  HHuunnddss--

ttoorrffeerr,, aazz  oosszzttrráákk  mmuunnkkaaüüggyyii  mmiinniisszz--
tteerr..

MMiinntt  eellmmoonnddttaa,,  aa  ggaazzddaassáággii  vvááll--
ssáágg  eeggyymmiilllliióó  mmuunnkkaahheellyyeett  vveesszzéé--

llyyeezztteett  AAuusszzttrriiáábbaann,,  mmeellyynneekk  kkeezzeelléé--
sséébbeenn  nnaaggyy  sszzeerreepp  jjuutt  aa  hhaaggyyoommáá--
nnyyooss  hháárroommoollddaallúú  eeggyyeezztteettééssnneekk..
VVéélleemméénnyyee  sszzeerriinntt  aa  kkiilláábbaallááss  ééss  aa
ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllôôddééss  eeggyyiikk  kkuullccssaa  aazz
ááttkkééppzzééss,,  aazz  éélleetteenn  áátt  ttaarrttóó  ttaannuullááss..

AA  sszzoocciiáálliiss  ppáárrbbeesszzéédd  nneemmzzeettii  ssaa--
jjááttoossssáággaaiirróóll  aa  bboollggáárr,,  aa  hhoorrvváátt,,  rroo--
mmáánn  ééss  aa  mmaaggyyaarr  ddeelleeggáácciióókk  vveezzeettôôii
ttáájjéékkoozzttaattttáákk  aa  kkoonnffeerreenncciiaa  rréésszzttvvee--
vvôôiitt..  SSiimmoonn  DDeezzssôô,, aa  VVSSZZ  eellnnöökkee  aa
ppáárrbbeesszzéédd  ffoonnttoossssáággáátt  hhaannggssúúllyyoozz--
ttaa,,  mmeerrtt  nnééllkküüllee  aa  sszzaakksszzeerrvveezzeetteekk
kkéénnyysszzeerrhheellyyzzeettbbee  kkeerrüüllnneekk..

AAzz  eellssôô  nnaapp  ddéélluuttáánnjjáánn  aa  kköözzeellggôô
EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  kkééppvviisseellôô  vváállaasszz--
ttáássookk  jjeeggyyéébbeenn  IIlliiaannaa  IIvvaannoovvnnaa ééss
EEvveelliinn  RReeggnneerr kkééppvviisseellôôjjeellöölltteekk  bbee--
sszzéélltteekk  aazz  EEuurróóppaaii  sszzoocciiáállppoolliittiikkaa
jjöövvôôjjéérrôôll..

AA  mmáássooddiikk  nnaappoonn  aa  sszzeemmééllyysszzáállllíí--
ttáássbbaann  ttaappaasszzttaalltt  eerrôôsszzaakk  kkéérrddéésséétt
vviittaattttáákk  mmeegg  aa  rréésszzttvveevvôôkk..  MMaaggyyaarr
rréésszzrrôôll  FFrriiddrriicchh  IImmrree,,  aa  VVSSZZ  SSttaarrtt
SSzzaakkmmaaii  KKééppvviisseelleett  vveezzeettôôjjee  ttaarrttootttt
eellôôaaddáásstt..  EEnnnneekk  kkeerreettéébbeenn  aa  vvaassúútt
tteerrüülleettéénn  ttaappaasszzttaallhhaattóó  eerrôôsszzaakk  eellllee--
nnii  ffeellllééppééss  jjooggii  hháátttteerréénneekk  rreennddeezzéé--
sséétt  ssüürrggeettttee..

A környezetbarát
közlekedésért

Húsvéti vakáció
A Debreceni Igazgatóság dolgozói és VSZ-tagjai, va-
lamint családtagjaik úgy döntöttünk, hogy a húsvéti
készülôdés helyett megismerkedünk Nyugat-Európa
három nagyvárosával.

Április 11-én indultunk, és másnap reggel már utunk elsô állomásán, Párizs-
ban voltunk, s megcsodáltunk néhányat Párizs sok-sok nevezetessége közül.
Megnéztük a Louvre Egyiptom piramisait idézô üvegpiramisait és a Párizs legma-
gasabb pontján, a Montmartre-on elhelyezkedô „Szentelt Szív”-et, vagyis a Sacre
Coeur Székesegyházat. Végigsétáltunk a Champs-Élysées-n, mely mozijaival, ét-
termeivel és kávézóival a világ egyik legismertebb utcája; s megnéztük Párizs jel-
képét – melyet mióta áll, az évek során többször is le akartak bontani, egy szél-
hámos kétszer is eladta ócskavasnak, mégis még ma is a világ egyik leghíresebb
épülete –, a franciák által csak „öreg hölgy”-nek becézett Eiffel-tornyot.

Másnap meglátogattuk Münchent, illetve a Münchenhez közeli, 19. században
épült Neuschwansteini kastélyt. II. Lajos építette múzsája, Richard Wagner tisz-
teletére, s Walt Disney Csipkerózsika mesebeli várát is errôl a kastélyról formáz-
ta. Utunk utolsó állomása a szélmalmok, fapapucsok és a híres piroslámpás há-
zak otthona, Európa olyan nagyvárosa, ahol talán a legmagasabb az egy fôre ju-
tó biciklik száma, Amszterdam volt.

Úton hazafelé már a következô utazásunkat tervezgettük a Magas Tátrába.
BBeekkéénnéé  CCssoonnggrrááddii  KKaattaalliinn

Debreceni Igazgatóság Alapszervezeti titkár

ETF Kongresszus elôtt
Az Európai Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) május

végén tartja soros kongresszusát. Ezt megelôzôen
valamennyi bizottságban választásokat tartanak. 

Az ETF Városi Tömegközlekedési Bizottsága 2009. május 6-án tar-
totta soros ülését Brüsszelben. A rendezvény napirendjén a városi tö-
megközlekedés kihívásairól és perspektívájáról tartott prezentációt
Stefan Heimlich, a bizottság elnöke. Statisztikai adatokkal alátámasz-
tott elôadásában bemutatta, hogy milyen környezeti terhelést jelent az
egyéni közlekedés a közösségi szállítási eszközökkel szemben. A
városi tömegközlekedés és az abban foglalkoztatott munkavállalók
érdekében a szociális párbeszéd és az Unió szintjén való lobbizás
fontosságát emelte ki.

A Bizottság megtárgyalta és elfogadta a következô ciklus prog-
ramját, amelyet az ETF Kongresszusa elé terjesztenek. Ezt követôen
a testület megválasztotta vezetôségét. A bizottság tagjainak egyhangú
döntésével Stefan Heimlich (Németország) lett ismét a bizottság
elnöke. A közúti alelnöki tisztségre Alain Sutour-t (Franciaország), a
vasúti alelnökké pedig Karácsony Szilárdot, a VSZ alelnökét válasz-
totta meg a bizottság.8 M a g y a r V a s u t a s



Európai
Vasutas Szakszervezetek
Állandó Konferenciája

azt bizonyítja, hogy a 15 évvel ezelôtti döntés
kellôen megalapozott volt. Idôközben az
Állandó Konferencia a bolgár, szerb, makedón,
horvát vasutas szakszervezetekkel bôvült.

A mostani, XIX. Konferencián, amelyet
Simon Dezsô, a Vasutasok Szakszervezete elnö-
ke hívott össze, a cseh, a szlovák, szerb, make-
dón és a horvát tagszakszervezet, valamint
orosz, román, és ciprusi szakszervezetek meg-
hívott vezetôi vettek részt. Ez alkalommal
Sabine Trier, az ETF fôtitkár-helyettese is csat-
lakozott rendezvényünkhöz. A Konferencián
dr. Berényi János, a Magyar Vasúti Egyesülés
elnök-vezérigazgatója és dr. Mosóczi László, a
MÁV Zrt. általános vezérigazgató-helyettese
tájékoztatta a magyar vasúti szektor változásairól
a résztvevôket. Magyar részrôl Meleg János és
Fogl Zoltán, a VSZ érdekvédelmi alelnökei tar-
tottak prezentációt a magyar vasút liberalizá-
ciójáról és átalakításának hatásairól a munkavál-
lalókra. A második napon a delegációk tagjai a
vasutasokat és családtagjaikat az egyes országok-
ban megilletô menetkedvezményekrôl tájékoz-
tatták egymást.

A tapasztalatcserét követôen a Konferencia
résztvevôi záródokumentumot fogadtak el.
Ennek során a konferencia teljes jogú tagjává
vált a román és a másik szerb vasutas szakszer-
vezet.

A Záródokumentumot az Állandó Konfe-
rencia tagjaiként a cseh, a szlovák, két szerb, a
makedón, a horvát, a román és a magyar vasu-
tas szakszervezetek vezetôi írták alá.

A nyilatkozattal egyetértett és ellenjegyezte
az orosz és a ciprusi delegáció, valamint a FÁK-
Országok Vasutas Szakszervezeteinek Nemzet-
közi Szövetségének vezetôje.

Az Állandó Konferencia részt-
vevôi áttekintették az elmúlt ti-
zenöt év együttmûködésének

eredményeit, és megállapítot-
ták, hogy az eddigi tizennyolc ta-lálkozó elérte célját. A XIX. Állandó Konfe-rencia résztvevôi megerôsítik az együttmû-ködés eredményeit és kiállnak annak folyta-tása mellett. Ezt a szándékot erôsítik azegyes országokban hasonló módon megva-lósuló vasút-átalakítás és az ebbôl eredôfoglalkoztatási és szociális gondok és azokfeloldására született megoldások kölcsönösmegismerése. A Konferencia tagjai hangsú-lyozzák, hogy együttmûködésüket szerve-zeteik és tagjaik érdekében, és a szolidari-tás jegyében végzik.

Az Európai Vasutas SzakszervezetekXIX. Állandó Konferencia résztvevôi a tag-szervezetek közötti rendszeres ismeretcse-re folytatása mellett kötelezik el magukat,és a közös akcióképességük megteremté-sét tûzik ki együttmûködésük céljaként.
Az Állandó Konferencia a vasúti libera-lizáció munkavállalókra gyakorolt hatásairólaz alábbi megállapításokat tette:11..   A vasutak folyamatos liberalizáció-ja, a vasúti tevékenységek önálló társasá-

gokba való szervezése, privatizációja csor-bította és tovább veszélyezteti a munkavál-lalók foglalkoztatás biztonságát és szerzettjogait.
22.. Elfogadhatatlan számunkra, hogy amunkavállalókkal szembeni követelményekés leterheltségük növekszik, miközben afoglalkoztatási biztonságuk csökken.33..   A korlátok nélküli liberalizáció biz-tonsági és korrupciós kockázatot jelent.44.. Nyomatékosan felhívjuk a törvény-hozók figyelmét arra, hogy a közlekedésiágak között biztosítsák az esélyegyen-lôséget, és haladéktalanul számolják fel avasúti közlekedést hátrányosan érintô sza-bályozásokat.

55.. A résztvevôk egységesen elutasít-ják a pénzügyi- és gazdasági válság követ-keztében a vasutas munkavállalókat arány-talanul magas terhekkel sújtó válságkezelé-si törekvéseket.
66.. Az Állandó Konferencia tagjai ké-szen állnak az együttmûködésre, hogy véd-jék magukat a korlátlan liberalizációvalszemben, amely veszélyeztetheti a vasút

mûködését és a munkavállalók egzisztenci-áját az érintett országokban.
77.. Követeljük, hogy a vasutas munka-vállalók munkahelyeit akár tovább- vagyátképzéssel, de a vasúti közlekedés terüle-tén ôrizzék meg, foglalkoztatásukat bizto-sítsák.
Az Állandó Konferencia résztvevôi2009. május 1-jén és 16-án tartandó de-monstrációk keretében kiállnak a megfogal-mazott követelések mellett.
A Záródokumentumot hivatalból el kelljuttatni az Európai Szállítási Dolgozók Szö-vetségének és az Európai Unió felvetettkérdésekben illetékes szervezeteihez.
Az Európai Vasutas Szakszervezeteksoron következô, XX. Állandó Konferenciá-ját 2010. tavaszán tartják meg Csehország-ban, amelyen a világgazdasági válság nem-zeti vasutakat érintô hatásait és a szakszer-vezetek taglétszámának, szervezettség-ének kérdéseit tekintik át, mert szükséges-nek tartjuk az Állandó Konferencia részt-vevô tagországaiban mûködô szakszerve-zetek akcióképességének és befolyásánakjavítását.

ZZÁÁRRÓÓDDOOKKUUMMEENNTTUUMM
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Az Európai Vasutas Szakszervezetek Állandó
Konferenciájának soros ülését 2009. április 22-25-én

rendezte a Vasutasok Szakszervezete Budapesten. Az
eseményt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében

az Európai Unió Szociális Alapja támogatta.

Az Állandó Konferenciát 1994-ben Balatonbogláron a cseh, szlovák,
lengyel, ukrán és magyar vasutas szakszervezetek vezetôi hozták létre
azzal a céllal, hogy a résztvevôk tájékoztatni tudják egymást a nemzeti
vasutak átalakításának folyamatairól és az aktuális szakszervezeti
munkáról. A most megrendezett konferencia a XIX. alkalom volt, ami



Három alappillér

AA  MMÁÁVV--SSTTAARRTT  ZZrrtt..  KKöözzppoonnttii  ÜÜzzee--
mmii  TTaannááccssaa  22000099..  mmáárrcciiuuss  2233--áánn  ttaarr--
ttoottttaa  ssoorrooss  üülléésséétt..  AA  rréésszzttvveevvôôkk  aazz  üüllééss
eellssôô  nnaappiirreennddii  ppoonnttjjaakkéénntt  aa  vváállllaallaatt--
nnááll  mmûûkkööddôô  EEssééllyyeeggyyeennllôôssééggii  BBiizzootttt--
ssáágg  ((EEBB))  tteerrvveeiirrôôll  ééss  mmuunnkkáájjáárróóll  kkaapp--
ttaakk  ttáájjéékkoozzttaattáásstt..  AAzz  EEBB  aa  MMÁÁVV--
SSTTAARRTT  ZZrrtt..  EEssééllyyeeggyyeennllôôssééggii  TTeerrvvéé--
bbeenn  ((EETT))  ffooggllaallttaakk  sszzeerriinntt  22000088  ôôsszzéénn
aallaakkuulltt,,  aa  mmuunnkkáállttaattóó  kkééppvviisseellôôjjéénn  kkíí--
vvüüll  vvaallaammeennnnyyii,,  aa  MMÁÁVV--SSTTAARRTT  ZZrrtt--nnééll
kkééppvviisseelleetttteell  rreennddeellkkeezzôô  sszzaakksszzeerrvveezzeett
eeggyyeennllôô  aarráánnyybbaann  ddeelleeggáálltt  ttaaggoott..

AAzz  eemmllíítteetttt  eessééllyyeeggyyeennllôôssééggii  tteerrvv
hháárroomm  aallaappppiilllléérree,,  aammeellyy  lleettöölltthheettôô  aa
MMÁÁVV--SSTTAARRTT  ZZrrtt..  hhoonnllaappjjáárróóll  iiss::

■■ AAzz  eeggyyeennllôô  bbáánnáássmmóódd  eellvvéénneekk
éérrvvéénnyyrree  jjuuttttaattáássaa

■■ AA  mmuunnkkaa  ééss  aa  ccssaallááddii  éélleett  öösssszzee--
eeggyyeezztteettééssee

■■ AA  mmuunnkkaavváállllaallóókk  jjooggaa  aazz  eeggéésszz--
ssééggeess,,  bbiizzttoonnssáággooss  ééss  mmiinnôôssééggii  mmuunn--
kkaavvééggzzéésshheezz..

Helyi egyeztetés

Az esélyegyenlôség témaköréhez
kapcsolódóan több probléma is fel-
merült, pl. a bérezés során alkalma-
zott differenciálási elvek vagy a diszk-
rimináció. Általánosságban elmond-
ható, hogy hátrányos megkülönbözte-
tés gyanúja esetén, amely alatt nem ki-
zárólag a népcsoporthoz tartozást, ha-
nem adott esetben a nem, a vallás, a
családi állapot stb. alapján történô
megkülönböztetést kell érteni, csak a
helyi munkáltatóval történô egyezte-
tés után javasolt akár közvetlenül, vagy
a helyi Üzemi Tanácsok, illetve a Köz-
ponti Üzemi Tanács útján az Esély-
egyenlôségi Bizottsághoz fordulni.
Megtudtuk, hogy a munkáltató egyol-
dalú bérintézkedése – tekintettel a
MÁV-csoporton belüli leszakadásra –
az EB ösztönzésének köszönhetô.

Módosult a Szervezeti és

Mûködési Szabályzat

Dr. Vincze Teodóra humánszerve-
zeti vezetô a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat (SZMSZ) módosítását in-
dokolta. Elmondta, hogy a mátrix-tí-
pusú szervezethez igazodva a jelen
korrekció során a kommunikációs te-
vékenység és a humán szakterület
szervezeteit módosították. Ennek
keretében a külsô kommunikáció
át(vissza)kerül a MÁV Zrt. Kommuni-
kációs Igazgatóságához, a vállalaton
belüli kommunikáció pedig beolvad

az üzleti, illetve a humán szer-
vezetbe.

Szélesebb körû

tájékoztatás

A MÁV-START Zrt. Köz-
ponti Üzemi Tanácsa 2009.
április 6-án az Üzemi Tanács-
tagokkal kibôvített ülése – szé-
lesebb körû tájékoztatás mel-
lett – lehetôség a helyi problé-
mák legfelsô szinten való felvetésére. 

Csökken a MÁV-START

Zrt. finanszírozása

Dr. Tömpe István üzleti vezérigaz-
gató-helyettes a MÁV-START Zrt.
2008. évi marketing és üzleti stratégiá-
jának magvalósítását és a 2009. évi Üz-
leti Tervét ismertette. A vezérigazgató-
helyettes elmondta, a 2009-es Üzleti
Terv készítése során rengeteg bizony-
talansági tényezôvel kellett számolni,
hangsúlyozta továbbá, hogy a világban
tapasztalható gazdasági válság ezeket
is kedvezôtlen irányba terelheti. A fej-
lesztéseket folytatni kell, ugyanakkor
a források csökkenése, a sajtóban
többször említett, a MÁV-csoportot is
érintô állami finanszírozási megszorí-
tások hatása mindenképp érezhetô
lesz. 

Javuló

munkakörülmények

Matéczné Németh Ágnes mûköd-
tetési vezérigazgató-helyettes az üze-
meltetés területén a napi operatív
munkavégzésrôl elôzetesen írásban
feltett kérdésekrôl tartott tájékoztatót.
Elmondta, hogy a 2009. tervévre a he-
lyi munkavédelmi képviselôk és mun-
káltatók bevonásával 354 tételbôl álló
munkakörülmény-javító Igénylistát ál-
lítottak össze. Az Igénylistát természe-
tesen a KÜT és az érdekképviseletek is
megkapják véleményezésre. A legsür-
getôbb feladat a pénztári gépesítés tel-
jeskörû kiterjesztése, különös tekintet-
tel a nemzetközi jegykiadó-helyekre,
valamint a pénztári informatikai fej-
lesztésekre, így a jegykiadó automata
program további bôvítésére, a jármû-
beszerzési és felújítási programok tel-
jesítésére. 

Az ásványvízellátás akadozása mi-
att tervezik az ivóvíz automaták számá-
nak növelését, ezzel  kiváltva a palac-
kozott védôitalokat.

Az E.12. Mûszaki Kocsiszolgálati
Utasítás elavultságának kapcsán (utol-
jára 2002. 04. 1-jén módosították)10 M a g y a r Vasutas

megtudtuk, hogy jelenleg elôkészítés
alatt áll a módosítás, melyet csak hossza-
dalmas eljárás után, a Nemzeti Közleke-
dési Hatóság jóváhagyása után vezethet-
nek be.

Munkakör-értékelés

felülvizsgálata

A MÁV-START Zrt. létszámterve
2009. tervévre a 2008-as tervévi zárólét-
számmal számol. A korengedményes

nyugdíjazás a rendelkezésre álló forrásoktól függ.
Várhatóan még idén felülvizsgálják a munkakör-ér-
tékelést, az oktatási rendszert az új munkaköri
rendszer elvárásai szerint kell megreformálni.

A továbbiakban szóba került többek közt az arc-
képes igazolványok érvényesítése és a vasúti alkal-
massági vizsgálatok körül kialakult zavaros helyzet
is, azonban ezek megoldása sajnos meghaladja a
MÁV-START Zrt. hatáskörét.

A nyelvi képzés kapcsán megtudtuk, hogy jelen-
leg szervezik a vállalat részvételét egy európai uniós
programban, mely 2100 MÁV-START Zrt-s munka-
vállaló részére biztosíthat nyelvtanulási lehetôséget.
A képzés akár már ôsszel elkezdôdhet.

Munkakörülmény-javító

intézkedések elmaradása

A Központi Üzemi Tanács és a Központi Mun-
kavédelmi Bizottság 2009. április 20-án közös ülést
tartott, ahol együttesen kértek számot a munkálta-
tó 2008-as munkakörülmény-javító intézkedéseinek
megvalósulásáról, az egészségmegôrzô program ta-
pasztalatairól. A kiadott írásos Tájékoztatóból is ki-
derült, hogy sok a hiányosság.  Kajner József beszer-
zési gazdálkodásvezetô beszámolt a tavalyi ered-
ményekrôl, hangsúlyozva, hogy az ingatlanok bérlé-
sének sarkalatos pontja a szétválasztás, a MÁV-
START Zrt. önállósága. A sajátforrás felhasználás
keretében egyes vasútállomás személypénztárainál
pótmunkákat kellett elrendelni, pl. a személyzeti
wc-k és az elektromos fûtés biztosításához. A tiszta-
sági festés és a háztartási gépek is (mikrohullámú
sütô, hûtôszekrény) a munkakörülmény-javító in-
tézkedések kategóriájába került, mivel más forrás
nincs. Idén a pénztárhelyiségeket újítják fel. Az át-
adás-átvétel jegyzôkönyvvel történik, ha szükséges,
hiánypótlásra kerül sor és az átadásokra a jövôben a
munkavédelmi képviselôt is meghívják.

Egészségmegôrzés

Dr. Vincze Teodóra részletes tájékoztatást adott
az elmúlt év egészségmegôrzô programjának ta-
pasztalatairól. Kiemelte, hogy a keretszámot nem
tervezik növelni, azért fontos, hogy újabb munka-
vállalók is bekapcsolódjanak a programba. Mivel a
résztvevôk kiválasztása a munkáltató és az Üzemi
Tanács/megbízott közös döntése alapján történik,
a rendelkezésre bocsátott nyilvántartásból megálla-
píthatják, hogy ki vett már részt a programban. En-
nek alapján – és a meghívott munkavédelmi felelôs
ajánlásával újabb dolgozók kerülhetnek be.

MÁV-START KÜT Hírlevél
„Mindenki számára legyenek elérhetôek a társadalmi érvényesülés esélyei”

DDiieenneess  ZZssuuzzssaannnnaa



Soros KÜT-ülés:
2009. április 2.

A MÁV Zrt. Központi Üzemi
Tanács és a MÁV Zrt. Központi
Munkavédelmi Bizottság együttes
ülést tartott. Elsôként a MÁV Zrt.
2008. évi munkabaleseti-, munka-
biztonsági helyzete és a 2009. évi
feladatok szerepeltek.

Dr. Debreczeni Katalin osztály-
vezetô elemezte a súlyos balesete-
ket, a halálos munkabalesetek
okait. A statisztikai adatok azt mu-
tatják, hogy a kiszervezett vállala-
toknál több a baleset. A munka-
biztonsági szemléken feltárt hiá-
nyosságok jelentôs részét meg-
szüntették, de a költséges intéz-
kedéseket „forráshiány” miatt ál-
talában elhalasztják. A két testü-
let tagjai egymást erôsítve megfo-
galmazták, hogy a „biztonság szá-
munkra a prioritás”, mivel a vasút
veszélyes üzem, a létszámot en-
nek alapján kell megállapítani.
Ezért is fontos a technológiai lét-
számok megtartása. 

MMáássooddiikkkkéénntt Lakner Zoltán
adott tájékoztatást a MÁV Zrt.
Munkavédelmi Szabályzatának
tervezett módosításáról. Elmond-
ta, hogy a szervezeti változások, a
jogszabályok elôírásainak változá-
sai miatt szükséges a módosítás. 

A kküüllöönnfféélléékkeenn belül a
MÁV Zrt. központi szerveze-
teinek, valamint a Pályavasúti
Üzletág munkavállalóinak el-
készítették a 2009. II. ne-
gyedéves foglalkoztatási ter-
vét, melyet Zsoldos Marianna
igazgatóasszony ismertetett.
Hangsúlyozta, hogy külsô fel-
vétel csak külön igazgatói en-
gedéllyel lehetséges. Csak ak-
kor lehet fizetett távozással el-
menni, ha belülrôl lehet pó-
tolni a munkaerôt. Méltányos-
sági kérelmet csak akkor ad-
jon be a munkavállaló, ha 38
illetve 40 év szolgálati viszo-
nya megvan, de hiányzik a
MÁV-évek utasítás szerint
szükséges száma. Ha lezárha-
tó a pozíció, nem kell pótolni.

Soros KÜT-ülés:
2009. április 23.

EEllssôôkkéénntt tájékoztató hang-
zott el a MÁV Zrt. 2008. évi
munkakörülmény-javító intéz-
kedéseirôl, az üzemi és szociá-
lis épületekben, helyiségek-
ben végzett beruházási, felújí-
tási és karbantartási munkála-
tok teljesítésérôl, Buzinkay
Tamás ingatlangazdálkodási
igazgató elôadásában. A mun-

kák tervezésénél meghatározó volt a szerkezeti elemekben
történt romlás, a mûszaki determináció. A munkavédelmi
szemléken feltárt hiányosságokat, amelyek az elsôdleges
mûszaki paramétereknek nem felelnek meg, rövid idôn be-
lül pótolják. A KÜT és a KMvB tagjai kérdésekkel bombáz-
ták az igazgatót. Ezt követôen a 2009-ben elôirányzott mun-
kakörülmény-javító intézkedésekrôl és az üzemi és szociális
épületekben, helységekben tervezett beruházási, felújítási
és karbantartási munkálatok tervezetérôl tájékoztatott az
igazgató.

HHaarrmmaaddiikkkkéénntt a 2006-2008-ban értékesített jóléti ingatla-
nok értékesítésébôl és az 1956/T/2006. számú megállapo-
dás hatálya alá tartozó ingatlanok, intézmények hasznosítá-
sából keletkezett bevételrôl, eredményrôl tárgyalt a KÜT. A
jóléti ingatlanok hasznosításáról 2005-ben hat, 2006-ban
négy, 2007-ben jóléti ingatlanokkal kapcsolatban összesen
tizennyolc KÜT-határozat született, tizenkettô ingatlanok
bérbeadására, hat jóléti ingatlan értékesítése tárgyában,
míg 2008-ban jóléti ingatlanokkal kapcsolatban összesen ti-
zenhét KÜT-határozat született, három ingatlanok bérbe-
adására, kettô a sportkoncepció kapcsán, tizenkettô pedig
jóléti ingatlanok értékesítése tárgyában. 

A kküüllöönnfféélléékkeenn belül a MÁV Vagyonkezelô Gy. 60-
1267/2009. sz elôterjesztésében Porva-Csesznek megállóhe-
lyen levô vendégház határozatlan idejû bérleti szerzôdését
tárgyalta a KÜT,  melyet egyhangúlag elfogadott. Ezt köve-
tôen a Debrecen 9301/A/1. hrsz. MÁV Zrt tulajdonú ingat-
lanok (kultúrház) értékesítésére tett javaslatot Mihályka Ti-
bor, a VK értékesítési vezetôje. A KÜT javasolja, hogy hir-
dessék meg az értékesítést.

MÁV Zrt.
KÜT HÍRLEVÉL

– 2009. április

Bodnár JózsefKÜT
sajtóreferens

KKüüllssôô  ffeellvvéétteell  ccssaakk  kküüllöönn

iiggaazzggaattóóii  eennggeeddééllllyyeell......

MINT MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÔ,
FELADATOMAT TELJESÍTVE MINAP
SZEMLÉT TARTOTTAM A BUDAPEST-
DÉLI-SZÉKESFEHÉRVÁR VONAL SZE-
MÉLYPÉNZTÁRAIBAN, FELMÉRVE, MI-
LYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT DOL-
GOZNAK MUNKATÁRSAIM. 

Belépve Tárnok állomás pénztárhelyiségébe,
egy ismerôs érzés fogott el: itt nem változott
semmi... A probléma az, hogy kb. húsz éve. Bár
igazságtalan ne legyek, néhány hónapja a tiszta-
sági festés megtörtént... és ennyi. A téglával alá-
támasztott íróasztal már legendává vált, ami a he-
lyiségbe vezetô, a szokottnál keskenyebb ajtón

nem fér ki, így eddig ezzel indokolták, hogy nem
történt meg a cseréje. Talán még további hosszú
évekig, évtizedekig (?) marasztalná a sors, ha
nem javasolnám, hogy amit egyszer összeraktak,
azt szét is lehetne szedni, így nem állhatna az út-
jába a rég megérett cserének sem a szûk ajtó, de
leginkább tenni nem akarás és természetesen a
pénz hiánya.

Elképzelhetô, mennyire érezheti magát biz-
tonságban az a személypénztáros Martonvásár
állomáson, aki egy ráccsal nem védett vékony
üvegtábla mögött dolgozik. Ez a probléma is már
évek óta fennáll. 

A munkáltató mikor tesz lépéseket? Ha egy-
szer arról értesül, hogy bezúzták az üveget és el-
vitték a bevételt, esetleg még az ott ülôt is bántal-
mazták? Ezt nem lenne szükséges megvárni. Ter-
mészetesen itt is katasztrofális állapotban lévô bú-

torok fogadtak, az értékes nyomtatványok meg-
felelô tárolási lehetôség hiányában bezsúfolva
egy düledezô falú szekrénybe. „Klíma” természe-
tesen van, a dolgozók saját költségükön ventilá-
tort vásároltak.

Látogatásom során találkoztam pozitív példá-
val is: Érd-alsón egy újépítésû, a 21. század köve-
telményeinek megfelelô épületben dolgozhatnak
már a pénztárosok. Remélem, ez egy felfelé ívelô
folyamat része, és rövid idôn belül egyre több po-
zitívumról tudunk beszámolni. 

Ez csak néhány példa volt, de tudom, Kedves
Kollégák, akik most e sorokat olvassátok, hogy
magatokban máris folytatni tudnátok a végelátha-
tatlan sort, amit Ti saját munkakörnyezetetekben
tapasztaltok nap mint nap. Nyugat-Európában a
munkáltatók már szem elôtt tartják azt, hogy dol-
gozójuk milyen körülmények között végzi a mun-
káját, mert minél jobbak a körülmények, a munka
is annál hatékonyabb. Ez az, amit érdemes lenne
a mi vezetôinknek is megfontolni.

Káposztás Zsolt

Munkavédelmi
pillanatkép

MMiitt  öörröökköölltt  aa

MMÁÁVV--SSTTAARRTT  aazz

aannyyaavváállllaallaattttóóll??
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1848. január 24-én reggel John Marshall
ácsmester, amikor egy kaliforniai fûrésztelep
zsilipjét ellenôrizte, a víz alatt apró, csillogó ka-
vicsokat pillantott meg. Sutter’s Fortnál (San
Franciscotól 80-100 km-re keletre fekvô Kalifor-
niai-medence addig különösebb hírnév nélküli
folyójában) a Sacramentoban aranyat találtak, s
ez 1849-ben már 80-85 ezer embert csalt a
Szent Ferencrôl elnevezett város környékére.
Az amerikaiak keresztelték át az 1500-2000
fôs települést San Franciscová, s 1849-
ben a legendás „49-esek” tódulása ré-
vén a lakosság kéthetenként meg-
duplázódott – 1870-ben már 150 ez-
ren éltek itt. 

AArraannyylláázz

1850-ben a Sacramentoból és a
környezô folyók, patakok medrébôl
kimosott arany értéke elérte a 60 millió
(akkori) dollárt, 1852-ben a 81 millió dol-
lárt. (1850-ben az akkor 20-22 ezer lakosú
San Franciscoban 1200 gyilkosság történt.) A
Kaliforniától keletre fekvô szomszédos Neva-
dában is hamarosan arany- és ezüstlelôhe-
lyeket találtak. Így Sacramento város néhány
kisstílû, ám nagyratörô üzletembere számára
jövedelmezô vállalkozásnak tûnt, hogy megsze-
rezze a bányászoknak élelmiszert, felszerelést
biztosító utak monopolhelyzetét – még akkor is,
ha nem hittek „a terjedô lázálomban”, hogy ott
elôbb-utóbb vasút lesz. A bizonytalanul (40-50
fokos forróságban, az ólom és ezüstportól szili-
kózisosan, széndioxid mérgezéstôl veszélyez-
tetve, stb.) bányászott aranyat ezek „a vállalko-
zók” biztos haszonnal cserélték csákányra, la-
pátra, ruhára, pálinkára, s minden másra, hi-
szen a legtöbb fogyasztási cikkbôl hiány volt,
minek révén akár 500%-os hasznot is zsebre
tudtak vágni. A sors iróniája, hogy valójában
csak azok gazdagodtak meg, akik inkább a bá-
nyászokból, nem pedig a bányákból húztak
hasznot. 

Így az ékszerészek, bányatulajdonosok, a
legkülönbözôbb áruféleségekkel foglalkozó
kereskedôk Theodore Judah (az „Ôrült Judah”,
a késôbbi fômérnök – bôvebben ld. elôzô szá-
munkban) szervezte kompániához (a „compa-
ny” az angolban egyaránt jelent baráti és üzleti
társaságot is – Szerk.) csatlakozott Stanford,
Crocker és a kezdetben még csak kis sátorban
különbözô felszereléseket árusító két zugkeres-
kedô, Huntington és Hopkins is. Rájuk, a

késôbb „négy latorként” ismertté
vált határozott, ravasz üzletembe-
rekre várt az 1861. június 28-án Central
Pacific Railroad of California néven bejegyzett
részvénytársaság (vasúttársaság) érdemi ve-
zetése, amely (a San Franciscotól 100 km-re
észak-keletre fekvô) Sacramento városától ki-

indulva, kelet felé haladva kezdhette meg
(immár nyugat felôl is!) a transzkonti-
nentális vasút építését. 

BBiizzttoonnssáágg

Bár az Egyesült Államok 1850-
es 144 millió dollár értékû exportja
1860-ra 334 millió dollárra emelke-
dett, az import – különösen az 1861-
65-ös  polgárháború kitörése után –
még gyorsabban nôtt. A kereskedelmi
deficitet Kalifornia aranyával pótolták:
1850-ben (még csak!) 5 millió dollár értékû ara-
nyat exportáltak, az évtized végére azonban

már 58 millió dollár értékût. Ugyan a Concord
postakocsiknak elkészültek a kifejezetten ne-

mesfém szállítására épült treasure coach vál-
tozatai, amelyeket belül 8 mm vastagságú

acéllemezek borítottak, s az ajtókon eleve
csak lôrések voltak, az ezek által nyújtott
biztonság mégis kevésnek bizonyult az
igényekhez, a kihívásokhoz képest. (A
treasure coachokat, csakúgy, mint a pol-
gárháború legendásan erôs páncélzatú

folyami hajótípusát, monitoroknak is ne-
vezték.) A nagytömegû, biztonságos

arany- és ezüstszállítást majd (idôvel) a job-
ban védhetô vasúti szállítás teszi lehetôvé.

Fehérvári Nándor

VASUTAK A

VADNYUGATON

19. RÉSZ
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NEMCSAK A „KELETI OLDAL”-NAK VOLTAK MEG A RABLÓBÁRÓI (DURANTJAI), DE
KÜLÖNÖSEN AZ ARANYLÁZ KITÖRÉSE UTÁN A „NYUGATI PART”-NAK IS MEGTEREMTEK
A MAGA (ERKÖLCSTELENSÉGBEN) „NAGYJAI”. AZ UNION PACIFIC-KEL EGYIDÔBEN
INDULT AZ AMERIKÁT ÁTSZELÔ TRANSZKONTINENTÁLIS VASÚT MÁSIK ÉPÍTÔJE, A
CENTRAL PACIFIC RAILROAD COMPANY (C. P. VASÚTTÁRSASÁG).

Leland Stanford (1824-1893)
pék, élelmiszer-nagykereskedô.
Ô a (Kaliforniából induló) Central
Pacific Railroad Company igazgató-
tanácsának elsô elnöke, s – a pol-
gárháborúban gyôztes elnök, Ab-
raham Lincoln párttársaként – re-

publikánusként 1864-66-ig Kalifornia
kormányzójának tisztét is ellátta

(amely akkor nem okozott különösebb
összeférhetetlenségi problémát). 1885-ben

az Egyesült Államok szenátora lett. Dinamikus,
karizmatikus vezetô volt, aki gyors és határozott
döntési képessége révén rendkívüli hatékony-
sággal bírt. A Stanford-család (fôként a vasút
bizniszbôl származó) vagyona a XIX. sz. végén
50 millió dollár (2005-ös árfolyamon 1 milliárd
dollár) – miközben, mint emlékezetes, mindösz-
sze 1500 dollárt fektetett be.

Rendkívül „jó szeme” volt: állította, hogy
van olyan pillanat, amikor a vágtázó ló egyik lá-
ba sem érinti a talajt. Ennek okán fogadást aján-
lott, minek révén (általa szponzorálva) megszü-
lettek Eadward Muybridge fotótörténeti jelen-
tôségû felvételei – amelyek elôször igazolták a
már több száz éve fel-felmerülô sejtést.

Tizenéves fia Firenzében történt elvesztése
után 20 millió dollárral (2005-ös árfolyamon 400
millió dollár) 1891. október 1-jén elindította a mai
napig vezetô oktatási intézményt, az általa alapí-
tott Stanford Egyetemet.

Collis P. Huntington (1821-1900)
zugárus, vaskereskedô. 

Huntington, mint elnökhelyettes vitte
a Central Pacific ügyeit Washing-
tonban. 
Politikai „hozzáértése” tette alkal-
massá arra, hogy a Central Pacific
számára kedvezô vasúti (és pénz-
ügyi) kormányzati rendelkezések,
illetve törvények szülessenek. Hí-

ressé vált mondása: „megvásárol-
tunk több szenátort, de szigorúan

becsületes alapon”. 

„The Big Four”
A négy lator

Charles Crocker (1822-1888) ruha-
árus, textil-nagykereskedô.
Crocker a Central Pacific konst-
rukciós igazgatója volt. Beval-
lottan semmilyen elôzetes
vasúti tapasztalata nem volt,
de célratörôen állt a munká-
hoz. Utólagos értékelések
szerint: éppen az ô „ágyúgo-
lyó” hozzáállása kellett a
Sierra Nevadának, a legvadabb
sziklahegynek a meghódításá-
hoz. Crocker vett fel a Central
Pacific „munkásai” közé több tízezer
kínait, akik „Crocker's Pets” (Crocker állatkái) né-
ven váltak ismertté.

Mark Hopkins (1813-1878)
zugkereskedô, bányafelszerelés-

forgalmazó.
Huntington elválaszthatatlan üzlet-
társát, Hopkinst sokan „Uncle
Mark”-ként (Mark bácsi) ismerték.
Ô volt a Big Four (a nagy négy/es)
pénzügyi varázslója: könyvelt, fi-
zette a számlákat és minden le-
hetséges centet kifacsart vala-

mennyi dollárból. Az ô erôfeszíté-
sei tartották fenn a Central Pacific

hitel- (és mûködô)képességét akkor
is, amikor a pénzügyi alapok leapadtak

és a cég léte a kölcsönök miatt nehézsé-
gekbe ütközött.



NEMRÉGIBEN KEZEMBE KERÜLT A
MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK
ALKALMAZOTTAINAK 1884. ÉVI IL-
LETMÉNYTÁBLÁZATA. A NÉGY OSZ-
TÁLYBA SOROLÁS 3-3 FOKOZATA
KÖZÜL CSAK AZ ELSÔ OSZTÁLY
TÁBLÁZATÁT ÉRDEMES SZEMÜGYRE
VENNI.

II..  oosszzttáállyy HHiivvaattaallnnookk AAllttiisszztt SSzzoollggaa
11..  ffookkoozzaatt 44000000 11660000 770000
22..  ffookkoozzaatt 33660000 11440000 660000
33..  ffookkoozzaatt 33220000 11220000 552200

AA  hhaattsszzoorrooss  aarráánnyy  aa  vveezzeettôôkk  ééss  aa  mmuunn--
kkáássookk  kköözzöötttt  sszziinnttee  mmiinnddeenn  tteerrüülleetteenn  ááll--
ttaalláánnooss  ééss  nnyyiillvváánnooss  vvoolltt..

EEzz  aa  hheellyyzzeett  aa  lleegguuttóóbbbbii  rreennddsszzeerrvváállttoo--
zzááss  uuttáánn  mmeeggvváállttoozzootttt..  AA  sszzeemmééllyyiissééggii  jjoo--
ggookkrraa  vvaallóó  hhiivvaattkkoozzááss  jjóóttéékkoonnyy  lleeppeelllleell
ttaakkaarrjjaa  eell  aa  mmeenneeddzzsseerrii  jjöövveeddeellmmeekkeett,,  aa
mmiinniimmáállbbéérr  ééss  aazz  ááttllaaggbbéérr  nnyyiillvváánnooss  aaddaa--
ttaaiihhoozz  vviisszzoonnyyííttvvaa..

AA  ttáárrssaaddaallmmii  ffeesszzüüllttssééggeekk  ffookkoozzóóddáássaa
lleegguuttóóbbbb  aarrrraa  kkéénnyysszzeerríítteettttee  aazz  iilllleettéékkee--
sseekkeett,,  hhooggyy  aa  HHVVGG--bbeenn  nnyyiillvváánnoossssáággrraa
hhoozzzzáákk  aazz  áállllaammii  ccééggeekk  vveezzeettôôiinneekk  aallaapp--
ffiizzeettéésséétt  ééss  ttiisszztteelleettddííjjaaiitt..  AA  6600  eezzeerr  ffoo--
rriinnttrraa  kkeerreekkíítteetttt  mmiinniimmáállbbéérrhheezz,,  iilllleettvvee
aa  112200  eezzeerr  ffoorriinnttooss  ááttllaaggbbéérrhheezz  vviisszzoo--
nnyyííttvvaa  aazz  aarráánnyy  nnééhhooll  ööttvveennsszzeerreess,,  iilllleettvvee
hhuusszzoonnööttsszzöörrööss..

AA  nnyyiillvváánnoossssáággrraa  hhoozzootttt  aaddaattookk  nneemm
ttaarrttaallmmaazzzzáákk  aazz  éévveennttee  ffeellvveetttt  vveezzeettôôii
pprréémmiiuummookkaatt..  EEggyy  iillyyeenn  aaddaatt  ttaavvaallyy  ffeell--
bboorrzzoollttaa  aa  kkeeddééllyyeekkeett..  AA  BBKKVV  kköözzeellmmúúlltt--

bbaann  ffeellmmeenntteetttt  vveezzéérriiggaazzggaattóó--
jjaa  eeggyy  éévv  sszzoollggáállaattii  iiddôô  uuttáánn  2200
mmiilllliióóss  pprréémmiiuummrraa  vvoolltt  jjooggoo--
ssuulltt..  AA  lléénnyyeeggeenn  nneemm  vváállttoozzttaa--
ttootttt,,  hhooggyy  vvééggüülliiss  rréésszzbbeenn  llee--
mmoonnddootttt  rróóllaa..  AA  ffeellssôôvveezzeettôôii  ffii--
zzeettéésseekkrree,,  pprréémmiiuummookkrraa  vvoonnaatt--
kkoozzóó  sszzaabbáállyyoozzááss  úúggyy  rroosssszz,,
aahhooggyy  vvaann,,  ééss  nneemm  ttüükkrröözzii  aazz
oorrsszzáágg  vvaallóóss  ggaazzddaassáággii  hheellyyzzee--
ttéétt..

HHaa  eeggyy  kkiiss--  vvaaggyy  kköözzééppvváállllaall--
kkoozzááss  rreeaalliizzááll  eekkkkoorraa  jjöövveeddeell--
mmeett,,  aannnnaakk  ttáárrssaaddaallmmii  hhaasszznnoossssáággaa  aazz  úújj
mmuunnkkaahheellyyeekk  llééttrreejjööttttéébbeenn  vvaaggyy  bbeerruu--
hháázzáássii  ffeejjlleesszzttéésseekkbbeenn  mmeeggttéérrüüll..

AAzz  aarráánnyyttaallaannuull  mmaaggaass  áállllaammii  vváállllaallaattii,,
vveezzeettôôii  jjöövveeddeellmmeekk  ccssaakk  aazz  eeggyyéénnii  ffoo--
ggyyaasszzttáásstt  nnöövveelliikk..  EEzz  lluuxxuuss  éélleettsszzíínnvvoonnaa--
llaatt  bbiizzttoossíítt  aa  ffeellssôô  vveezzeettôôkknneekk  aakkkkoorr,,
aammiikkoorr  aazz  oorrsszzáágg  ggaazzddaassáággii  ffeejjlleettttssééggee  aazz
uunniióóss  oorrsszzáággookk  uuttoollssóó  hhaarrmmaaddáábbaa  ssoorrooll
bbeennnnüünnkkeett..  AAzz  éélleettsszzíínnvvoonnaall  aa  mmuunnkkaa
tteerrmmeelléékkeennyyssééggééttôôll,,  aazz  eeggyy  ffôôrree  jjuuttóó
GGDDPP--ttôôll  ffüügggg..  AAzz  aarráánnyyookk  kkiiaallaakkuulláássaa
ppoolliittiikkaaii  ddöönnttéésseekk  kköövveettkkeezzmméénnyyee..

MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aa  „„mmééllyysszzeeggéénnyysséégg””
kkéézzzzeellffoogghhaattóó  jjeelleennsséégg..  AA  mmuunnkkaannééllkküü--
lliisséégg  kköözzeell  1100%%--ooss..  AA  rreennddsszzeerrvváállttááss
uuttáánn  sszzééttddúúlltt  mmeezzôôggaazzddaassáágg  aa  mmaaii  nnaappiigg
nneemm  jjöötttt  hheellyyrree,,  aazz  iippaarrii  tteerrmmeellééssüünnkk
eeggyyrree  aallaaccssoonnyyaabbbb  hhaattéékkoonnyyssáággúú..  RRáá--
aaddáássuull  aa  jjeelleennlleeggii  ppéénnzzüüggyyii  ééss  ggaazzddaassáággii
vviilláággvváállssáágg  bbeennnnüünnkkeett  aazzéérrtt  éérriinntt  mméé--
llyyeebbbbeenn,,  mmeerrtt  nnyyeerrssaannyyaaggbbaann  sszzeeggéénnyy,,

eexxppoorrttoorriieennttáálltt  oorrsszzáágg  vvaa--
ggyyuunnkk..

AAzz  eellmmoonnddoottttaakk  eeggyy  mmiikkrroo--
sszziinnttûû  aarráánnyyttaallaannssáággrraa  mmuuttaatt--
nnaakk  rráá..  AA  ttáárrssaaddaallmmii  rreeffoorr--
mmookk  sszzüükkssééggeessssééggéétt  aa  mmaakk--
rroosszziinnttûû  aarráánnyyttaallaannssáággookk  ffee--
sszzeeggeettiikk..

EEggyy  rröövviidd  úújjssáággcciikkkk  kkeerree--
ttéébbeenn  eennnneekk  eelleemmzzéésséérree
nneemm  vváállllaallkkoozzhhaattuunnkk..

PPééllddaakkéénntt  aazzoonnbbaann  kkéétt
aarráánnyyttaallaannssáággoott  mmééggiiss  mmeeggeemm--

llíítteennéékk..
MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aazz  eeggéésszzssééggüüggyyrree  aa

GGDDPP  88,,66%%--áátt,,  aazz    EEUU  kkéétt  hhaassoonnllóó  nnaaggyy--
ssáággúú  oorrsszzáággáábbaann,,  PPoorrttuuggáálliiáábbaann  ééss  GGöö--
rrööggoorrsszzáággbbaann  1100%%--áátt  ffoorrddííttjjáákk..  AAzz  iiss
mmaakkrroosszziinnttûû  aarráánnyyttaallaannssáágg,,  hhooggyy  aa
ppéénnzzüüggyyii  sszzfféérraa  ááttllaaggffiizzeettééssee  nnáálluunnkk  aazz
oorrsszzáággooss  ááttllaagg  kkééttsszzeerreessee  ééss  aazz  eeggéésszzsséégg--
üüggyyii  ááttllaagg  nnééggyysszzeerreessee..

AAmmiikkoorr  aazz  úújj  ppoolliittiikkaaii  vveezzeettééss  aa  sszzeerrkkee--
zzeettii  vváállttoozzttaattáássookk  sszzüükkssééggeessssééggéétt  hhaann--
ggoozzttaattjjaa,,  aakkkkoorr  eezzzzeell  aa  mmaakkrroosszziinnttûû
aarráánnyyttaallaannssáággookk  ffeellsszzáámmoolláássáátt  vvaaggyy  iinn--
kkáábbbb  eennyyhhííttéésséétt  sszzeerreettnnéékk  eelléérrnnii..  EEnnnneekk
eellssôô  iiddôôsszzaakkáábbaann  aa  nnyyuuggddííjjaassookk  iiss
sszzeennvveeddôô  aallaannyyaaii  lleesszznneekk..  

AA  sszzaakksszzeerrvveezzeetteekk  eeggyybbeehhaannggzzóó  kköövvee--
tteellééssee  aazz,,  hhooggyy  aa  kköözztteehheerrvviisseellééssbbeenn
mmeegglléévvôô  jjeelleennlleeggii  jjöövveeddeellmmii  aarráánnyyttaallaann--
ssáággookk  mmeeggsszzûûnnjjeenneekk  ééss  nnee  ccssaakk  aa  ttáárrssaa--
ddaalloomm  aallaaccssoonnyyaabbbb  jjöövveeddeellmmûû  rréétteeggeeii
vviisseelljjéékk  aa  vváállssáágg  tteerrhheeiitt..

DDrr..  KKuunn  DDeezzssôô

A VSZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS
SZERVEZETÉVEL KÖTÖTT HÁROM-
ÉVES MEGÁLLAPODÁS ÉRTELMÉBEN
A MÁV AZ IDÉN MINTEGY 120
MILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ ÜDÜLÉSI
CSEKKEL JÁRUL HOZZÁ A VASUTAS
NYUGDÍJASOK ÜDÜLTETÉSÉHEZ.

Hogy kik és milyen feltételekkel kap-
hatnak üdülési csekket, azt a 2009. janu-
ár 1-jével hatályba lépett szabályozás írja
elô. Eszerint a szabályozás személyi hatá-
lya valamennyi olyan vasutas nyugdíjasra
kiterjed, akik a MÁV-tól, illetve a MÁV
Zrt-tôl mentek nyugdíjba és a munkavi-
szonyt, a szerzett szolgálati idôt 2008. ja-
nuár 1-jétôl a munkaviszony megszünte-
tésének dokumentumával tudják igazol-
ni.

Üdülési csekket tehát 2009-ben az a
vasutas nyugdíjas igényelhet és kaphat –
saját maga részére, 50 ezer forint értékig
– aki sem saját, sem hozzátartozói jogon
a tárgyévben üdülési csekk-juttatásban
nem részesült. 

Az üdülési szándékot a „Jelentkezési
lap nyugdíjas üdültetéshez” nyomtat-
vány kitöltésével, illetve annak a MÁV
Zrt. Üdültetés Egységhez való eljuttatá-
sával lehet jelezni. Cím: 1087 Budapest,
Kerepesi út 1-3.

Az igényelt üdülési csekk odaítélésé-
rôl hattagú üdülési bizottság dönt. A
MÁV Zrt., a MÁV Zrt. Központi Üzemi
Tanács és a VSZ ONYSZ két-két tagot de-

legált a bizottságba, melynek döntésérôl
– a bizottság évente négy alkalommal
ülésezik – a kérelmezô vasutas nyugdíjas
telefonon érdeklôdhet a MÁV Zrt.
Nyugdíjas Üdültetési Egységének köz-
pontjánál, a 06/1-511-4231 számon.

FFoonnttooss  ttuuddnniivvaallóó::  aa  MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettii
ÜÜddüüllééssii  AAllaappííttvváánnyy  áállttaall  kkiibbooccssááttootttt,,
nnéévvrree  sszzóóllóó  üüddüüllééssii  ccsseekkkk,,  aammeellyyeett  aa
mmuunnkkáállttaattóó  aa  nnyyuuggddííjjbbaann  rréésszzeessüüllôô  mmaa--
ggáánnsszzeemmééllyynneekk  nnyyúújjtthhaatt,,  kkiizzáárróóllaagg  bbeell--
ffööllddii  üüddüüllééssii,,  ppiihheennééssii,,  kkiikkaappccssoollóóddáássii,,
eeggéésszzssééggmmeeggôôrrzzééssii,,  bbeetteeggssééggmmeeggeellôôzzééssii
ééss  sszzaabbaaddiiddôôssppoorrttrraa  hhaasszznnáállhhaattóó  ffeell..
MMáássrraa  áátt  nneemm  rruuhháázzhhaattóó,,  kkéésszzppéénnzzrree
nneemm  vváálltthhaattóó..  

Amennyiben a felhasználatlan üdülési
csekk – bármilyen okból – kikerül az
igénylô birtokából, letiltását a Nemzeti
Üdülési Szolgálat Kft-tôl kell írásban
kérni.

A vasutas nyugdíjasnak az üdültetést
követôen, amennyiben a következô
években is üdülési csekket szeretne igé-
nyelni, az üdülés tényét igazoló bizony-
latot/számlát meg kell ôriznie és azt a
következô igényléshez be kell mutatnia.

VViissii  FFeerreenncc  
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Üdülési csekk
vasutas nyugdíjasoknak

Baj van az arányokkal



A szállás költsége az
adott lakrészre ér-
tendô, melyet csak
ennek megfelelô lét-
számmal lehet igény-
be venni (pótágyra
nincs lehetôség). A
csoportok indulását

az idôpontoknál egy nappal korábban az AVALA
expresszel tervezzük. A szállás költségét a tulaj-
donosnak a helyszínen kell euróban kifizetni. 

Az utazás FIP szabadjeggyel (szerb, mace-
don, görög) csoportosan történik. Jegyeket a
résztvevôk egyénileg szerezzenek be
a szolgálati fônökségeken.

Fakultatív kirándulási lehetôség:
a Meteora kolostorok (26/18 euró),
Görög est (22/18 euró), Athén
(42/30 euró), Skiathos  (38/28
euró), Olymposz (23/19 euró).

Az árak tájékoztató jellegûek.
Helybiztosítás: szakszerve-

zetünk tagjának 9000 Ft/fô, aki
szakszervezetünknek nem tagja
10000 Ft/fô, gépkocsival utazók-
nak 1500 illetve 2500 Ft/fô.

Jelentkezéskor szakszervezeti tagjaink
elônyt élveznek.

A helybiztosítás magában foglalja a kusett
árát oda-vissza, szervezési költséget, melyet a
jelentkezéskor kell befizetni.

Jelentkezni lehet az alapszervezet tit-
káránál és Mári Gábornál

(Szeged, Indóház tér 11.  Telefon: 62/426-698,
vasúti: 06/15-23, 15-24, 30/9321-287.) 

Vasutasok Szakszervezete
Szeged Területi  Képviselet

A szállás költsége az adott lakrészre értendô, melyet csak ennek
megfelelô létszámmal lehet igénybe venni.

A csoportok indulása a fenti idôpontnál egy nappal korábban történik! A
szállás költségét a tulajdonosnak a helyszínen kell euróban kifizetni.

Az utazás FIP szabadjeggyel (szerb, montenegrói)  csoportosan törté-
nik. Jegyeket a résztvevôk egyénileg igényeljenek a szolgálati fônök-
ségeiken.

Fakultatív kirándulási lehetôség:
– Manastir OSTROG apátság megtekintése
–  Kirándulás a Kotori öbölbe, Budvába.
Helybiztosítás: szakszervezetünk tagjának 20 euró/fô, aki szakszerve-

zetünknek nem tagja 25 euró/fô, gépkocsival utazóknak 5 illetve 10 euró/fô.

Jelentkezéskor szakszervezeti tagjaink elônyt élveznek. A helybiztosí-
tás magában foglalja az utazáskor a fekvôhely árát, szervezési költséget,
melyet jelentkezéskor kell befizetni. 

Jelentkezni lehet az alapszervezet titkáránál és Mári Gá-
bornál a VSZ Szeged Területi Képviseleten. Telefon: 06/15-23,
06/15-24 , 30/ 9321-287.

Vasutasok Szakszervezete
Szeged Területi Képviselet

E L H E L Y E Z É S 

2 fôs 3 fôs 4 fôs 5 fôs        
s z o b á k b a n        studió     apartman 

2009.  július 10-20. 220 330 500 600
2009.  július 20-30. 220 330 500 600
2009. augusztus  1-10. 220 330 500 600
2009. augusztus 11-21. 220 330 500 600
2009. augusztus 21-31. 200 30 400 500
2009. augusztus 31

-szept. 10. 160 240 300 400

GÖRÖGORSZÁGI üdülést szervez
A  VASUTASOK SZAKSZERVEZETE  TAGJAINAK

Görögország egyik legszebb fürdôhelyére,
NEI-PORIBA 10 éjszakás turnusokban

MONTENEGRÓI üdülést szervez
A  VASUTASOK SZAKSZERVEZETE

TAGJAINAK
Montenegró egyik legszebb fürdôhelyére,

SUTOMORÉRA
10 éjszakás turnusokban

szoba apartman stúdió

3 fôs 6 fôs 4 fôs

Június 3-13-ig 250 460 300

Június 13-23-ig 295 500 350

Június 23-július 3-ig 340 570 380

Július 3-július 13-ig 350 585 390

Július 13-23-ig 350 585 390

Aug. 20-30-ig 350 585 390

Aug. 30-szept. 9-ig 270 450 325

Szept. 9-19-ig 230 400 265
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AAzz  áárraakk  EEuurróóbbaann
éérrtteennddôôkk

AAzz  áárraakk  EEuurróóbbaann
éérrtteennddôôkk



AA  VVAASSUUTTAASSOOKK SSZZAAKKSSZZEERRVVEEZZEETTEE
ZZAAMMÁÁRRDDIIBBAANN LLÉÉVVÔÔ ÜÜDDÜÜLLÔÔJJEE 22000099--
BBEENN IISS VVÁÁRRJJAA AAZZ ÜÜDDÜÜLLNNII VVÁÁGGYYÓÓ VVSSZZ--
TTAAGGOOKKAATT ÉÉSS CCSSAALLÁÁDDJJUUKKAATT AAZZ AALLÁÁBBBBII
TTUURRNNUUSSOOKK SSZZEERRIINNTT..

EEllôôsszzeezzoonn:: 0066..0022--0066..0088..,,  0066..0099--0066..1155..,,  0066..1166--
0066..2222..,,  0066..2233--0066..2299..
FFôôsszzeezzoonn:: 0066..3300--0077..0066..,,  0077..0077--0077..1133..,,  0077..1144--
0077..2200..,,  0077..2211--0077..2277..,,  0077..2288--0088..0033..,,  0088..0044--
0088..1100..,,  0088..1111--0088..1177..,,  0088..1188--0088..2244..
UUttóósszzeezzoonn:: 0088..2255--0088..3311..

** EEllôô--  ééss  uuttóósszzeezzoonnooss  áárraakk  ccssaakk  tteelljjeess  eelllláá--
ttáássssaall,,  eeggéésszz  ttuurrnnuuss  iiggéénnyybbeevvéétteellee  eesseettéénn
éérrvvéénnyyeesseekk..

** EEllôôsszzeezzoonn::  jjúúnniiuuss  99--jjúúnniiuuss  2299,,  uuttóósszzeezzoonn::
aauugguusszzttuuss  2255--3311..

****** AAzz  üüddüüllôôvveezzeettôônnééll  66  éévveess  kkoorriigg  fféélláárraass
ggyyeerrmmeekkééttkkeezzééssii  aaddaagg  rreennddeellhheettôô,,  tteelljjeess
eellllááttááss  ((11115500  FFtt  ))

AA  ggyyeerrmmeekk  kkeeddvveezzmméénnyyeekk  1122  éévveess  kkoorriigg
vveehheettôôkk  iiggéénnyybbee..

**** 00--33  éévveess  kkoorriigg  aa  ggyyeerrmmeekk  sszzáálllláássaa  iinnggyyee--
nneess..

1188  éévvttôôll  7700  éévveess  kkoorriigg  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyy--
zzaatt  áállttaall  aazz  üüddüüllôôbbeenn  ttööllttöötttt  vveennddééggnnaappookkrraa
mmeeggáállllaappííttootttt  iiddeeggeennffoorrggaallmmii  aaddóótt  aazz  üüddüü--
llôôvveezzeettôônnééll  kkeellll  bbeeffiizzeettnnii,,  éérrkkeezzéésskkoorr..

((11)) HHeellyykkiihhaasszznnáállttssáágg
ffüüggggvvéénnyyéébbeenn  eeggyyéénnii
kkeeddvveezzmméénnyy  kkéérrhheettôô
((eeggyyeezztteettééss  sszzüükkssééggeess))

((22)) GGyyeerrmmeekk  ccssooppoorrtt
66--1144  éévv  kköözzöötttt

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  aazz  üüddüüllnnii  vváággyyóó
vvaassuuttaassookkaatt  ééss  ccssaallááddttaaggjjaaiikkaatt!!

AAkkii  nneemm  ééll  aa  ccssoommaaggáárr  lleehheettôôssééggéévveell,,  aa  ffeennttii  ttáábblláázzaattbbaann
sszzeerreeppllôô  eellôôsszzeezzoonnii  áárroonn  ttuudd  üüddüüllnnii..

AA  MMÁÁVV--ooss  nnyyuuggddííjjaassookkrraa  aa  VVSSZZ  áárraaii  vvoonnaattkkoozznnaakk!!
JJeelleennttkkeezznnii  ÜÜddüüllééssii  IIggéénnyybbeejjeelleennttôô  kkiittööllttéésséévveell  lleehheett,,

aammeellyy  aa  VVSSZZ  TTeerrüülleettii  KKééppvviisseelleetteeiinn  ééss  aazz  aallaappsszzeerrvveezzeetteekknnééll
ttaalláállhhaattóó,,  iilllleettvvee  aa  0066--11--888855--00779977  tteelleeffoonnsszzáámmoonn  kkéérrhheettôô..

Üdülési lehetôség Zamárdiban



Praktiker Kedvezmény
VSZ-tagoknak 2009-ben is!

2009. május 22-23-24-én
– 10% a Praktiker valamennyi áruházában

AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  ttaaggjjaaii  aa  PPrraakkttiikkeerr  öösssszzeess  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  áárruu--
hháázzáábbaann  22000099..  mmáájjuuss  2222––2233––2244--éénn  ééss  jjúúnniiuuss  2266--2277--2288--áánn  1100%%  kkeeddvveezz--
mméénnnnyyeell  vváássáárroollhhaattnnaakk,,  aazz  áárruuhháázzaakkbbaann  aazz  aaddootttt  iiddôôppoonnttbbaann  mmeeggvváássáárrooll--
hhaattóó  vvaallaammeennnnyyii  tteerrmméékk  vvéétteelláárráábbóóll  ––  bbeelleeéérrttvvee  aazz  aakkcciióóss  tteerrmméékkeekkeett  iiss
((kkiivvéévvee  aazz  éélleellmmiisszzeerreekkeett,,  ddoohháánnyyáárruutt  ééss  ttéégglláátt))..

A kedvezmény feltétele, hogy a kedvezményt igénybe venni kívánó
rendelkezzen a Vasutasok Szakszervezete által kibocsátott érvényes
Tagsági igazolvánnyal és azt felmutassa fizetéskor a kasszánál.

A pénztárnál, a fizetés megkezdése elôtt kell a VSZ Tagsági igazol-
ványt felmutatni. A pénztárgép ezáltal automatikusan levonja a vásárol-
ni kívánt, a kedvezmény körébe bevont termék(ek) vételárából a kedvez-
mény összegét és rögzíti a vásárlás értékét. Az így rögzített forgalom
után a Partnerszervezet más kedvezményt (törzsvásárlói kedvezmény
vagy utólagos, forgalom utáni vételár-visszatérítés) nem vehet igénybe. 

A Tagsági igazolvány más személy részére át nem ruházható, azzal
kizárólag a VSZ Tagsági igazolványon megnevezett tagja jogosult vásá-
rolni. A vásárlás során a Praktiker munkatársai ennek érdekében jogosul-
tak ellenôrizni a VSZ Tagsági igazolvánnyal vásárolni szándékozó szemé-
lyek személyazonosságát.
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KÖZGYÛLÉSI  MEGHÍVÓ
AA  VVAASSUUTTAASS  ÖÖNNKKÉÉNNTTEESS--  ÉÉSS  MMAAGGÁÁNNNNYYUUGGDDÍÍJJPPÉÉNNZZTTÁÁRR

KKÜÜLLDDÖÖTTTTKKÖÖZZGGYYÛÛLLÉÉSSÉÉTT
22000099..  MMÁÁJJUUSS  1199--ÉÉNN  ((kkeeddddeenn)) 1100..4455  ÓÓRRAAKKOORR

aa  MMaaggyyaarr  VVeeggyyiippaarrii,,  EEnneerrggiiaaiippaarrii  ééss  RRookkoonn  SSzzaakkmmáábbaann
DDoollggoozzóókk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettii  SSzzöövveettssééggee  IIVV..  eemmeelleettii

TTaannááccsstteerrmméébbeenn  ((BBuuddaappeesstt,,  VVII..,,  BBeenncczzúúrr  uu..  4455..))

RREENNDDEEZZIIKK..
NNAAPPIIRREENNDDII  PPOONNTTOOKK::

11.. Az Igazgatótanács beszámolója.
– A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi mér-

leg- és beszámolójelentése:
– Könyvvizsgáló jelentése,
– Ingatlan-értékbecslô értékelése, 
– Ellenôrzô Bizottság jelentése.
22..  Ellenôrzô Bizottság beszámolója. 
33.. Alapszabály 10. sz. módosítása. 
44.. Könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása.  
55.. Elôterjesztés a Stabilitás Pénztárszövetséghez történô csatlako-

záshoz. 
66..  Egyebek.
A küldöttek részére névre szóló meghívót és a napirendhez

elôterjesztést küldünk.
A napirendhez kapcsolódó elôterjesztés 2009. május 4-étôl

megtekinthetô a Vasutas Nyugdíjpénztár székhelyén (1145 Buda-
pest, Colombus u. 35.).

Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyûlést
ugyanezen a napon és helyszínen 11.15 órakor tartják, amely az
eredeti napirendek tekintetében a jelenlévôk létszámától függet-
lenül határozatképes. 

VVaassuuttaass  NNyyuuggddííjjppéénnzzttáárr  IIggaazzggaattóóttaannááccssaa



Ismét meghosszabbították a 2007.
évi szelvények érvényességét!

A Közlekedési Miniszternek öt reprezentatív
szakszervezet által írt levél és a VSZ Választmá-
nya a vasutasok menetkedvezményének megvé-
déséért a nyomásgyakorlás felmérésérôl szóló
2009. május 20-án meghozott határozata csak
egy-egy lépés volt azon a hosszú úton, amelyen
a Vasutasok Szakszervezete évek óta következe-
tesen kiáll a munkavállalók és családtagjaik szer-
zett jogáért.

A MÁV-START Zrt. Érdekegyeztetô Tanácsá-
nak 2009. május 21-i ülésén a munkáltató tájé-
koztatta a reprezentatív szakszervezeteket, hogy
a vasúti szabadjegyek 2007. évi érvényesítô szel-
vényei 2009. augusztus 15-ig érvényben marad-
nak. Az ügy rendezése azért is sürgetô volt, mert
a MÁV-START Zrt. és a MÁV Zrt. munkavállalói-
nak kivételével (akiknek már érvényesítették, il-
letve érvényesítik a 2009-es szelvényét) a vasúti
társaságokban foglalkoztatottaknak nem adták ki
a nemzetközi FIP jegyeket arra hivatkozva, hogy
az annak jár, akinek van érvényes belföldi menet-
kedvezménye. 

A nemzetközi szabadjegyek körüli bizonyta-
lanság mielôbbi megszüntetése érdekében Si-
mon Dezsô, a VSZ elnöke a vasutasokat nagy
számban érintô kérdés mielôbbi rendezése érde-
kében levélben fordult a MÁV vezérigazgatójához
és a Közlekedési Minisztérium államtitkárához.

A MÁV Zrt. Vasúti Érdekegyeztetô Tanácsa
2009. június 5-i ülésén a munkáltató a nemzetkö-
zi szabadjegy (FIP) kiadásával kapcsolatban be-
jelentette, hogy minden többségi MÁV-tulajdonú
gazdasági társaság munkavállalója jogosult a
FIP-szabadjegyre. Ezek a társaságok az alábbi-
ak: MÁV IK Kft., MÁV FKG Kft., MÁV-GÉPÉSZET
Zrt., Záhony-Port Zrt., MÁVGÉP Kft., MÁVTI Kft.,
MÁV INFORMATIKA Zrt., MÁV-START Zrt., MÁV
VAGON Kft., MÁV NOSZTALGIA Kft., MÁV KERT
Kft., MÁV Vasútôr Kft., MÁV-TRAKCIÓ Zrt., MÁV
KFV Kft., MÁV Vagyonkezelô Zrt.

A menetkedvezményi szelvény meghosszab-
bításának technikai lebonyolításával kapcsolat-
ban a munkáltató által adott tájékoztatás szerint a
MÁV Zrt-nél május 31-ig mintegy 40500 szelvényt
cseréltek ki a munkavállalók valamint hozzátarto-
zóik számára, és megközelítôleg a munkavállalók
5%-a nem vette át az új szelvényt. Nekik legköze-
lebb augusztusban lesz lehetôségük a pótlásra.

Itt a nyár!

Érezd az összefogás erejét!
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BBiizzoonnyyooss  pprrooggrraammookkrraa  mmáárr
ccssaakk  kkoorrllááttoozzáássssaall  ffooggaadduunnkk
jjeelleennttkkeezzéésseekkeett!!

HHoorrvváátt  TTeennggeerrppaarrtt  ((BBrraacc))
nnyyaarraallááss  ÚÚjj  ccssooppoorrtt!!
(9700 Ft+70 eurótól) 07. 01-09. 
(2-8 ágyas apartmanokban)
Ajánljuk: Civileknek egyénileg,
gépkocsival utazóknak is, kis-
gyermekeseknek, családtagok-
nak, nyugdíjasoknak. Elhelyezés
magán apartmanokban. Part: ka-
vicsos/sziklás.

PPrráággaa++KKrraakkkkóó  WWiieelliicczzkkaa  vvaaggyy
AAuusscchhwwiittzz  ssttrraappaattúúrraa
(5500 Ft-tól) 07. 17-20. 
Lehetséges csak prágai városné-
zést is választani, egyéni hazau-
tazással. Couchette fakultatív. 

KKrraakkkkóó  WWiieelliicczzkkaa  ttúúrraa
(5500 Ft) 07. 18-20.
Városnézés Krakkóban és láto-
gatás a világhírû wieliczkai sóbá-
nyába. Egyéni kiutazással, a
couchette fakultatív.

AAuusscchhwwiittzz  ttúúrraa
(5500 Ft) 07. 18-20.
Kegyeleti kirándulás magyar-
nyelvû idegenvezetôvel (lengyel
nevén) Oscwiecim-i kiállításhoz.
Este néhány órás szabadprog-

ram Krakkóban. Egyéni kiutazás-
sal, a couchette fakultatív.

EErrddééllyy  nnyyáárroonn,,
ggyyóóggyyüüddüüllééss
(7200 Ft+69 eurótól) 07. 23-28.
Programok: Kézdivásárhely,
Túróczi-ház, Kovászna, Sepsi-
bodok, Prázsmár, Sepsiszent-
györgy, Csíksomlyó, Gyimesfel-
sôlok, 1000 éves határ, Rákóczi
vár, Gyimesbükk, Székelyud-
varhely, Fehéregyházán, Seges-
vár. A programban Borvíz kúra,
mofetta kezelések is benne van-
nak, ezért a részvételi díjból 69
eurót lehet a Vasutas Egészség-
pénztárból is finanszírozni.
Couchette fakultatív.

SSaallzzbbuurrgg++SSvváájjcc  ttúúrraa
(5500 Ft-tól) 08. 07-10.
Lehetséges csak Salzburgot vá-
lasztani. Svájcban kanderstegi
kirándulás és berni rövid város-
nézés. Családtagoknak kb. 60
euró a félárú jegy. 

SSaallzzbbuurrgg--HHaammbbuurrgg
--KKooppppeennhháággaa  HHeellssiinnggöörr--KKööllnn
ssttrraappaattúúrraa
(32000 Ft-tól) 08. 07-13.
Salzburg: óváros, Mozart-ház,
Hamburg: Jakobinus templom,
Petri templom, Városháza, Tôzs-
de, Alster árkádok, régi Posta
épülete, reneszánsz Hotel épüle-
te, Jungfernstieg, Koppenhága:
Városháza, Marmorkirke, Cita-
della, Kis hableány. Helsingör,
Köln: Dóm, belváros.

vasutasok.hu
premier!

AAzz  EExxpplloorreerr  VVaassuuttaass  VVii lláággjjáárróóAAzz  EExxpplloorreerr  VVaassuuttaass  VVii lláággjjáárróó

KKlluubb  KKlluubb  22000099..  éévvii   pprrooggrraammtteerrvvee22000099..  éévvii   pprrooggrraammtteerrvvee

További részletek: http://www.evvk.hu honlapunkon, husejutka@evvk.hu e-mailben, a 06+ 27-51 vasúti telefonon, kedden és
szombaton 9-14 h-ig, a 06 53 /342-884 vezetékes számon hétköznap 15.00 óra után illetve hétvégén, a 06 30/386-6106 valamint
06 30/ 525-8141 mobilszámokon, napközben. Hirdetéseinket a VSZ támogatta.
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A Vasutasok Szakszervezetének Lapja
– Kiadja és terjeszti: A Vasutasok Szakszervezete; www.vsz.hu; 

E-mail: vsz@t-online.hu – Felelôs kiadó: Simon Dezsô, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke; Fôszerkesz-
tô: Karácsony Szilárd, (magyarvasutas@vsz.hu) a Vasutasok Szakszervezetének alelnöke; Mûvészeti vezetô:
Károlyi Marianna; Szerkesztôség: 1023 Budapest, Ürömi u. 8; 

Központi telefonszámok: 326-1616, 326-1622;  Nyomdai elôkészítés  és  nyomás:  Filmhíradó Mozgóképmûhely és Reklám Kft.:  06/70-315-7815, E-mail: kap-
csolat@videohirdeto.hu, www.karolyireklam.hu; ISSN: 0460-6000; Egyéni elôfizetési díj: 900 Ft/ év
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ETF Kongresszus
2009

VSZ sikerek
nemzetközi szinten is
22000099..  MMÁÁJJUUSS 2266--2299..  KKÖÖZZÖÖTTTT AA PPOORRTTUUGGÁÁLL PPOONNTTAA
DDEELLGGAADDAABBAANN RREENNDDEEZZTTÉÉKK MMEEGG AAZZ EEUURRÓÓPPAAII KKÖÖZZ--

LLEEKKEEDDÉÉSSII DDOOLLGGOOZZÓÓKK SSZZÖÖVVEETTSSÉÉGGÉÉNNEEKK ((EETTFF))  33..  KKOONNGG--
RREESSSSZZUUSSÁÁTT,,  MMEELLYY AAZZ „„EERRÔÔSS SSZZAAKKSSZZEERRVVEEZZEETTEEKK AA FFEENNNN--
TTAARRTTHHAATTÓÓ KKÖÖZZLLEEKKEEDDÉÉSSÉÉRRTT”” CCÍÍMMEETT VVIISSEELLTTEE..  AAZZ EESSEEMMÉÉ--
NNYYEENN TTÖÖBBBB,,  MMIINNTT 3300  EEUURRÓÓPPAAII OORRSSZZÁÁGG 440000  SSZZAAKKSSZZEERRVVEE--
ZZEETTII TTIISSZZTTSSÉÉGGVVIISSEELLÔÔJJEE VVEETTTT RRÉÉSSZZTT..  AA  VVAASSUUTTAASSOOKK SSZZAAKK--
SSZZEERRVVEEZZEETTÉÉTT SSIIMMOONN DDEEZZSSÔÔ EELLNNÖÖKK,,  HHEERRCCEEGGHH MMÁÁRRIIAA,,  AA
VVSSZZ  NNÔÔII TTAAGGOOZZAATTÁÁNNAAKK VVEEZZEETTÔÔJJEE ÉÉSS PPAAPPPP ZZOOLLTTÁÁNN,,  AA
VVSSZZ  SSZZOOMMBBAATTHHEELLYYII TTEERRÜÜLLEETTII KKÉÉPPVVIISSEELLEETTÉÉNNEEKK VVEEZZEE--
TTÔÔJJEE KKÉÉPPVVIISSEELLTTEE..

Tíz év után vett búcsút a szervezettôl az osztrák Wil-
helm Haberzettl, aki az ETF 1999-es megalakulásától kezd-
ve töltötte be az elnöki tisztet. Utódja az angol Graham
Stevenson lett, és a szervezet életében elôször két alelnö-
köt választottak: a német TRANSNET szakszervezet elnö-
két Alexander Kirchnert, valamint a holland FNV elnökét,
Brigitta Paast. A portugál Eduardo Chagast további négy
évre választották meg a szervezet fôtitkárának.

A kongresszus delegáltjai a tisztújításon kívül aktuális
kérdésekkel, problémákkal foglalkoztak és a különbözô
szekciók elmúlt évekrôl készült beszámolóit hallgatták
meg.

Olyan aktuális és idôszerû kérdések foglalkoztatták a
résztvevôket, mint a fenntartható európai közlekedési
rendszerek támogatása, erôs szakszervezetek építése vagy
az európai szociális párbeszéd aktualitása. Visszatérô téma
volt a „potyautas” munkavállalók valamint a tagszervezés
kérdése is. 

A felszólalásokban – fôleg a kelet-közép és dél-európai
delegáltak részérôl – gyakran elhangzott, hogy nem kíván-
nak II. osztályú ETF-tagok lenni, vagyis nem tûrik azt,
hogy a szervezet bizonyos ország-csoportokat, régiókat
máshogy kezel.  

Az ismételten megválasztott fôtitkár a kongresszust si-
kerként értékelte és hozzátette, hogy a közeljövôben a po-
litikai döntéshozóknak és munkáltatóknak egy még kemé-
nyebb és harciasabb ETF - el kell tárgyalniuk. Hozzátette,
hogy az ETF az új és leendô európai uniós országok szak-
szervezeteinek mindenféle támogatást meg kíván adni a
jövôben és ezt az elkövetkezô kongresszusi ciklus egyik pri-
oritásaként tekinti.

A Vasutasok Szakszervezete egyre aktívabban vesz részt
az ETF munkájában, amit az is bizonyít, hogy a Kongresz-
szus Hercegh Máriát, a VSZ Nôi Tagozatának vezetôjét az
ETF tizenkét fôs Nôi Bizottságának tagjává, míg Karácsony
Szilárdot, a VSZ alelnökét az ETF Végrehajtó Bizottságá-
nak (Választmányának) tagjává választotta meg. Ezzel a
VSZ tisztségviselôi immár három fontos posztot töltenek
be az ETF különbözô testületeiben.

KKoommiilljjoovviiccss  MMááttéé

Harc a válság ellen!
Május 16-án Prágában
másfélszáz MSZOSZ-es
kollégánk részvételé-
vel, mintegy 30 ezer
ember vett részt az Eu-
rópai Szakszervezetek
Szövetsége felhívásá-
ra megrendezett de-
monstráción. Az euró-
pai tüntetéssorozat
május 14-én kezdô-
dött Madridban, más-
nap Brüsszelben volt
sokezres megmozdu-
lás, majd ennek foly-
tatásaként szervez-
ték meg 16-án Prá-
gában és Berlinben a demonstrációt. 

A Cseh fôvárosban több tízezer tüntetô követelte az európai munkahelyek
megôrzését és a munkahelyek védelmét. A tiltakozó megmozdulást a Cseh-Morva
Szakszervezeti Konföderáció és az Európai Szakszervezeti Szövetség szervezte
a prágai vár elôtti Hradzsin térre. A május közepére idôzített, öt európai nagyvá-
rosban rendezett tüntetéssorozat fô követelése mindenütt azonos volt. Az Európai
Szakszervezeti Szövetség arra szólít fel, hogy szülessen egy Új Szociális Megál-
lapodás a következô öt alapelv érvényesülésével:
■■ Olyan kibôvített növekedési programra van szükség, amely több és jobb mun-

kahelyet eredményez, megtartja a foglalkoztatást a kulcságazatokban, új és
fenntartható technológiákba fektet be és fenntartja a fejlôdéshez szükséges
közszolgálatot.

■■  Jobb fizetéseket és nyugdíjakat, erôsebb jóléti államot, magasabb jövedelme-
ket a vásárlóerô megvédéséhez! A részvételi jogok érvényesítése szükséges a
nemzetgazdaságok fellendüléséhez.

■■  A belsô piac szociális céljainak megerôsítésével és a kiküldött migráns munka-
vállalókat illetô egyenlô bánásmód és javadalmazás garantálásával véget kell
vetni az Európai Bíróság közelmúltbeli ítélkezési gyakorlatának, amely a sza-
bad piacot helyezi elôtérbe alapvetô jogainkkal és a kollektív megállapodások-
kal szemben. 

■■  A pénzügyi piacok hatékony szabályozására, a javak igazságos elosztására
van szükség. Nem lehet visszatérni a kaszinó kapitalizmushoz vagy az elmúlt
20 év pénzpiacának „szokásos ügymenetéhez”. 

■■  Az Európai Központi Bank kötelezze el magát a növekedés és a teljes foglal-
koztatottság mellett, ne csak az árstabilitás számítson.

Forrás: MSZOSZ Hírlevél
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AAzz  EEuurróóppaaii  SSzzaakksszzeerrvveezzeettii  SSzzöövveettsséégg  ttaaggsszzeerrvveezzeetteeiinneekk  vveezzeettôôii
mmáájjuuss  2288--áánn  nnyyiillaattkkoozzaattoott  ffooggaaddttaakk  eell,,  mmeellyybbeenn  hhaattáárroozzootttt  ééss  eeggyy
iiggaazzssáággoossaabbbb  ttáárrssaaddaalloomm  ffeelléé  mmuuttaattóó  vváállssáággkkeezzeelléésstt  kköövveetteellnneekk..  AA
kkoonnffeerreenncciiaa  aa  mmáájjuuss  kköözzeeppéénn  lleezzaajjllootttt,,  335500..000000  ddoollggoozzóótt  mmeeggmmoozz--
ggaattóó  eeuurróóppaaii  sszzaakksszzeerrvveezzeettii  aakkcciióóssoorroozzaattoott  kköövveettttee..

AA  PPáárriizzssii  NNyyiillaattkkoozzaatt  öött  kkuullccssppoonnttrraa  ééppüüll::
■■ TTööbbbb  ééss  jjoobbbb  mmuunnkkaahheellyy::  bbeeffeekktteettééss  eeggyy  kkiitteerrjjeesszztteetttt  eeuurróóppaaii  vvááll--

ssáággkkeezzeellôô  pprrooggrraammbbaa;;  
■■  EErrôôsseebbbb  jjóóllééttii  rreennddsszzeerreekk,,  ttööbbbb  bbiizzttoonnssáággoott  ééss  eeggyyeennllôôssééggeett  bbiizzttoo--

ssííttvvaa,,  eellkkeerrüüllvvee  aa  ttáárrssaaddaallmmii  kkiirreekkeesszzttéésstt;;  
■■  EErrôôsseebbbb  mmuunnkkaavváállllaallóóii  jjooggookk,,  ééss  aa  rröövviiddttáávvrraa  sszzóóllóó  ppiiaaccii  eellvveekk  ddoo--

mmiinnaanncciiáájjáánnaakk  mmeeggsszzüünntteettééssee;;
■■  MMaaggaassaabbbb  bbéérreekk::  eerrôôsseebbbb  kkoolllleekkttíívv  aallkkuu;;  
■■  EEuurróóppaaii  sszzoolliiddaarriittááss,,  mmiinntt  aa  ppéénnzzüüggyyii  kkaappiittaalliizzmmuuss  ttúúllzzáássaaiivvaall  sszzeemm--

bbeennii  vvééddeelleemm..  
FFoorrrrááss::  MMSSZZOOSSZZ  HHíírrlleevvééll



A továbbiakban a vezetôk vála-
szoltak a felmerülô kérdésekre.

Beszéltek az önálló trakció-képesség ki-
alakításának lehetôségérôl. A Tiszavas
Jármûjavító fontos szerepet kap, hiszen
a megrendelési állománya növekedni
fog. A hatékony kocsielosztásra a javítás-
ba küldés tekintetében  négyoldalú
megállapodás született a RCA-TS-MC-
Tiszavas között. A humán igazgató a
KÜT-ülésen írásban adta át a MÁV
Cargo Zrt. csoportos létszámcsökkenté-
si elképzelését, mely 80 kollégánkat
fogja érinteni. A csoportos létszám-
csökkentés oka, hogy az elhúzódó gaz-
dasági recesszió jelentôs teljesítmény-
és fuvarpiaci részesedés-visszaesést oko-
zott, s emiatt csökkent a bevétel. A je-
lenlegi foglalkoztatási szint fenntartá-
sára nincs lehetôsége a vállalatnak.

Szintén a KÜT-ülésen adta át véle-
ményezésre a munkáltató a 2009. júli-
us 1-jétôl bevezetendô új szervezeti
struktúra (SZMSZ) tervezetét. Több
témában, így a vasutasnap ren-
dezvényeirôl, a dolgozói fórumok

helyszíneirôl, a menetkedvezmény je-

lenlegi állásáról kaptak tájékoztatást a
KÜT tagjai.

A következôkben a szakszervezetekkel
folytatott érdekegyeztetésen tett ajánla-
tokat ismertette a humán igazgató,
amely az üzleti tervben külön megjelölt
humán területen történô 300 millió fo-
rintos megtakarításra tett javaslatot. A
végén a JOINING FORCES projektek ál-
lásáról, azok elônyeirôl beszéltek a
vezetôk. A továbbiakban a már koráb-
ban átadott komplex érdekeltség-ösz-
tönzési rendszer módosításáról alakítot-
ta ki a véleményét a testület.

Befejezôdött a MÁV Cargo Zrt. terüle-
tén az Üzemi Tanács választás. Pécs Szol-
gáltatási Központ területén még két üze-
mi tanácstagra pótválasztást kell tartani,
tájékoztatott a Koordinációs Bizottság.
Így lehetôség nyílik arra, hogy június 17-
én, a Központi Üzemi Tanács delegálása
is megtörténjen. Ennek elôkészületeit
meg is kezdte a testület,  kijelölte a leve-
zetô elnökét és a napirendi pontjait.

A Központi Üzemi Tanács következô
ülése június elején lesz. CCSSZZ..

2009. június 5-én az Andrássy
úton utolsó ülését tartotta a
MÁV Zr t .  Vasút i  É rdek-
egyeztetô Tanácsa, mely
számos tárgyalás, vita és
megállapodás helyszíne volt.

Napirend elôtt a VSZ kezdeményezte
a munkaruházati bizottság mielôbbi ösz-
szehívását, ugyanis a közbeszerzést 2010-
re vonatkozóan hamarosan ki kell írni,
és eddig nem folytak egyeztetések a té-
mában. Zsoldos Marianna humánerô-
forrás igazgató elmondta, hogy a mun-
káltatói oldalon hamarosan tartanak
egyeztetést a kérdésben és hó végén ösz-
szehívják a bizottságot.

A VSZ kezdeményezésére a VÉT leg-
utóbbi ülése foglalkozott a számviteli
szervezet átalakításával, amit konzultá-
ció is követett. Figyelembe veszi-e a
munkáltató a VSZ javaslatait a döntés
meghozatalakor? A munkáltató válaszá-
ban elmondta, hogy a szakszervezete-

ken kívül a KÜT-tel is zajlott konzultáció
a témában a közelmúltban. A számvitel
elkészítette a szakszervezetek felvetései-
re adott válaszokat, ezt követôen szü-
letik majd döntés.

A gazdasági és pénzügyi válság követ-
keztében számos munkavállaló került
vagy kerülhetett bajba bedôlt lakáshitele
miatt. A VSZ kezdeményezte, hogy ápri-
lis 20-ig a munkáltató mutassa be, hogy
milyen lehetôsége van a bajba került
munkavállalók megsegítésére a vállalati
bérlakásokból. A munkáltatói válaszból
kiderült, hogy eddig megközelítôleg 8-
10 konzultáció zajlott a témában, a va-
gyonkezelô a napokban ígért szakmai
dokumentációt, melyet hamarosan
megküldenek a szakszervezeteknek vé-
leményezésre.

Június 1-jétôl a Pályavasút azokon a
szolgálati helyeken, ahol a FOR beveze-
tésre kerül, fel kívánja függeszteni a me-
netjegy kiadást. 

A VSZ azt kéri, hogy az adott tevé-
kenység betöltésére ne új munkavállaló-
kat vegyenek fel, hanem próbálja meg a

munkáltató a belsô munkaerôpiacról a
pozíciókat betölteni. A munkáltató vála-
szában elmondta, hogy új munkavállaló-
kat nem vesznek fel, és ott szüntetik
meg a tevékenységet, ahol a havi forga-
lom nem éri el a 70.000 forintot.

Az egyszemélyes tolatással kapcsolat-
ban többször történt konzultáció. Ta-
pasztalatok és hozzánk eljuttatott infor-
mációk alapján számuk az elmúlt idô-
szakban jelentôsen megszaporodott (pl.
Füzesabony). 

Egybehangzó vélemények alapján sok
helyen ezt egy munkavállaló már nem
tudja ellátni, mert balesetveszélyes. A
munkáltató a kérdés kivizsgálását és to-
vábbi konzultációt ígért.

A meghirdetett napirend keretében
megállapodás született a KSZ módosítá-
sának néhány pontjában. Ezek egy része
nyelvtani, technikai változtatás volt,
azonban végre pontosították a nyelvtu-
dási pótlék kérdését is. A módosítás so-
rán a VSZ számos javaslatát befogadta a
munkáltató.

Szakszervezeti kezdeményezésre tájé-
koztatást adott a munkáltató a MÁV Zrt.
munkakörülmény javító intézkedései-
rôl, ingatlan-felújítási munkálatairól.

A beszámolóból és a munkavállalói
oldal részére átadott dokumentációból
kiderült, hogy munkakörülmény javítás
nem történt, mert nem volt rá fedezet.
A munkáltató ténylegesen 150 millió Ft-
ot fordított munkakörülmény javítások-
ra, amit a VSZ nem tart elfogadható-
nak. www.vsz.hu

2009. május 20-án tartotta soros
ülését a MÁV Cargo Zrt. Közpon-
ti Üzemi Tanácsa. A munkáltató
képviseletében Kovács Imre
üzemeltetési és kereskedelmi,
Nagy László gazdálkodási ve-
zérigazgató-helyettesek, vala-
mint Masa Beáta humán igaz-
gató és Simon Ferenc humán-
partner szervezet vezetô vettek
részt. A vezetôk részletes tájé-
koztatást adtak a vállalat elsô
negyedéves teljesítményeirôl. A
bázishoz képest visszaesés ta-
pasztalható az elszállított áru
mennyiségében. Az ehhez kap-
csolódó költségek viszont csök-
kentek. A humán költségek
mintegy 6,3%-kal növekedtek.
Kimutatást adott át a munkálta-
tó az 1-4. hónapban felhasznált
szabadságokról, valamint az
áprilisban teljesített állásidôrôl.
Az eddig felhasznált szociális
segélyekrôl és a kifizetett fizeté-
si elôlegrôl is írásbeli tájékozta-
tást kapott a KÜT.
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MÁV CARGO Zrt.
KÜT Hírek

Utolsó VÉT-ülés
az Andrássy úton



A Vasutasok Szakszervezete
a MÁV-Gépészet Zrt-nél

május 14-én megkezdte az
Üzemi Tanács-választá-
sokhoz kötôdô kampá-

nyát. A VSZ optimistán te-
kint a választások elé, hi-
szen az elôzô választáson

a szavazatok közel 60%-
át szerezte meg.

AAzz  eellssôô  ffóórruumm  mmáájjuuss  1144--éénn,,  aa
SSzzoollnnookk  KKöörrzzeettii  JJáárrmmûûjjaavvííttóó
KKöözzppoonnttnnááll  vvoolltt,,  aahhooll  KKáárroollyyii
CCssaabbaa,, aa  KKöözzppoonnttii  ÜÜzzeemmii  TTaa--
nnááccss  eellnnöökkee  ttáájjéékkoozzttaattttaa  aa
mmuunnkkaavváállllaallóókkaatt  aazz  üüzzeemmii  ttaa--
nnááccssookk  sszzeerreeppéérrôôll,,  ffoonnttoossssáággáá--
rróóll..  MMeelleegg  JJáánnooss,,  aa  VVSSZZ  éérrddeekkvvééddeellmmii  aall--
eellnnöökkee  aa  GGééppéésszzeett  ZZrrtt--nnééll  ttöörrttéénntt  mmeeggááll--
llaappooddáássookk  ffoonnttoossssáággáárróóll  ééss  aa  sszzaakksszzeerrvvee--
zzeettii  ffeelleellôôssssééggrrôôll  bbeesszzéélltt..  EEllmmoonnddttaa,,
hhooggyy  aa  mmaaii  ggaazzddaassáággii  kköörrüüllmméénnyyeekk  kköö--
zzöötttt  nneemm  lleennnnee  eessééllyy  aa  mmoozzggóóbbéérrrree  vvoo--
nnaattkkoozzóó  mmeeggáállllaappooddáásstt  mmeeggkkööttnnii,,  ííggyy
ffeelléérrttéékkeellôôddiikk  aa  VVSSZZ  áállttaall  aallááíírrtt  éévv  vvééggii
bbéérrmmeeggáállllaappooddááss,,  hhiisszzeenn  aa  mmoozzggóóbbéérrtt  aa
jjúúnniiuussii  bbéérrrreell  ffiizzeettiikk..  

AA  VVSSZZ  ttiisszzttvviisseellôôii  mméégg  aazznnaapp  ttoovváábbbb--
uuttaazzttaakk  NNyyíírreeggyyhháázzaa  KKJJKK  tteelleepphheellyyéérree,,
aahhooll  aa  ttaaggookkkkaall  sszzaakkmmaaii  ééss  éérrddeekkvvééddeell--
mmii  ffeellaaddaattookkrróóll  kköötteettlleenn  bbeesszzééllggeettéésstt
ffoollyyttaattttaakk..

MMáássnnaapp  aa  DDeebbrreecceenn  KKJJKK  mmoozzddoonnyymmûû--
hheellyyéébbeenn  ffoollyyttaattóóddootttt  aa  ffóórruummssoorroozzaatt..
EEzzeenn  aazz  eellôôaaddáássoonn  ffôôlleegg  aa  mmeenneettkkeeddvveezz--
mméénnyy  kkéérrddééssee  vváállttootttt  kkii  nnaaggyy  éérrddeekkllôô--
ddéésstt..  AAzz  eellôôaaddóókk  eellmmoonnddttáákk,,  hhooggyy  eezz  aa
kkéérrddééss  ssaajjnnooss  mméégg  nneemm  oollddóóddootttt  mmeegg
vvéégglleeggeesseenn,,  aannnnaakk  eelllleennéérree,,  hhooggyy  vvoolltt

oollyyaann  sszzaakksszzeerrvveezzeett,,  aammeellyy  mmáárr  ttööbbbbsszzöörr
kköözzzzéétteettttee  aa  hhoonnllaappjjáánn  ééss  kkiiaaddvváánnyyáábbaann
iiss  lleeíírrttaa,,  hhooggyy  ––  „„mmoosstt  mmáárr  rreennddbbeenn””  ––
„„ÔÔkk!!  MMoosstt  eelliinnttéézzttéékk””..  

AA  VVSSZZ  vviisszzoonntt  mmiinnddiigg  aa  vvaallóóss
hheellyyzzeettrrôôll  ttáájjéékkoozzttaattootttt,,  aammeellyy  sszzeerriinntt::
eebbbbeenn  aa  kkéérrddééssbbeenn  mmii  aazzoonn  ddoollggoozzuunnkk,,
hhooggyy  aa  sszzeerrzzeetttt  jjooggookk  ééss  aazz  aaddóómmeenntteess--
sséégg  mmeeggmmaarraaddjjoonn,,  ééss  eezz  aa  mmuunnkkaa  aaddddiigg
ttaarrtt,,  aammíígg  aazz  eennnneekk  mmeeggffeelleellôô  mmiinniisszzttee--
rrii  rreennddeelleett  mmeegg  nneemm  sszzüülleettiikk..

DDéélluuttáánn  aa  VVSSZZ  GGééppéésszzeettii  IInnttéézzôô  BBii--
zzoottttssáágg  ttaaggjjaaii  iiss  mmeeggéérrkkeezztteekk  DDeebbrreecceenn--
bbee,,  ééss  mmeeggvviittaattttáákk  aazz  eellôôttttüükk  áállllóó  ffeellaaddaa--
ttookkaatt..  AA  mmeeggbbeesszzéélléésseenn  aarrrróóll  iiss  ddöönnttöött--
tteekk,,  hhooggyy  aa  GGIIBB  DDííjjaakkaatt  aazz  aauugguusszzttuuss  3300..
ééss  sszzeepptteemmbbeerr  11..  kköözzöötttt  ZZaammáárrddiibbaann
mmeeggttaarrttaannddóó  kkééppzzéésseenn  aaddjjáákk  áátt..

AAzz  eessttii  mmeeggbbeesszzéélléésseenn  KKiissss  LLáásszzllóó  KKJJKK
vveezzeettôô  ééss  aa  TTrraakkcciióó  ZZrrtt..  tteelleepphheellyyvvee--
zzeettôôjjee,, RRáácczz  LLaajjooss iiss  rréésszztt  vveetttt..

SSzzaabbóó  SSáánnddoorr

EEmmlléékkttoorrnnaa

AA  kkaammppáánnyynnyyiittóó  ffóórruummssoorroo--
zzaatt  uuttoollssóó  nnaappjjáánn,,  mmáájjuuss  1166--áánn,,

aa  rréésszzttvveevvôôkk  aa  tteemmeettôôbbeenn  kköözzöösseenn  mmeegg--
eemmlléékkeezztteekk  aa  kkiilleenncc  éévvee  eellhhuunnyytt  kkoolllléé--
ggáánnkkrróóll,,  SSzzaabbóó  SSáánnddoorr  sszzbb--ttiittkkáárrrróóll..  SSíírr--
jjáánn  kkoollllééggááii  eellhheellyyeezzttéékk  aa  mmeeggeemmlléékkeezzééss
vviirráággaaiitt..

AA  mmeeggeemmlléékkeezzééss  uuttáánn  aa  sszzeerrvveezzôôkk  aa
ssppoorrttppáállyyáánn  hhaatt  llaabbddaarrúúggóó  ccssaappaatt  rréésszzvvéé--
tteelléévveell  nnyyoollccaaddiikk  aallkkaalloommmmaall  rreennddeezzttéékk
mmeegg  aa  SSzzaabbóó  SSáánnddoorr  LLaabbddaarrúúggóó  TToorrnnáátt..
AA  ssppoorrtteesseemméénnyy  mmeeggnnyyiittóójjáánn  MMeelleegg  JJáá--
nnooss  kköösszzöönnttööttttee  aa  ccssaappaattookkaatt,,  aa  kkíísséérrôôii--
kkeett  ééss  aa  sszzeerrvveezzôôkkeett..  AA  vveerrsseennyy  uuttáánn  aazz
eellssôô  hheellyyeezzeettttnneekk,,  aa  VVSSZZ  DDeebbrreecceennii
IIggaazzggaattóóssáágg  ccssaappaattáánnaakk  KKiissss  LLáásszzllóó  kköözz--
ppoonnttvveezzeettôô  aaddttaa  áátt  aa  kkuuppáátt..  

GGrraattuulláálluunnkk  CCssoonnggrrááddiinnéé  BBeekkee  KKaattaa--
lliinn aallaappsszzeerrvveezzeettii  ttiittkkáárruunnkknnaakk,,  hhooggyy
nnyyeerrtteess  ccssaappaattoott  hhoozzootttt  aa  ttoorrnnáárraa,,  ééss  kköö--
sszzöönnjjüükk  aa  sszzeerrvveezzééssbbeenn  vvaallóó  sseeggííttssééggéétt..
SScchhwwaarrzz  ZZoollttáánn ffôôsszzeerrvveezzôônneekk  ééss  lleellkkeess
ccssaappaattáánnaakk  iiss  kköösszzöönnjjüükk  aa  mmuunnkkáájjáátt..

A félévi keret az idén még na-
gyobb, mint a jövôre járó 300

ezer Ft. Most 160000 Ft-tal gaz-
dálkodhatnak a dolgozók. A

hírek azonban elszomorítják az
embereket, mert azt vetítik

elénk, hogy mire itt is elérhetô
lenne az önkiszolgálás, addig-

ra megadóztatják ezeket a jut-
tatásokat. 

Pedig a cafeteria felhasználási palettá-
ja széleskörû lehetôségeket kínál, ráadá-
sul a vállalat nálunk tervezi a könnyen

elérhetô önkiszolgálás bevezetését a
cégnél kihelyezett terminálokon.

Ennél azonban sajnos sokkal rosszabb
hírt is kaptunk, mely szerint újabb lét-
számleépítést tervez a GySEV a csökkent
fuvarszámra és egyéb gazdasági okokra
hivatkozva. Pedig mi, a sínek közt dolgo-
zók éppen az enyhén növekvô forgal-
mat látjuk. Egyes fórumokon már az is
elhangzott, hogy ha minden negyedév-
ben hasonló leépítéseket terveznek, ak-
kor lassan elfogy a GySEV.

Egyre gyakrabban nehezményezik a
vasutasok azt a helyzetet, hogy arra a
munkamennyiségre, amit éveken, sôt
évtizedeken keresztül szabályszerûen
csak kettô, három vagy netán négy em-
ber tudott elvégezni, ma a vasúti vezetôk
szerint elég egy munkás foglalkoztatása

is. De a vasutas dolgozók ezt nem értik,
mert a technika ugyanaz, a mozdony
ugyanaz, a kocsik ugyanolyan hosszúak,
csak a szabályokat alakítgatják a munkál-
tatók kényük-kedvük szerint. 

Mindezen túl az egyes technológiák
teljes vagy részleges elhagyása is egyre
jellemzôbb. 

Egyre több vasutas dolgozóban meg-
fogalmazódik a kérdés: hogyan akarnak
a vasutak talpon maradni ilyen kiélezett
helyzetben, ha nem tudnak minôségi
munkát végeztetni alkalmazottaikkal?

NNaaggyy  DDéénneess
VSZ GYSEV Soproni Alapszervezeti

titkár
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A GySEV-et is elérték a változások
A GySEV-nél is bevezetik a cafeteria rendszert július 1-jétôl

a MÁV-Gépészet Zrt-nél
Kampánynyitó

MMeelleegg  JJáánnooss,,
aa  VVSSZZ
vvaassúúttii

éérrddeekkvvééddeellmmii
aalleellnnöökkee



Tervezett KÜT-ülés:
2009. május 13.

EEllssôôkkéénntt Zámbori Mihály
tartott tájékoztatót, elmond-
ta, hogy a Társaságnál jelen-
leg nincs likviditási gond. A
létszámleépítés oka a meg-
rendelések hiánya, mégis sok
a munka. Csökkentették a ve-
zetôk és a humán munkatár-
sak létszámát, úgy gondolják,
sok a vezetômérnök. A cso-
portos létszámleépítés a helyi
vezetôk feladata. A tulajdo-
nos által emelt bérleti díjak
ellehetetlenítik a Társaságot.
Bércsökkentést terveztek,

nem tudják végrehajtani.
731 alkalmazott bére 101
ezer Ft alatt van, így a mun-
kaszerzôdést nem tudják mó-
dosítani. Csökkentik a gép-
kocsik számát. Kiadták véle-
ményezésre a telefonutasítás-
tervezetet. A mûszaki üze-
meltetésrôl a tulajdonos még
nem döntött. A korenged-
ményes utasítással az erôs-

áram kivételével élni fognak.
A Társaság üzleti tervmódo-
sítást ad be.

MMáássooddiikkkkéénntt Kummer Ist-
ván, a Felügyelô Bizottság el-
nöke szólt. A bércsökkentés-
sel a Felügyelô Bizottság sem
értett egyet, nem tárgyalta, a
Társaság üzemeltetése sem
engedi. 

Nehéz a helyzet, de szerin-
te nem tragikus. Az erôsáram
helyzetének a lebegtetése
nem jó, önálló divízióként

mûködik. A takarítást hálóza-
ti szinten kell kezelni, a Tár-
saságnak veszteséges. 

A Felügyelô Bizottság man-
dátuma május 30-án lejár, 60
napig még mûködhet. A tu-
lajdonos még nem döntött
arról, azonos vagy csökken-
tett létszámú lesz-e a bizott-
ság. A KÜT két fôre kéri a ja-
vaslatokat, ha egy fôt kell de-
legálni, akkor a másik sze-
mély póttag lesz.

HHoolllliikk  MMiikkllóóss
KÜT-tag

A Kollektív Szerzôdés
módosításának

elôkészítô tervezetérôl
egyeztetett június 3-án
az Állami Egészségügyi

Központban az intéz-
mény vezetôsége a

munkavállalókat
képviselô szakszerveze-

tekkel.

A megbeszélésen részt
vett dr. Szilvásy István,

az intézmény fôigazgatója,
dr. Palkovics Orsolya, a Sze-
mélyzeti és Munkaügyi Osz-
tály vezetôje, valamint Kiss
Sándorné személyzeti vezetô.
A Vasutasok Szakszervezetét
az egyeztetésen a Vasút-
egészségügyi Intézô Bizott-
ság titkára, Rubik László és
dr. Kurucz Szilvia jogi elôadó
képviselte. Az egyeztetésen a

legvitatottabb javaslatok,
amelyeket a VSZ tisztségvi-
selôi a többi szakszervezet
képviselôivel egyetértésben
vetettek fel, a következôk vol-
tak:

– A szakszervezetek kezde-
ményezik, hogy a mûszak-
pótléknál (KSZ 44.2 pont),
valamint a rendkívüli mun-
kavégzés (KSZ 45. pont) és a
betegszabadság díjazásánál
(KSZ 50. pont) ne legyen
megkülönböztetés a 2009. ja-
nuár 1. elôtt és a 2009. janu-
ár 1. után közalkalmazotti
jogviszonyt létesítettek kö-
zött. A mûszakpótlékot és a
rendkívüli munkavégzésért
járó díjazást ugyanis nem a

munkáltatónál eltöltött köz-
alkalmazotti jogviszony alap-
ján kell megállapítani, hi-
szen a tapasztalat megfizeté-
sét az alapbérben kellene
rendezni. 

Az a pótlék – a szakszerve-
zetek álláspontja szerint – a
mûszakban történô munka-
végzéssel járó „nehézségek,
kellemetlenségek” miatt ille-
ti meg a közalkalmazottat, il-
letménye nincs összhangban
a munkáltatónál közalkalma-
zotti jogviszonyban eltöltött
idôvel. A megkülönböztetés
sérti a Munka Törvényköny-
ve egyenlô bánásmód köve-
telményeire vonatkozó alap-
elvét.

– A szakszervezetek javasol-
ják, hogy a KSZ 38. pontja
alatt szereplô Készenléti-
Ügyeleti Szolgálatok ellátásá-
nak szabályozása ne fôigazga-
tói intézkedés keretében va-
lósuljon meg, hanem a Mun-
ka Törvénykönyve szabályo-
zásának megfelelôen legyen
a KSZ része. Az Mt. 118. § (1)
bekezdése szerint a munka-
rendet, a munkaidôkeretet,
a napi munkaidô beosztásá-
nak a szabályait – kollektív
szerzôdés rendelkezése hiá-
nyában – a munkáltató álla-
pítja meg.

A munkáltatói oldal az elsô
javaslatra azzal reagált, hogy
a kérdésben nem egyeztet-
het, mert a gazdasági helyzet
miatt minisztériumi döntés
és ezáltal szabályozás szüle-
tett arról, hogy a közszférá-
ban egyelôre semmilyen
többletforrás nincs. 

A tárgyaló felek a második
javaslat megvitatását annak
idôigényessége miatt július 3-
ra napolták el. zzeelleeii

Egyeztetés
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MÁV INGATLANKEZELÔ KFT.

SZORGOS HANGYA KARMA
MMii,,  aa  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettéénneekk  llôôkköösshháázzii  aallaappsszzeerrvveezzeettee  ííggéérreettüünnkk  sszzeerriinntt  mmiinnddeenn  éévvbbeenn  ccssiinnoossííttuunnkk  vvaallaammiitt  aazz  áállttaalluunnkk  öörröökkbbeeffooggaaddootttt  áálllloommáássoo--
kkoonn..  MMáájjuussbbaann  LLôôkköösshháázzáánn  vvoolltt  aa  ssoorr..  FFûûvváággáássssaall  ééss  vviirráággüülltteettéésssseell  kkeezzddttüünnkk..  RReennddbbeetteettttüükk,,  ffeehhéérrrree  mmeesszzeellttüükk  aa  ffeellvvéétteellii  ééppüülleett  kköörrüüllii  bbeettoonn  vviirráággáággyyáá--
ssookkaatt..  FFoollyyttaattáásskkéénntt  mmáárr  nnaaggyyoonn  „„kkíívváánnttuukk”” aa  hhiiggííttóósszzaaggoott,,  ííggyy  lleemmáázzoollttuukk  aa  vváárróótteerreemm  aajjttaajjaaiitt  ééss  ppaaddjjaaiitt..  MMuunnkkáánnkk  vvééggeezzttéévveell  mmáárr  mmoosstt  eellôôrree  tteerrvveezzzzüükk
aa  ttööbbbbii  ffooggaaddootttt  „„ggyyeerrmmeekküünnkk””  mmeeggllááttooggaattáássáátt,, „„kkiippooffoozzáássáátt””..  JJöönnnneekk  aa  hheellyyii  ffeesszzttiivváállookk!! TTóótthh  TTiibboorr

AA  ffoottóónn  jjoobbbbrraa

IImmrree  BBeeááttaa,,

KKiissssnnéé  SSoommllyyaaii

MMaarrggiitt,,

KKiissss  KKáárroollyy,,

TTóótthh  TTiibboorr,,

BBoozzssóó  IIssttvváánnnnéé

ééss  NNaaggyy  AAttttiilláánnéé

sszzeerreeppeell..

KÜT hírlevél

AAZZ ÁÁLLLLAAMMII EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜGGYYII KKÖÖZZPPOONNTT
KKOOLLLLEEKKTTÍÍVV SSZZEERRZZÔÔDDÉÉSSÉÉRRÔÔLL



Utánpótlás-nevelô képzést
tartott a VSZ fiatal tiszt-

ségviselôi részére május 11-
12-ig és május 25-27-ig Kis-

kunfélegyházán, amelynek
fô célja a csapatmunkára

nevelés és a kommunikációs
tréning volt.

Az ország minden részébôl érkez-
tek fiatal VSZ-tagok a képzésre. A
programokat annak a projektsoro-
zatnak a részeként szervezte meg a
VSZ, amit az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv keretében az Európai
Szociális Alapból nyert pályázati
forrásból valósít meg. A képzésen
résztvevô huszonöt fiatal vasutast
Kozma Dániel, az Art of Progress
trénere az egyéni gondolkodástól a
csoportgondolkodásig juttatta el,
különbözô feladatokon keresztül. A
foglalkozás kétfôs „csoporttal” in-
dult, majd az egyre nagyobb cso-
portoknak egyre komolyabb, össze-
tettebb és nehezebb szituációkat
kellett megoldaniuk. A feladatok
során a résztvevôknek jó kommuni-

A Vasutasok Szakszerveze-
te Országos Nyugdíjas
Szervezete (VSZ ONYSZ) ki-
helyezett elnökségi ülést
tartott május 12-13-án,
Szegeden. Napirendjén
szerepelt a területi járó-
betegellátás és a Szeged
területén mûködô alap-
szervezetek helyzete. A
járóbetegellátásról készült
tájékoztatót Szabó Zol-
tánné, az ONYSZ szociális
és egészségügyi bizottsá-
gának vezetôje terjesztette
a testület elé.

Az írásos beszámolóból és a szó-
beli kiegészítôbôl egyaránt kitûnt,
hogy a Vasútegészségügyi Kht. által
irányított vasutas járóbetegellátó
rendszer alkalmas a vasutas társa-
dalom igényeinek a kielégítésére. A
rendszert alkotó egészségügyi köz-
pontok járóbeteg szakrendelôkbôl és
a hozzájuk csatlakozó, a megyékben
elhelyezkedô házi- és üzemorvosi, il-
letve fogorvosi rendelôkbôl épül fel.
A Kht-nak hat divíziója van, a buda-

pesti, miskolci, debreceni, pécsi,
szegedi és a szombathelyi. A békés-
csabai rendelô Szegedhez, a sopro-
ni Szombathelyhez tartozik.

A volt TEK irányítású három sza-
natórium, a balatonfüredi szív- és ér-
rendszeri, a hévízi és a harkányi
mozgásszervi rehabilitációt ellátó in-
tézmény is a Vasútegészségügyi
Kht-hoz tartozik.

A járóbetegellátásban Budapes-
ten és néhány nagyobb vidéki ren-
delôintézetben több új szolgáltatást,
köztük a telefonon és interneten tör-
ténô elôjegyzést vezettek be. A ren-
delôk mûszerezettsége is javult. Az
elmúlt években Budapesten digitális
radiológiát és kardiológiát állítottak
fel. A megújult tüdôgyógyászaton
asztma és allergia vizsgálatokat is
végeznek.

A Kht. saját erôforrásból 200 millió
forintot fordított a járóbetegellátó in-
tézmények korszerûsítésére. Ebbôl
a vidéki divízióknak is jutott, elsôsor-
ban mûszerek beszerzésére. Debre-
cenben, Szegeden, Szombathelyen
folyamatban van a liftek cseréje.

Mint az a vitából is kitûnt, a régiók-
ban, a fejlesztések ellenére, van még
tennivaló. Az infrastrukturális hátte-
ret illetôen a harminc-negyven éve
épült rendelôknek különösen nagy a

felújítási igénye, de az elôjegyzés
sem mindenütt mûködik gördüléke-
nyen. Emiatt megnô a várakozási
idô, ami bosszúságot okoz a bete-
geknek. 

A Kht. vezetôi erre is odafigyel-
nek. Rendszeresen vizsgálják a be-
tegelégedettséget.

Gyôri István ügyvezetô elnök talál-
kozott a közelmúltban nyugdíjba vo-
nult VSZ tisztségviselôkkel és arról
beszélgetett velük, hogy folytassák a
szakszervezeti munkát, vállaljanak
tisztséget a nyugdíjas alapszerveze-
tekben. Erre sajnos kevesen mutat-
tak hajlandóságot, pedig a mozga-
lomban nagy szükség lenne rájuk.

Rácz Sándor, az ONYSZ szegedi
területi képviselôje a régióban mûkö-
dô 14 vasutas nyugdíjas alapszerve-
zet helyzetérôl tájékoztatta az elnök-
séget. Mint mondta, a legnagyobb
gondot a taglétszám fogyása, a tiszt-
ségviselôk, az alapszervezeti elnö-
kök és a bizalmiak kiöregedése
okozza. Pótlásuk nem könnyû.
Egyetértett Gyôri Istvánnal abban,
hogy a volt VSZ tisztségviselôk közül
kevesen jelentkeznek a nyugdíjas
alapszervezeteknél. 

Tisztséget pedig egy-két kivételtôl
eltekintve nem vállalnak. De nem ad-
ják fel, továbbra is próbálkoznak a

nyugdíjba vonult volt VSZ tisztség-
viselôk megnyerésével. A napirend
lezárása után Simon Dezsô, a VSZ
elnöke az érdekvédelem idôszerû
kérdéseirôl tartott tájékoztatót. Hang-
súlyozta: napjaink egyik legfonto-
sabb feladata a munkahelyek meg-
ôrzése. A gazdasági válság hatása
Záhonyt is elérte. Nincs munka. Emi-
att a Záhony-PORT 200 vasutas el-
bocsátását tervezi. Létszámcsök-
kentésrôl máshonnan is érkeznek hí-
rek. Beszélt az ingatlanok, az üdülôk
sorsáról, az idôs embereket érintô
13. havi nyugdíj megvonásáról, a
gazdasági válság okozta bajokról.
Mint mondta, most van igazán szük-
ség az összefogásra, a vasutas szo-
lidaritásra.

Másnap délelôtt az elnökség tag-
jai a régióban legnagyobb létszámú
szegedi vasutas nyugdíjas alapszer-
vezet bizalmi fórumán vettek részt.
Az alapszervezet vezetôinek tájé-
koztatója után Pallos György, a VSZ
ONYSZ elnöke elmondta, hogy a
vasutas nyugdíjasok érdekeit képvi-
selô vezetôk a Vasutasok Szakszer-
vezete és az MSZOSZ vezetôtestü-
leteiben, valamint az Idôsügyi Ta-
nácsban és a Nyugdíjasok Országos
Képviseletében is fontos pozíciókat
töltenek be. Gyôri István pedig a
nyugdíjasok segélyezési lehetôsé-
geirôl, és az üdülési csekkhez való
hozzájutásról tájékoztatta a bizalmia-
kat.

VViissii  FFeerreenncc

A rendezvény koordinátora,
Horváth Csaba, a VSZ Ifjúsági
Tagozatának vezetôje elmondta
lapunknak: úgy véli, a rendez-
vény elérte célját, mert a részt-
vevôk nem kényszerû „munká-
nak”, hanem jó hangulatú, kö-
zös csapatépítô programnak
érezték.

ZZ..  LL..

kációs készségeket igénylô konfliktuskeze-
lési és tárgyalástechnikai feladatokkal is
meg kellett birkózniuk. A képzés célja a cso-
portgondolkodás és a hatékony és dinami-
kus együttcselekvés képességének kialakítá-
sa volt.

A négy nap alatt a fiataloknak a bennük rejlô tehet-
séget is lehetôségük volt felszínre hozni, ahogy a fenti
idézet szerzôjének az irodalmi affinitását is megismer-
hettük. Az eredeti felirat azon a plakáton olvasható,
amelyet a résztvevôk az egyik feladat keretében közö-
sen készítettek.

A zárónapon Karácsony Szilárd, a VSZ alelnöke tar-
tott elôadást a Vasutasok Szakszervezetérôl, a szakszer-
vezeti mozgalomról és annak hazai és nemzetközi aktu-
alitásairól, eredményeirôl, problémáiról és az elôttünk
álló kihívásokról.

„„AA  VVSSZZ  úúttjjáátt  eellôôttttüünnkk  jjáárrttáákk,,

ss  mmii  ttaappoossssuukk  ttoovváábbbb  aa  jjáárrtt  ppáállyyáátt””

KKoovvááccss  RRóóbbeerrtt  vveezzeettôô  jjeeggyyvviizzssggáállóó

Ifjúsági képzés Kiskunfélegyházán

Szegeden ülésezett
a VSZ ONYSZ Elnöksége
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A VSZ szombathelyi Terü-
leti Képviseletének szer-
vezésében idén két
idôpontban és helyszí-
nen bonyolítottuk le te-
rületi tömegsport ese-
ményeinket.

MMáájjuuss  99--éénn  aa  VVAASSJJÁÁRR--
MMÛÛ  KKfftt..  tteekkéézzôôjjéébbeenn  kköözzeell

4400--eenn  ggyyûûllttüünnkk  öösssszzee..  AA  tteekkeevveerr--
sseennyyrree  hhaatt  ccssaappaatt  nneevveezzeetttt,,  ééss
ggyyôôzztteessee  aa  JJáárrmmûûjjaavvííttóó  II..  sszzáámmúú
ccssaappaattaa,,  22..  hheellyyeezzeetttt  SSzzoommbbaatt--
hheellyy  VVoonnttaattááss  ccssaappaattaa,,  mmíígg  aa  33..
hheellyyeezzeetttt  aa  JJáárrmmûûjjaavvííttóó  IIII..  ccssaappaa--
ttaa  lleetttt..  EEggyyéénniibbeenn  aazz  II..  hheellyyeezzeetttt

CCssiiddeeii  ZZoollttáánn ((JJáárrmmûûjjaavvííttóó))  441133
ffáávvaall..

AAzz  uullttiivveerrsseennyytt  ttööbbbb  ccsseennddeess
uullttiivvaall  ééss  hhaannggooss  oovváácciióóvvaall
BBrráánnyyii  GGyyöörrggyy ((CCeellllddöömmööllkk
VVoonnttaattááss))  nnyyeerrttee  mmeegg..  IIII..  hheellyyee--
zzeetttt  NNéémmeetthh  GGyyuullaa lleetttt,,  aakkii  aa  vveerr--
sseennyy  eellôôkkéésszzííttéésséévveell  ééss  lleebboonnyyoollíí--
ttáássáávvaall  jjáárróó  tteeeennddôôkk  lleeggjjaavváátt  KKoozz--
mmaa  ZZssoollttttaall,, aa  JJáárrmmûûjjaavvííttóó  SSZZBB--
ttiittkkáárráávvaall  ééss  NNéémmeetthh  TTaammáássssaall,, aa
sszzoommbbaatthheellyyii  VVoonnttaattááss  sszzbb--ttiitt--
kkáárráávvaall  kköözzöösseenn  vvééggeezzttee  eell..  KKöö--
sszzöönnjjüükk..

FFoocciiccssaappaattaaiinnkkaatt  mmáájjuuss  1166--áárraa
hhíívvttuukk  öösssszzee  CCeellllddöömmööllkkrree,,  aa
CCVVSSKK  ssppoorrtttteelleeppéérree..  IIddéénn  vveerrôô--
fféénnyyeess  nnaappssüüttééss  kköösszzöönnttööttttee  aa
kköözzeell  sszzáázz  rréésszzttvveevvôôtt::  ggyyeerreekkeekkeett,,
ccssaallááddttaaggookkaatt,,  vveerrsseennyyzzôôkkeett,,  vveenn--
ddééggeekkeett..  AA  ggyyeerrmmeekkeekk  sszzóórraakkoozz--
ttaattáássáárróóll PPááppaaii  ZZoollttáánn,, CCeellllddöö--

mmööllkk  áálllloommáássnnááll  ddoollggoozzóó  SSZZBB--
ttaagguunnkk  ggoonnddoosskkooddootttt..  AA  VVaassuuttaass
EEggéésszzssééggppéénnzzttáárr  aasszzttaalláánnááll  LLáásszz--
llóó  FFeerreenncc,, ZZaallaaeeggeerrsszzeegg  áálllloommááss
aallaappsszzeerrvveezzeettii  ttiittkkáárraa  oosszzttoottttaa  kkii
aa  kkéérrddôôíívveekkeett,,  mmeellyyeekk  aa  nnaapp  vvéé--
ggéénn  ssoorrssoolláássoonn  vveetttteekk  rréésszztt..  AAzz
MMSSZZOOSSZZ  JJooggPPoonntt  HHáállóózzaatt
rréésszzéérrôôll  SSzzaallaaii  AAnnnnaammáárriiaa pprroo--
jjeekkttmmeenneeddzzsseerr  aaddootttt  ttáájjéékkoozzttaa--
ttáásstt  aazz  úújj  sszzeerrvveezzeett  mmûûkkööddéésséérrôôll..

AA  nnôôii  vveerrsseennyyzzôôkk  öösssszzeeccssaappáássáá--
bbóóll  aa  sszzoommbbaatthheellyyii  „„VVöörrööss  öörrddöö--
ggöökk””  kkeerrüülltteekk  kkii  ggyyôôzztteesseenn,,  ddee  aa
cceellllddöömmööllkkii  lláánnyyookk  iiss  rreemmeekküüll
hheellyyttáállllttaakk..  AA  fféérrffii  ffuuttbbaallllbbaann  aa
kkuuppáátt  nnaaggyy  ccssaattáábbaann  aa  VVaassjjáárrmmûû
ccssaappaattaa  sszzeerreezzttee  mmeegg,,  ddee  tteerrüüllee--
ttüünnkkeett  aa  cceellllddöömmööllkkii  ggééppéésszzeekk

kkééppvviisseelliikk  aa  bbuuddaappeessttii  ssppoorrttnnaa--
ppoonn..  AA  sszzoommbbaatthheellyyii  ggééppéésszzeekk--
nneekk  mmeegg  kkeelllleetttt  eellééggeeddnnii  aa  33..
hheellllyyeell..  AA  ggóóllkkiirráállyy  HHoorrvváátthh  GGeerr--
ggeellyy,, aa  VVaassjjáárrmmûû  jjááttéékkoossaa,,  aa  lleegg--
jjoobbbb  kkaappuuss  ppeeddiigg  TTóóbbiiááss  LLaajjooss
((CCeellllddöömmööllkk  SSTTAARRTT))  lleetttt..  AAzz
eesseemméénnyy  ssiikkeerreess  lleebboonnyyoollííttáássáá--
bbaann  jjeelleennttôôss  sszzeerreeppee  vvoolltt  EEkkee
LLáásszzllóónnaakk,,  aa  TTeerrüülleettii  KKééppvviisseelleett
ssppoorrttffeelleellôôsséénneekk,,  NNaaggyy  SSáánnddoorr--
nnaakk,,  CCeellllddöömmööllkk  áálllloommááss  sszzbb--
ttiittkkáárráánnaakk  ééss  SSoommoorrjjaaii  GGáábboorr--
nnaakk,,  CCeellllddöömmööllkk  ggééppéésszzeett  sszzbb--
ttiittkkáárráánnaakk,,  aakkiikknneekk  mmuunnkkáájjáátt  eezz--
úúttoonn  iiss  sszzeerreettnnéénnkk  mmeeggkköösszzöönn--
nnii..

AA  mméérrkkôôzzéésseekk  aallaatttt  ééss  uuttáánn  ffeell--
ttáállaalltt  bbaabbgguullyyáásstt  ééss  aazz  eehhhheezz  jjáárróó
ffrriissssííttôôtt  jjóóíízzûûeenn    eellffooggyyaasszzttoottttáákk
aa  rréésszzttvveevvôôkk..

PPaapppp  ZZoollttáánn,,  TTKK  vveezzeettôô

VSZ sportnapok
Szombathelyen
és Celldömölkön
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Az elôre meghirdetett
sportágak (kispályás labdarú-
gás, asztalitenisz, sakk, ulti)
mellett ismét pókerezhettek
is a résztvevôk. Emellett ösz-
szesen huszonnégy bogrács-
ban fôtt a finomabbnál fino-
mabb étel.

A gyermekeket külön sá-
tor várta, ahol gyöngyfûzés-
sel, és más kézügyességet
fejlesztô játékkal szórakoz-
hattak. A legkisebbek pedig
türelmesen sorbaálltak az
arcfestéshez. 

A Vasutas Egészségpénz-
tár és a Budapest Bank mun-
katársai az idén is hasznos ta-
nácsokkal látták el az érdek-
lôdôket.

A rendezvény keretében
adták át a Budapesti TK-hoz
tartozó alapszervezetek ki-
emelkedô munkát végzô tár-
sadalmi tisztségviselôinek az
Elismerô Okleveleket, illetve
a Kiskunfélegyházi képzésen
sikeres vizsgát tett kollégák
részére az Okleveleket. Az
ünnepséget skót sztepptánc
és latin tánc-bemutató tette
teljessé.

A családi sportnap befeje-
zéseként a Vasutas Egészség-
pénztár szellemi totóját he-
lyesen kitöltôk közt értékes
ajándékokat sorsoltak ki,
majd Király Károlyné átadta

a díjakat a sportversenyek he-
lyezettjeinek. Végül köszöne-
tet mondott az egésznapos
rendezvény elôkészítésében
és lebonyolításában rengeteg
munkát végzô valamennyi
kollégának.

Eredmények
NNôôii  PPiinngg--ppoonngg
II.. Majdányi Mária,
Rákosrendezô
IIII.. Jezerniczki Katalin,
Rákosrendezô
IIIIII.. Bács Katalin, Szolnok áll.

FFéérrffii  PPiinngg--ppoonngg
II..  Gyóni György, Bp. Ferenc-
város Vontatás
IIII..  Bordás Gábor, Bp. Déli
IIIIII..  Kollár Zoltán, Ferencváros

SSaakkkk
II.. Dudás Kálmán, Bp. Keleti
IIII.. Mészár János, Vác
IIIIII.. Hász Károly

UUllttii
II..  Kiss György, Bp. Ferencvá-
ros
IIII..  Lajtos János, Vác
IIIIII..  Kormos István, Bp. Fe-
rencváros

PPóókkeerr
II.. Alföldi Csaba, Bp. Keleti
IIII.. Tóth László, Bp. Keleti
IIIIII..  Riemer László, Bp. Keleti

FFôôzzôôvveerrsseennyy
II.. Székesfehérvár Pgf.
IIII.. Bp. Keleti II,

IIIIII..  Mosonmagya-
róvár

FFéérrffii  FFooccii
II.. Bp. Keleti
IIII.. Bp. Távközlés
IIIIII.. Déli Pu.

VVáánnddoorrkkuuppaa
II..  Bp. Keleti
IIII.. Bp. Ferencvá-
ros
IIIIII..  Rákosrendezô

VSZ Sportnap Budapest
Közel hatszázan vettek részt a Vasutasok Szakszerve-
zete Budapesti Területi Képviselete által szervezett
sportnapján, amelyet hagyományosan a Ferencvá-
rosi Vasutas Mûvelôdési Házban tartottak június 6-án. 



VSZ Sportnap  Miskolcon
Az elôzô évek hagyományait követve 2009-ben is
megtartottuk az egyre népszerûbb területi szintû
sportnapunkat az MVSC pályán, összesen 140 részt-
vevôvel. 

Kellemes hangulatban zajlott a nap, amihez az idô is hozzájárult. A sportnapon
nem csak a hivatalosan benevezett sportolókat mozgattuk meg, hanem a
gyerekeket és az anyukákat is. A gyerekeknek több feladatból álló összetett
versenyt rendeztünk (lufifújás, aszfaltrajz-verseny, különbözô ügyességi játékok),
amelyhez az anyukák is csatlakozhattak. Az összetett  gyermekverseny gyôztese
Kakucsi Barbara volt, akinek az édesapja Sajóecseg állomáson váltókezelô.
Berendeztünk egy nagysikerû wellness sarkot, ahol a résztvevôk kipróbálhattak
egy csí gépet, egy ultrahangos készüléket, egy rázógépet, belsô combot erôsítô
kondigépet, valamint a vérnyomásukat is megmérhették.

Gyôzteseink:
FFéérrffii  kkiissppáállyyááss  llaabbddaarrúúggááss:: Gépészet SZB Miskolc
FFéérrffii  aasszzttaalliitteenniisszz:: Tamaska Krisztián, Csomópont SZB Miskolc
FFéérrffii  ssaakkkk  „„AA””  ccssooppoorrtt::  Bujdosó Barnabás, Csomópont SZB Miskolc
FFéérrffii  ssaakkkk  „„BB””  ccssooppoorrtt::  Kalas Béla, Tiszavas SZB Miskolc
UUllttii::  Nagy Csaba, Tiszavas SZB Miskolc
NNôôii  ssaakkkk::  Bujdosó Barbara, Csomópont SZB
Gratulálunk a gyôzteseknek, és reméljük, hogy az országos döntôbe bejutott

versenyzôink elhozzák a legjobb helyezéseket.
BBeerrnnáátthh  KKaattaalliinn
VSZ TK-vezetô

VSZ Sportnap  Pécsen
Május 30-án, szombaton kissé hûvös idôjárás, de for-
ró hangulat fogadta a pécsi sportnapra érkezô ven-
dégeket. 

A VSZ Területi Képviselete által szervezett sportnapon Horváthné Czindery
Zsuzsanna képviseletvezetô köszöntötte a megjelenteket, a sportolni és szóra-
kozni vágyó vasutasokat és családtagjaikat, majd megnyitotta a rendezvényt. A
Dombóvári Amulett Hastánccsoport látványos bemutatójával nagy sikert aratott,
megalapozva ezzel az egész nap jó hangulatát. A bemutatóval egyidôben három
sportágban zajlottak a mérkôzések.

A sportnapon elért különbözô kategóriák
eredményei:

Kispályás labdarúgó bajnokság: 
II..  Nagykanizsa CARGO
IIII..  Villamos Mûhely Pécs (VVF Dombóvár SZB)
IIIIII..  TEB Pécs (VVF

Dombóvár SZB)
IIVV..  Murakeresztúr SZB 
VV..  Pécs Gépészeti

Fônökség SZB 
Asztalitenisz:
II..  Fábián Andrea, Pécs

Gépészeti Fônökség
IIII..  Nagy Máté,

Murakeresztúr SZB
IIIIII..  Németh Tamás, Ka-

posvár SZB 
Sakk :
II..  Ábrahám-Ködmen Ti-

bor, Pécs Gépészeti
Fônökség

IIII..  Németh Tamás, Kaposvár SZB
A sportrendezvények lebonyolítója Mátyus Szabolcs, a helyi sportbizottság

vezetôje volt.
Az ebédet és büfét a helyszínen a Pécsi Pöttyös Étterem személyzete bizto-

sította.
HHoorrvváátthhnnéé  CCzziinnddeerryy  ZZssuuzzssaannnnaa

képviseletvezetô

VSZ Sportnap  Debrecen
A Vasutasok Szakszervezete Debreceni Területi Képvi-
selete minden évben más-más csomóponton tartja
területi sportnapját. Idén Püspökladányra esett a vá-
lasztás.

A kissé borongós idôben Susz-
ter Csaba képviseletvezetô kö-
szöntötte a három megjelent csa-
patot és kísérôiket. A látványos és
rendkívül sportszerû körmérkôzé-
sek után kihirdetett eredmény sze-
rint a harmadik helyet a püspökla-
dányi startos alapszervezet sze-
rezte, második lett a Mátészalkai
Állomás csapata. A tornát a debre-

ceni Gépészet csapata nyerte, így ôk képviselhetik a területet a VSZ XIII. Sport-
napjának Országos Döntôjén.

A rendezvény méltó zárásaként jó étvággyal fogyasztották el a sportnap
résztvevôi a részükre felszolgált babgulyást. Külön köszönet illeti Schwarcz Zol-
tán – a VSZ Sportbizottsága tagja – munkáját, a rendezvény elôkészítéséért és
lebonyolításáért.

KK..

VSZ Sportnap Szeged
Június 6-án, szombaton a Szegedi Vasutas Sport-
egyesület pályáján több mint kétszáz ember részvé-
telével, ragyogó napsütésben és jó hangulatban telt
a VSZ területi Sportnapja. 

A gyermekeknek üvegfestés és gyönygyfûzés volt a program, még a szülôk
sportoltak. Az ebéd négy bográcsban fôtt, és maradéktalanul el is fogyott. Még az
eredményhirdetés elôtt megtekinthettük az Azték Tánccsoport bemutatóját, ami
rendkívül látványos volt. Meglepetésként az utolsó tánchoz mindenki vasutas
egyenruhába öltözött.

A VSZ Szegedi Területi Képviselet nevében ezúton köszönjük meg minden
résztvevônek és segítônknek a sportnap sikeréért végzett munkáját.

NNaaggyyaajjttaaii  KKlláárraa,,  irodavezetô
Szeged Területi Képviselet Sportnapján
elért helyezések

Teke: II.. Kemenesi Csaba, IIII.. Tót Tibor, IIIIII.. Barta Csaba
Ulti: II.. Kormos Lajos, IIII.. Kruchió István, IIIIII.. Tari János
Sakk: II.. Sáfrán István, IIII.. Kisgyörgyei Ferenc, IIIIII.. Kovács Sándor
Asztalitenisz nôi: II..  Rada Lászlóné, IIII.. Dobák Dóra, IIIIII..  Szalai Diána
Asztalitenisz férfi: II..  Szalai Béla, IIII..  Suba Zoltán Péter, IIIIII.. Kurucz Tibor
Horgászat: II--IIII..  Kiss Ferenc és fia 34,90 KG, IIIIII--IIVV.. Bárkányi Zoltán és

felesége 27,30 KG
Kispályás labdarúgás: II.. Mezôhegyes, IIII..  Szeged START VJV.,
IIIIII.. Szeged Irányítók
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Együttmûködési Megálla-

podás megerôsítése

A MÁV-START Zrt. és a Gyôr-
Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
(GySEV) Központi Üzemi Tanácsa
2009. május 18-20-án Sopronban
tartotta közös kihelyezett ülését. A
szakmai tanácskozás célja az Együtt-
mûködési Megállapodás megerô-
sítése, a gazdasági válság kapcsán
felmerült közös gondok és az Üzemi
Tanácsok törvény szerinti participá-
ciós jogából eredô feladatok megbe-
szélése volt.

A MÁV-START Zrt. részérôl a
munkáltatói oldalt Apavári József ál-
talános adminisztrációs vezérigazga-
tó-helyettes és dr. Vincze Teodóra
humán vezetô, a GySEV Zrt. ré-
szérôl Feldmann Márton személy-
szállítási üzletág igazgató, Bors Hu-
ba humánerôforrás gazdálkodási és
fejlesztési osztályvezetô, valamint
Horváth Péter osztályvezetô-helyet-
tes képviselte.

A szakmai tanácskozás résztvevôi a
vasúti személyszállítást markánsan
érintô – alábbiakban megfogalma-
zott, fontos – közlekedéspolitikai
kérdésekben azonos véleményt ala-
kítottak ki.

AA  sszzaakkmmaaii  ttaannááccsskkoozzááss;;
– Támogatja az EU „Vasút, vagy

közút” közlekedéspolitikai koncep-
cióját, miszerint nagy hangsúlyt kell
fektetni a vasúti közlekedés fejlesz-
tésére.

– Támogatja, hogy a vasúti
közlekedésrôl szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény módosítása ér-
telmében „a közszolgáltatási menet-
rend a vasúti közszolgáltatási szer-
zôdés elválaszthatatlan részét képe-
zi, amit szerzôdésmódosításként kell
kezelni” és kéri, hogy az illetékesek
a Közszolgáltatási szerzôdést hala-
déktalanul kössék meg.

A szakmai tanácskozás résztvevôi
egyetértettek abban is, hogy a szol-
gáltatások színvonalának emelésé-
ben Ausztria az összehasonlítási
alap. A szakemberek azonban kény-
telenek voltak megállapítani és tu-
domásul venni, hogy a szükséges és
halaszthatatlan fejlesztések megva-
lósítása – a gazdasági válság okozta
pénzhiány miatt – ma akadályba üt-
közik Magyarországon és  Ausztriá-
ban is.

Alkotó együttmûködés

Feldmann Márton elmondta,
hogy a GySEV már rendelkezik Köz-

szolgáltatási Szerzôdéssel,
azonban a finanszírozás kér-
dését még nem oldották
meg. Rámutatott, hogy az I.
negyedévben 4-5 százalék-
ponttal csökkent a bevétel:
fôleg a teljes árú jegyek for-
galmának visszaesése követ-
keztében. Hangsúlyozta,
hogy 2009. tervévben a sze-
mélyszállítási üzletág leg-
fôbb célja a bevételek szin-
tentartása, illetve a növekedés lehe-
tôségeinek kimunkálása, melyet a
regionális szolgáltatás megszervezé-
sével és az ellenôrzés szigorításával
kívánnak elérni. 

A szakmai tanácskozás résztve-
vôinek nagy örömére kijelentette,
hogy stratégiailag is szükség van a
két cég közötti alkotó együttgondol-
kodásra. Javasolta, hogy a GySEV és
a MÁV-START Zrt. vezetése – együtt-
mûködve a két KÜT szakembereivel
– közösen dolgozzák ki és tegyék le
a fejlesztési koncepciót a Közlekedé-
si, Hírközlési és Energiaügyi Minisz-
térium, a KEHEM asztalára. 

Hangsúlyozta, hogy „a közösségi
közlekedés biztosítása és ennek ke-
retében a közszolgáltatási menet-
rend jóváhagyása a minisztérium
feladata, ezért joggal várhatjuk el,
hogy amit megrendelt, azt anyagilag
is támogassa”. 

Fejleszteni kell

a nyelvtudást!

A GySEV KÜT tagjai érdeklôdve
hallgatták a MÁV-START Zrt-nél
mûködô Egészségmegôrzô prog-
ramról tartott tájékoztatót, majd el-
mondták, hogy a GySEV-nél most
tervezik a béren kívüli juttatások be-
vezetését. 

Pironkodva vettük azonban tudo-
másul, hogy a GySEV dolgozóinak
30 százaléka rendelkezik nyelvtudás-
sal, ami magasan felülmúlja a MÁV-
START Zrt. állományában dolgozó
munkavállalók nyelvtudási arányát. 

A MÁV-START Zrt-nél mûködô
KÜT véleménye szerint minden
érintett dolgozónak tudomásul kell
venni, hogy a nyelvtudás is hozzájá-
rul a minôségi szolgáltatás növelésé-
hez, amely bevételnövekedést, ezál-
tal a munkahelymegtartást is ered-
ményezheti. Nem lehet elfogadni
azt a kifogást, miszerint „amíg a fi-
nanszírozás kérdése nincs megold-
va, nehéz még csak tervezni is az ok-
tatási tréningeket”. Egyetért viszont
azzal a megfogalmazással, hogy „an-
nál, hogy a képzett dolgozót elviszik
tôled, egy rosszabb dolog van: ha az10 M a g y a r Vasutas

alulképzett dolgozó a nyakadon ma-
rad”.

Konfliktusmegelôzô 

szerep erôsítése

A szakmai tanácskozás résztvevôi
megállapították, hogy a gazdasági vál-
ság okán a Központi Üzemi Tanácsok
cégeken belüli kettôs, konfliktusmeg-
elôzô és ütköztetô szerepét erôsíteni
kell. 

Egyrészt a munkáltató elôtt markánsan és hatá-
rozottan kell megjelentetni a munkavállalói ér-
dekeket, másrészt viszont a versenyképesség
megôrzése érdekében törekedni kell arra, hogy
a szociális partnerség jegyében az Üzemi Taná-
csokkal egyeztetett munkáltatói döntéseket a
munkavállalók értsék meg és fogadják el.

Zárolták az oktatásra szánt

pénzeket?

A személyjellegû ráfordításokkal kapcsolatban
megtudtuk, hogy a bérek, egyéb juttatások kifize-
tésének továbbra sincs akadálya, azonban az ok-
tatásra szánt összegeket zárolták. A minôségirá-
nyítási rendszer bevezetése, mûködtetése, vala-
mint az oktatási, képzési programok finanszíro-
zásáról csak az Üzleti Terv, a közszolgáltatási és
egyéb szerzôdések aláírása után születhet döntés. 

A MÁV Zrt-tôl igénybevett egyéb támogató
szolgáltatások adatait vizsgálva a két legnagyobb
terület (a humánszolgáltatás és az ingatlan bérle-
ti díj) mellett érdekes módon a telefonszolgálta-
tás díja emészt fel sokmillió forintot. Az alábbi
hatékonyságnövelô intézkedésekkel, átcsoporto-
sításokkal is lehetne megtakarításokat elérni és a
tevékenységet átláthatóvá tenni;

– Célszerû lenne a humánszolgáltatás kereté-
ben az oktatást (a minôségirányítási rendszer
mûködtetését is!) és a foglalkozásegészségügyi
szolgáltatást mûködtetni.

– Célszerû lenne a környezetvédelmi, munka-
biztonsági- és a biztonsági szolgáltatást is egy
szakmai szervezetben mûködtetni.

A MÁV-START Zrt. a 2009-re tervezett beruhá-
zásokat is csak akkor tudja megvalósítani, ha a
KHEM elfogadja az Üzleti Tervben megfogalma-
zott célkitûzéseket.

A cég 2008. évi zárólétszáma hétezer munka-
vállaló felett volt, amit 2009-ben sem kíván a cég
vezetése csökkenteni. A munkaerô-kölcsönzés vi-
szont nagyon drága, ezért az év folyamán meg-
szüntetik. A munkáltató a kiesô munkaerô pótlá-
sát – egyeztetve az Üzemi Tanácsokkal – egyrészt
a jelenleg zajló képzésekrôl kikerülô, sikeresen
levizsgázott dolgozókkal, másrészt átcsoportosí-
tással kívánja megoldani. A sikeresen levizsgázott
dolgozók minôségi munkájára számít, de határo-
zott idôre szóló munkaszerzôdést kíván velük
kötni. A vezetôi beszámolót követôen szóba ke-
rült a bérlakásokkal kapcsolatos bérlô kijelölési
jog, végezetül a KÜT elnöke kérte a második fél-
éves munkatervvel, valamint a munkakörül-
mény-javító intézkedésekkel kapcsolatos javasla-
tok, vélemények összegzését.

MÁV START Zrt. KÜT-tájékoztató

DDiieenneess  ZZssuuzzssaannnnaa



K
Ü

T

Soros KÜT-ülés:
2009. május 14.
EEllssôô napirendként a távirat-to-

vábbítási rendszerrel kapcsolatos
problémákat és tapasztalatokat
tárgyalta a KÜT. A napirendi téma
indításaként Horváth István KÜT
elnök elmondta, hogy több hely-
rôl érkezett észrevétel az új rend-
szer mûködésével kapcsolatban és
ezért kérte a tájékoztatót a testü-
let.

Sullay János TEB igazgató érté-
kelte az eddigi tapasztalatokat.
Szerinte szembetûnô, hogy szerve-
zési indokok miatt egy csatornán
megy a táviratozás, és a kiadott A3-
as utasítást is kevesen ismerik.  Az
utasítások megfelelô ismeretét
ellenôrizni fogják a közeljövôben.
Lesz egy weblap, melyen minden
táviratozással kapcsolatos infor-
máció fenn lesz, és a fax leírás is
elérhetôvé válik. 

A budapesti szabályozást az or-
szágoshoz igazítják. Az emberi ol-
dalát a humánszervezettel közö-
sen, személyes beszélgetésekkel
rendezték. A FOR bevezetésével
megkezdôdik ezen feladatok átté-
tele. 

MMáássooddiikkkkéénntt a MÁV Zrt.
számviteli szervezetének átalakítá-
sáról szóló elôterjesztéshez Petril-
la György igazgató tett szóbeli ki-
egészítést. Hangsúlyozta, hogy a
szolgáltatás minôségét és haté-
konyságát kívánják javítani. A pi-

acképesség javítása érdeké-
ben létrehoznak egy olyan
funkciót, mely a folyamat-
szervezéssel is foglalkozik.
Két könyvelési egységet meg-
szüntetnek, a centralizálás
hatékonyságát javító lépések-
kel, informatikai támogatás-
sal. A munkaerôvel kap-
csolatban elmondta, hogy
egyenlôtlenségek vannak fi-
zikailag, tudásban és munka-
körönként is. 

Az átszervezésben jelen-
tôsen érintett pécsi és debre-
ceni szervezeti egységek üze-
mi tanácsi képviselôinek vé-
leménye, észrevételei és kér-
dései is elhangzottak a kon-
zultáció során. Javasolták a
munkavállalókra esô fajlagos
költségek vizsgálatát az egész
hálózatra. 

Az igazgató szerint a
pénzügyi szolgáltatás végzé-
sére a MÁV Csoportban lévô
lehetôségeket célozzák meg,
és piaci elvárásnak megfe-
lelô szolgáltatást kell nyújta-
ni. Tekintettel arra, hogy az
átszervezés következtében
több mint 70 fô munkavi-
szonyának megszüntetését
tervezi a munkáltató, a KÜT
elnöke javaslatot tett további
szakmai konzultációra. 

Ezt követôen az arcképes
igazolványok érvényesítésé-
vel kapcsolatos problémákat
szedte csokorba a testület.

Soros KÜT-ülés: 2009. május 28.
EEllssôôkkéénntt a KÜT határozatával támogatta a balassagyar-

mati és kisújszállási jóléti ingatlanok árveréséhez új értéke-
sítési eljárás kiírását. Ezt követôen Buzinkay Tamás ingatlan-
gazdálkodási igazgató tett szóbeli kiegészítést a KÜT tagjai
által felvetett munkakörülmény-javítást szolgáló munkák el-
végzésének kritikáira. Kijelentette, hogy közbeszerzési eljá-
rás alapján kiválasztott kivitelezôk versenyeztetés után vé-
gezték el a munkákat. A testület tagjai kifogásolták, hogy
egyes munkák nem munkakörülmény-javító intézkedések
voltak. 

A mmáássooddiikk napirend keretében a KÜT kezdeményezé-
sére a Kommunikációs Igazgatóság vezetôje és osztályveze-
tôje adott tájékoztatást az 58. vasutasnapi juliálisok elô-
készítô munkálatairól. Ismertették a két nap programját, a
helyszíneket és azokat a változásokat, melyek munkavállalói
kezdeményezésre az érdekképviseletek jelzései alapján tör-
téntek. Ilyen például az is, hogy június 20-ig kell a jegyigény-
léseket leadni és minden munkavállaló két étkezési jegyet
kap, melyet elôre megküldenek mindenkinek.

HHaarrmmaaddiikkkkéénntt folytatódott a konzultáció a számviteli
szervezet átalakításáról. Petrilla György igazgató az elôzete-
sen megküldött írásos KÜT-véleményre és kérdésekre az
alábbi rövid válaszokat adta: „Folyamat-átalakításról beszé-
lünk és nem létszámleépítésrôl, a centralizáció nem Buda-
pestet jelenti, a debreceni írásos javaslat jó, de zsugorodni
kell. Vannak olyan tevékenységek, melyeket abbahagyunk,
ezért lezárjuk a pozíciókat. A leltárellenôrök létszámának
megtartása nem indokolt, mivel a feladatuk jelentôs részét
kihelyezték a társvállalatokhoz. A Számviteli Törvény nem
írja elô a leltárellenôrzési tevékenységet”, hangsúlyozta Ko-
vács László egységvezetô, így a létszámot csökkenteni kell, a
szervezeti átalakítás után kialakult új állapotnak megfele-
lôen. Megkezdôdtek a tárgyalások az üzletágakkal, illetve
MÁV Csoporthoz tartozó vállalatok vezetôivel a létszámát-
adásról (Trakció, Start). A leltározás törvényi kötelezettség,
ezért a jelenlegi létszámra lehet, hogy más területen lesz
szükség. A TÁSZ vezetôje nem kéri a ruhaellenôrzést, mert
programjuk van rá. 

A konzultáció zárásaként a MÁV Zrt. KÜT a tervezett in-
tézkedés átgondolását kérte a munkáltatótól.  

A negyedik napirend során a MÁV Zrt. képzési terv ter-
vezetének véleményezése címû elôterjesztéshez Zsoldos Ma-
rianna igazgató fûzött szóbeli kiegészítést. Bemutatta a
„Képzési Katalógust”, majd a 2009. évi MÁV Zrt. képzés ter-
vezetét. Tájékoztatta a testületet az új munkakörértékelési
rendszer beindításáról, a folyamat felgyorsításáról. Kérdésre
válaszolva elmondta, hogy folyamatban van a diszpécserek,
elektrikusok, térfônökök besorolásának felülvizsgálata. 

A kküüllöönnfféélléékkeenn belül rendkívüli szociális segélyrôl dön-
tött a testület.

MÁV Zrt.
KÜT HÍRLEVÉL

– 2009. május

Bodnár JózsefKÜT
sajtóreferens

AAzz  UUttaassííttáássookk  mmeeggffeelleellôô

iissmmeerreettéétt  eelllleennôôrriizznnii  ffooggjjáákk......
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Egy tonna árunak (a 3000 mérföldre lévô)
Angliából való behozatala még 1816-ban is
ugyanannyiba került, mint ugyanazon árunak
egy (30 mérföldre fekvô) amerikai városba szál-
lítása. 1817-ben egy véka (magyar: kb. 25-30 li-
ter; amerikai /bushel/: kb. 35-44 liter) gabonát
Buffaloból New York Citybe a piaci érték három-
szorosáért szállítottak, a kukoricát hatszoros, a
zabot pedig tizenkétszeres értéken. Az olcsó
szállítás volt tehát a nemzeti piac kialakulásá-
nak legfontosabb elôfeltétele. 

Turnpike
Ennek legkézenfekvôbb eszközei az utak

voltak. 1794-ben egy pennsylvániai törvényho-
zás által meghatározott társaság Lancaster és
Philadelphia között megnyitotta az elsô na-
gyobb „turnpike”-ot, vagyis egy olyan kiegyen-
getett és kikövezett utat, amelyért használati dí-
jat kellett fizetni. Mindez olyan kifizetôdô volt,
hogy az 1812-es angol-amerikai háború idejére
a legtöbb észak-keleti nagyvárost már ilyen utak
kötötték össze. A „nemzeti út” néven ismertté
vált legfontosabb út Marylanden át vezetett
Baltimore-ból Cunberlandig, 1818-ra elérték a
virginiai Wheelinget az Ohio folyó mellett, 1833-
ra pedig az ohioi Columbust. 

Az új korszak nyitányát Robert Fulton
„Clermont” nevû elsô gazdaságosan mûködô
hajója jelentette, amely 1807-ben indult meg a
Hudson folyón. 1812-ben már a Mississippin is
megjelentek a híres, alacsony merülésû, lapát-
kerekes gôzhajók elôfutárai. 1820-ban már 60
gôzhajó járta a Mississippi-Ohio folyórendszert,
1860-ban pedig több mint 1000. A gôzhajón va-
ló szállítás díja lefelé mindössze 5-10%-a volt
annak, amit a korábbi „uszályos korszakban”
való szállításért kellett fizetni, s ár ellenében is
csak 25-30%. 

A modern részvénytársaságok elôfutárai
voltak a „turnpike” gôzhajó- és vasúttársaságok.
Az elsô ilyen társaságok a „vegyes vállalkozás”
elképzelésébôl fejlôdtek ki, amelyek szerint a
kormánynak támogatnia kell a magánvállalko-
zást, ha az a nemzet számára elônyös célokra
irányult. A XVIII. századi rendszer szerint a
nyersanyag exportáló gazdaságban minden vál-
lalkozást egyénileg vagy néhány partner össze-
fogásával irányítottak. Akkoriban úgy vélték,
hogy ennél nagyobb csoportok közös tôkéje és
vállalkozása veszedelmes lehet a közérdek
szempontjait nézve, a törvények nem is támo-

gatták ezeket. Kizárólag nagy,
nemzeti vállalkozások igazolhatták
a nagyobb testületeket, társaságo-
kat és azok is csak akkor, ha spe-
ciális törvényhozói döntéssel kap-
tak felhatalmazást. (A XIX. század
közepéig még az állam-piac-„civil
szféra” viszony jóval harmoniku-
sabban mûködött – mint napjaink-
ban pl. hazánkban.) 

A „korlátolt
felelôsség”
kiváltsága

A testületi alapító okiratok a „korlátolt
felelôsség” kiváltságának megadásával könnyí-
tették meg a tôke összegyûjtését. Ez azt jelen-
tette, hogy a részvényesek (a társas viszonnyal
ellentétben), csak olyan összegû adósságért
felelôsek, amekkora összeggel csatlakoztak a
társasághoz. Az alapító okiratok – kinyilvánítva
vagy hallgatólagosan – monopóliumokat vagy
félmonopóliumokat is adományoztak például
úgy, hogy egy társaság kizárólagos jogot kapott
bizonyos közlekedési útvonal fejlesztésére. A
korai testületi alapító leveleket tehát afféle ki-
váltságnak tekintették (vö. kiváltságlevelek a fe-
udális Európában), amelyeket az immár „mo-
dern” kormány osztogat, hogy a magánvállalko-
zókat a közösségi cél érdekében mozgósítani
tudja. 

Az elsô „turnpike”-utakat megépítô társasá-
gok tôkéjük nagy részét azon államok és váro-
sok részvénytársaságaiból kapták, amelyen az
út áthaladt. A közlekedés (távíró) támogatása a
vasút esetében vált teljessé, nagyon sok vona-
lat építettek meg helyi, állami és szövetségi tá-
mogatással, néhányat pedig teljes egészében
az államok pénzén. 

Különösen ebben az idôben a gazdasági
fejlôdés kulcsai, a vasúti vállalkozások táplálták
a nemzetgazdaságot: felvásárolták a nyers-
anyagok és késztermékek nagy részét, szenet,
vasat, acélt és fát, megváltoztatták az amerikai
életet, felgyorsították a Nyugat fejlôdését és be-
népesedését, egységbe foglalták a nemzeti pi-
ac távoli pontjait, egységesítették az idô- és
munkabeosztást. 

Adományok
Mindezek miatt (is) a vasutak jelentôs támo-

gatást élvezhettek. Bár az építési költségek
nagy részét magánberuházók, fôleg a (korábbi
gyarmattartók) britek fedezték, az állami és szö-
vetségi kamatmentes kölcsönök és földadomá-
nyok is fontos szerepet töltöttek be. Összesen
mintegy 200 millió acret (1 acre = 0,4 hektár =
4046,856 m2) adományoztak a vasút céljaira,
annyit, mint Belgium, Nagy-Britannia és Spa-
nyolország egyesített területe. Ez a „nagylelkû-
ség” (hosszútávú állami befektetés/támogatás)
segítette elô azt a fantasztikus fejlôdést, mely-
nek révén 1900-ra az USA rendelkezett a világ
vasútvonalainak egyharmadával, 200 ezer mér-
föld vasúti pályával – amely magában foglalt im-
már öt transzkontinentális kelet-nyugati vonalat
is (ezek közül cikksorozatunk még csak az elsôt
tárgyalja – Szerk). 

1862-ben a korábbi cikkeinkben már több-
ször említett transzkontinentális vasúti törvény
30 millió acre földet és többmilliós értékû szö-
vetségi kötvényt adományozott a Union Pacific
és Central Pacific vasútépítô társaságoknak az-
zal a céllal, hogy építsenek vasutat Omaha és a
Sacramento folyó között. A hatás óriási volt.
1815-ben több mint 50 napig tartott egy szállít-
mány Cincinnattiból New Yorkba való eljuttatása
szekéren vagy hajón. 1850-ben ehhez hajón 18
napra, vasúton 6-18 napra volt szükség. 1815-
ben a szekeres áruszállítás költsége 30-70 cent
volt tonnánként és mérföldenként, az 1850-es
évekre ez a költség 2-9 centre csökkent vasúti
(kb. 1 centre csatornán történô) áruszállítás
esetében. Fehérvári Nándor

VASUTAK A

VADNYUGATON

20. RÉSZ
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A NYUGAT NÉGY LATORJÁNAK („THE BIG FOUR”) AVAGY A KELETI
PART RABLÓBÁRÓINAK MEGADATOTT, HOGY VOLT MIRE PÁLYÁZNIUK,
VOLT MIVEL VISSZAÉLNIÜK. HOGY VASÚTFEJLESZTÉSÜKKEL ÔK SZOLGÁL-
TÁK-E A „KÖZ”-T, VAGY NEKIK JUTOTT-E TÖBB A „KÖZ”-ÉBÔL, MA
MÁR KIDERÍTHETETLEN.

A jó példa. 
A kormánytámogatás megérkezése után
kôhíddal váltják ki a vágányfektetés gyor-
sítása érdekében (hónapokkal, évekkel) ko-
rábban ideiglenesen állított fahidat a Union
Pacific vasúttársaságnál 1868-ban. (A felvé-
tel a Wyoming állam-béli Green River-nél
készült.)(A látszat szépsége)

Állami támogatás



AZ ÖTVENES ÉVEKBEN A RÁKOSI-
RENDSZER VESSZÔPARIPÁJA A FÉR-
FIAK ÉS NÔK KÖZÖTTI EGYENJO-
GÚSÁG HIRDETÉSE VOLT. 

AZT MONDTÁK, HOGY A NÔK IS
ALKALMASAK MINDEN ÁLLÁS BE-
TÖLTÉSÉRE. ENNEK JEGYÉBEN A
LEGNEHEZEBB FIZIKAI MUNKÁRA IS
FELVETTÉK A NÔKET. BÜSZKÉLKED-
TEK A NÔI MOZDONYVEZETÔKKEL,
PÁLYAMUNKÁSOKKAL, VAGY KO-
HÁSZOKKAL. 

SSzzeerreennccsséérree  hhaammaarr  kkiiddeerrüülltt,,  hhooggyy  aa
kkéétt  nneemm  kköözzööttttii  bbiioollóóggiiaaii  eellttéérréésseekk  sszzóó--
vviirráággookkkkaall  nneemm  ttüünntteetthheettôôeekk  eell..  AA  ggyyeerr--
mmeekksszzüüllééss  kköövveetteellmméénnyyeeii  éésszzrree  ttéérríítteett--
ttéékk  aazz  iilllleettéékkeesseekkeett..  AAzz  iiggaazzii  eeggyyeennjjooggúú--
ssáágg  sszzáámmooss  mmááss  tteerrüülleetteenn,,  ppééllddááuull  aa  bbéé--
rreezzééss  tteerrüülleettéénn  vvaallóóssííttaannddóó  mmeegg..

ÉÉrrddeekkeess  mmóóddoonn  aa  nnyyuuggddííjj--
kkoorrhhaattáárr  kköözzööttttii  éésssszzeerrûû  kküü--
llöönnbbsséégghheezz  nneemm  nnyyúúllttaakk  hhoozz--
zzáá..  AA  fféérrffiiaakk  6600  éévveess  kkoorrbbaann,,  aa
nnôôkk  5555  éévveesseenn  mmeehheetttteekk  nnyyuugg--
ddííjjbbaa..  AA  mmuunnkkaannééllkküülliisséégg  rréé--
mmee  sseennkkiitt  nneemm  ffeennyyeeggeetteetttt..  AAzz
eemmllíítteetttt  nnyyuuggddííjjaazzáássii  kkoorrhhaa--
ttáárrookk  EEuurróóppáábbaann  mmaa  mmáárr  ccssaakk
AAuusszzttrriiáábbaann  mmaarraaddttaakk  ffeennnn..  AA
nnyyuuggddííjjaazzááss  iiddeejjéétt  aa  lleeggttööbbbb  oorr--
sszzáággbbaann  6622,,  iilllleettvvee  6655  éévvrree  eemmeell--
ttéékk  ffeell..  EEnnnneekk  oobbjjeekkttíívv  sszzüükksséé--
ggeessssééggéétt  mmii  sseemm  ttaaggaaddhhaattttuukk..  AA  kköözzeell--
mmúúllttbbaann  nnáálluunnkk  iiss  6622  éévvrree  eemmeellttéékk  aa
nnyyuuggddííjjbbaa  vvoonnuullááss  iiddeejjéétt..

AAzzoonn  lleehheett  vviittaattkkoozznnii,,  hhooggyy  aa  hhaalláálloozzáá--
ssii  aaddaattookk  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn  hheellyyeessnneekk  ttûû--
nniikk--ee  eezz  aazz  iinnttéézzkkeeddééss,,  ddee  aazz,,  hhooggyy  aa  fféérr--
ffiiaakk  ééss  nnôôkk  nnyyuuggddííjjbbaa  vvoonnuulláássii  kkoorrhhaattáá--
rráátt  aazzoonnooss  mméérrttéékkbbeenn  hhaattáárroozzttáákk  mmeegg,,
eelllleennkkeezziikk  aa  vvaallóóddii  jjooggeeggyyeennllôôsséégg  kköövvee--
tteellmméénnyyéévveell..

AAzz  ááttllaaggéélleettkkoorr  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  mmiinntt--
eeggyy  66  éévvvveell  rröövviiddeebbbb  aazz  UUnniióónn  bbeellüüllii  oorr--
sszzáággookkéénnááll..  AA  kköözzeellmmúúllttbbaann  eellffooggaaddootttt
nnyyuuggddííjjrreennddeezzééss  ffookkoozzaattoossaann  6655  éévvrree
eemmeellii  aa  kkoorrhhaattáárrtt..  AA  nneemmeekk  kköözzööttttii  kküü--
llöönnbbsséégg  ffiiggyyeellmmeenn  kkíívvüüll  hhaaggyyáássaa  eezzúúttttaall

iiss  aazz  iiggaazzii  eeggyyeennllôôsséégg  mmeeggccssúú--
ffoolláássaa..

AA  lleegguuttóóbbbbii  rreennddsszzeerrvváállttááss
uuttáánn  eennnneekk  aa  tteennddeenncciiáánnaakk  aa
ffoorrddííttoottttjjaa  iiss  mmeeggvvaallóóssuulltt..
TTöömmeeggeesseenn  sszzüünntteettttéékk  mmeegg
aa  bbööllccssôôddéékkeett  ééss  óóvvooddáákkaatt,,
aazzzzaall  aazz  eellkkééppzzeelléésssseell,,  hhooggyy
aa  nnôôkk  „„mmaarraaddjjaannaakk  aa  ffôô--
zzôôkkaannááll”” mmeelllleetttt  ééss  aa  ggyyeerr--
mmeekknneevveelléésseenn  kkíívvüüll  mmáássssaall
nnee  ffooggllaallkkoozzzzaannaakk..

AA  GGYYEESS,,  iilllleettvvee  aa  GGYYEEDD  iiddeejjéétt
22  éévvrree  lleerröövviiddíítteettttéékk..  AA  ggyyeerrmmeekkiinnttéézz--
mméénnyyeekk  aazz  éévvrrôôll--éévvrree  ccssöökkkkeennôô  ggyyeerrmmeekk
llééttsszzáámmoott  sseemm  ttuuddjjáákk  bbeeffooggaaddnnii..

HHaa  aa  nnaaggyymmaammáákk  6655  éévveess  kkoorruukkiigg  ddooll--
ggoozznnaakk,,  eellôôrreelláátthhaattóóaann  nnöövveekkeeddnnii  ffoogg--
nnaakk  aa  ccssaallááddii  éélleett  nneehhéézzssééggeeii..  VVaallóósszzíínnûû--
lleegg  ttoovváábbbb  ccssöökkkkeenn  aa  sszzüülleettééssii  aarráánnyy..
EEzzeenn  aa  hheellyyzzeetteenn  aa  ccssaallááddii  ppóóttlléékk  eemmeelléé--
sséévveell  nneemm  lleehheett  sseeggíítteennii..  AA  mmuunnkkáábbaa  bbee--
lleeffáárraaddtt  ééss  mmeeggrrookkkkaanntt  nnôôkk  aallaaccssoo--
nnyyaabbbb  nnyyuuggeellllááttáássssaall  kkéénnyytteelleenneekk  mmeegg--
eellééggeeddnnii..

AAzz  iiddéézzôôjjeellbbee  kkíívváánnkkoozzóó  „„eeggyyeennjjooggttaa--
llaannssáágg”” kkiiffeejjeezzééss  eerrrree  aazz  eelllleennttmmoonnddáássooss
hheellyyzzeettrree  aakkaarrjjaa  ffeellhhíívvnnii  aa  ttöörrvvéénnyyhhoozzóókk
ffiiggyyeellmméétt..

DDrr..  KKuunn  DDeezzssôô

A VASUTAS ÖNKÉNTES ÉS MA-
GÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR MÁJUS 19-
ÉN, BUDAPESTEN TARTOTTA KÜL-
DÖTTKÖZGYÛLÉSÉT, MELYNEK NAPI-
RENDJÉN SZEREPELT AZ IGAZGATÓ-
TANÁCS BESZÁMOLÓJA, A KÉT
PÉNZTÁR 2008. ÉVI MÉRLEG- ÉS
BESZÁMOLÓJELENTÉSE, A STABILI-
TÁS PÉNZTÁRSZÖVETSÉGHEZ VALÓ
CSATLAKOZÁS SZÁNDÉKA ÉS AZ
ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA.

A Nyugdíjpénztár két ágazatának
mûködésérôl Kurucsai László, az igazga-
tótanács elnöke tájékoztatta a küldötte-
ket. A taglétszámról elmondta, hogy
1068 új belépô volt, ami 368-cal megha-
ladta a tervezettet. Ténylegesen azon-
ban 3273 tagsági viszony szûnt meg. A
2008. évi záró taglétszám 33537, több
mint 2000-rel kevesebb a nyitó taglét-
számnál.

Hangsúlyozta, hogy a vagyonkezelési
és befektetési politikát a Vasutas Nyug-
díjpénztár a tagok érdekeit és kockázat-
vállaló képességét figyelembe véve ala-
kítja. Évente felülvizsgálja befektetési
politikáját, melynek alapelvei: bizton-
ság, jövedelmezôség és likviditás.

A Vasutas Önkéntes és Magánnyug-
díjpénztár célja, hogy a három alapel-
ven nyugvó, hosszútávon kiegyensúlyo-
zott vagyonkezelési gyakorlatot folytas-
son és a tagok számára kedvezô reálho-
zamot érjen el.

Az igazgatótanács, a befektetési poli-
tikával összhangban, 2008-ban a ked-
vezôtlen világgazdasági helyzetre való
tekintettel minimalizálta a részvénybe-
fektetések arányát, hogy ezzel is erôsítse
a nyugdíjpénztár pozícióját. A változó
gazdasági körülmények miatt folyamato-
san figyelemmel kísérik a piaci fejlemé-
nyeket, hogy változások esetén, akár év
közben is módosíthassák a befektetés sa-
rokszámait.

A vagyonkezelés egyébként a pénztár
egyik alapvetô tevékenysége. Ennek ré-
vén lehet biztosítani a tagok befizeté-

seibôl keletkezett
vagyon értékének
gyarapítását. Enélkül késôbb nem lehet-
séges az elvárt színvonalú nyugdíjszol-
gáltatás. Az Önkéntes Pénztári ágazat
2008-ban kiegyensúlyozott gazdálkodást
folytatott, következetesen betartotta a
jogszabályi rendelkezéseket. Érvényre
juttatta az alapszabályban és az egyéb
szabályzatokban foglaltakat, valamint a
küldöttközgyûlés és az igazgatótanács ál-
tal hozott határozatokat. A tízéves vára-
kozási idô leteltéhez kapcsolódó jelen-
tôs összegû kifizetések ellenére a fizetô-
képesség és a kötelezettségek összhang-
ja, a folyamatos ügyvitel, valamint a sta-
bil személyi állomány az elmúlt évben
biztosítva volt.

A küldöttközgyûlés a Vasutas Nyugdíj-
pénztár 2008. évi mérlegbeszámolóját,
az ellenôrzô bizottság jelentését, az alap-
szabály 10. számú módosítását és a pénz-
tári érdekek képviseletét ellátó Stabilitás
Pénztárszövetséghez való csatlakozást el-
fogadta. VViissii  FFeerreenncc
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A Vasutas Nyugdíjpénztár
kiegyensúlyozottan gazdálkodik

Egyenjogtalanság



Gazdálkodásunkról
A MÁV Zrt. kimutatása szerint 2009-re ismét

az egészségpénztárt választották legnagyobb
összeggel a VBKJ-n belül a MÁV, valamint leány-
vállalatai munkavállalói.

Ezt a bizalmat a Vasutas Egészségpénztár a
tagjainak nyújtott szolgáltatások színvonalának
emelése mellett gazdálkodási eredményével
próbálja megszolgálni. 

2008-ban a záró taglétszám 34955 volt. Az
összes bevétel 3 283 millió forint, az igénybe vett
szolgáltatások értéke 2 678 millió forint. Ennek 80
százalékát a tagok gyógyszerre és gyógyászati
segédeszközökre fordították. A kifizetett számlák
száma 495 ezer. A teljes  tagdíjbevétel meghalad-
ta a 2,9 milliárd forintot.

Kiemeljük, hogy az egészségpénztár által az
egyéni számlán jóváírt hozam továbbra is kamat-
adó-mentes.

A vizitdíj elszámolása
AA  vviizziittddííjjrraa,,  kkóórrhháázzii  nnaappiiddííjjrraa  vvoonnaattkkoozzóó

nnyyuuggttáákk  vvééggssôô  eellsszzáámmoolláássii  hhaattáárriiddeejjee::  22000099..
jjúúnniiuuss  3300..  AA  vviizziittddííjjrraa  ééss  kkóórrhháázzii  nnaappiiddííjjrraa  vvoo--
nnaattkkoozzóó  ttöörrvvéénnyyii  rreennddeellkkeezzéésseekk  22000088--bbaann  hhaattáá--
llyyuukkaatt  vveesszztteettttéékk..

AA  jjooggsszzaabbáállyyvváállttoozzááss  kköövveettkkeezzttéébbeenn  aa  VVaassuu--
ttaass  EEggéésszzssééggppéénnzzttáárr  iiss  mmóóddoossííttoottttaa  sszzoollggáállttaattáássii
sszzaabbáállyyzzaattáátt..  ÁÁttmmeenneettii  rreennddeellkkeezzéésskkéénntt  ttaagg--
jjaaiinnkknnaakk  lleehheettôôssééggüükk  vvaann  aarrrraa,,  hhooggyy  kkoorráábbbbii  vviizziitt--

ddííjj  ééss  kkóórrhháázzii  nnaappiiddííjj  nnyyuuggttááiikkaatt  ((bbeelleeéérrttvvee  aa
ccssaallááddttaaggookk  kkeezzeelléésséérree  vvoonnaattkkoozzóó  bbiizzoonnyyllaattookkaatt
iiss))  22000099..  jjúúnniiuuss  3300--iigg  mméégg  bbeennyyúújjttssáákk  aazz
eeggéésszzssééggppéénnzzttáárrbbaa..

2009. június 30-át követôen a vizitdíjra és
kórházi napidíjra vonatkozó nyugták ellenértékét
már nem téríti a Pénztár.

Új lehetôség a betegség
miatti keresetkiesés

elszámolására
A Vasutas Egészségpénztár Igazgatótanácsa

2009. május 1-jétôl módosította a Pénztár Szol-
gáltatási Szabályzatát. Tagjaink keresôképtelen-
ség esetén már a betegszabadság, táppénzes
állomány elsô napjától is igényelhetik a szolgál-
tatást.

A kiesô jövedelempótló támogatás igénylésé-
hez a munkáltató olyan igazolása szükséges,
mely nem csak a táppénzes állomány idôszakát,
hanem a keresôképtelenség miatt kiesô jövedel-
met is igazolja. Az igazolás kitöltését vasutas
munkavállalók a Humán Ügyfélszolgálati Irodán
kérhetik. A szolgáltatás 2009. május 1-jétôl
igényelhetô. 

A Pénztártag a betegség miatti keresôképte-
lenség idôtartamára (annak elsô napjától utolsó
napjáig, a betegszabadság, kórházi ápolás idôtar-
tamát is beleértve) igényelheti tényleges kiesô
jövedelmének megtérítését. 

A szolgáltatás Pénztár általi teljesítésének
feltétele a keresôképtelen állapot fennálltának a
Pénztártag részérôl történô hitelt érdemlô iga-
zolása:

– a Pénztártag munkáltatójának hivatalos iga-
zolása a keresôképtelenségrôl és a kiesett
jövedelemrôl, 

– munkaviszonnyal már nem rendelkezô, de
táppénzellátásra jogosult Pénztártag esetén az
utolsó munkáltató nyilatkozata és az OEP iga-
zolása a táppénz összegérôl.

A tényleges kiesô jövedelem megtérítése
esetén a fekvôbetegnek gyógyintézetben töltött
napokra további táppénz kiegészítés nem folyó-
sítható. 

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a kiesô
jövedelmet pótló átalányjellegû szolgáltatást (kór-
házi ápolás vagy hét napot meghaladó táppénzes
állomány esetén 1000 Ft/nap) csak 2009. decem-
ber 31-ig lehet igényelni, helyébe 2010. január 1-
jétôl a tényleges kiesô jövedelmet pótló támo-
gatás lép, mely a keresôképtelenség elsô napjától
igényelhetô.

2009. május 1-jét követôen benyújtott kiesô
jövedelempótló támogatásra irányuló igények
esetén tagjaink 2009. december 31-ig választhat-
nak, hogy a napi átalány szerint, vagy a ténylege-
sen kiesô jövedelem megállapításával kívánják
igénybe venni a szolgáltatást.

A napi átalány szerint elszámolt kiesô jöve-
delempótló támogatásokra ismételt igényt nem
lehet benyújtani.

Internetes hírlevél
Egyre több tagunk kapja havonta megjelenô

internetes hírlevelünket, melyben az aktuális infor-
mációkról tájékozódhatnak az érdeklôdôk. A hír-
levélre honlapunkon, www.epenztar.hu lehet feli-
ratkozni, a tagkód és jelszó használatával.

BBôôvveebbbb  ffeellvviilláággoossííttáásstt  aa  wwwwww..eeppeennzzttaarr..hhuu
ccíímmeenn,,  aa  0011--4411--3366,,  0011--4411--7799,,  0066--11--888800--66555500  tteellee--
ffoonnsszzáámmookkoonn,,  vvaallaammiinntt  aazz  info@epenztar.hu
ee--mmaaiill  ccíímmeenn  kkaapphhaattnnaakk  aazz  éérrddeekkllôôddôôkk..

A Vasutasok Szakszervezete (VSZ) és a Bu-
dapest Bank Nyrt. között 2006. február 1-
jén létrejött Dolgozói Együttmûködési
Program keretei között a Budapest Bank
Nyrt. termékcsomag formájában kínál la-
kossági szolgáltatásokat a VSZ tagjainak.

A Magyar Vasutas felkérte a Budapest Bank
Dolgozói Program vezetôjét, Erôs Andreát, hogy
néhány szóban foglalja össze a legfontosabb
tudnivalókat az elérhetô kedvezményekrôl.

––  MMiibbeenn  ttuudd  sseeggíítteennii  aa  BBuuddaappeesstt  BBaannkk  aa
VVSSZZ  ttaaggjjaaiinnaakk  ppéénnzzüüggyyeeiikk  iinnttéézzéésséébbeenn??

– A termékcsomag lakossági termékeket tar-

talmaz, mint a lakossági folyószámla, a hitelkár-
tyák, a személyi kölcsön és jelzáloghitelek, me-
lyeket a VSZ tagjai kedvezményesen vehetnek
igénybe. 

A Budapest Bank programjának célja, hogy a
tagok nem csupán különleges banki kedvezmé-
nyekben, de különleges kiszolgálásban is része-
süljenek.

––  HHoonnnnaann  ttáájjéékkoozzóóddhhaattnnaakk  aa  ttaaggookk  aa  kkeedd--
vveezzmméénnyyeekk  ppoonnttooss  mméérrttéékkéérrôôll,,  aazz  iiggéénnyybbeevvéé--
tteell  lleehheettôôssééggeeiirrôôll??

– A Magyar Vasutas c. újságban bizonyos
idôközönként hirdetéseket jelentetünk meg a ter-
mékekrôl, a kedvezményes lehetôségekrôl, szol-
gáltatásunkról, de a telephelyeiken kihelyezett
plakátjainkon is megtalálhatóak a helyi fiókos kol-
légáink elérhetôségei, akik igény esetén szemé-

lyesen is tájékoztatást
nyújtanak. 

A VSZ közép- és
alapszervezetei meghí-
vásának köszönhetôen
az intézményekben, régi-
ós rendezvényeken, or-
szágos rendezvényeken is szívesen tartunk rövid
tájékoztatásokat a jövôben! Nagyon fontos, hogy
a kedvezmények igénybevételére kizárólag a
VSZ-tagok jogosultak!

––  HHooggyyaann  ééss  hhooll  lleehheett  iiggéénnyyeellnnii  aazz  eemmllíítteetttt
sszzoollggáállttaattáássookkaatt??

– Erre bankfiókjainkban van lehetôség. Aktu-
ális fióklistánk a kedvezményekhez hasonlóan a
VSZ honlapjáról elérhetô.

Dolgozói Infovonalunk: 06-40-44-77-44,
amelyen ügyintézéshez idôpontot is egyeztethet-
nek a tagok legközelebbi fiókunkkal! 

Keressenek Bennünket és hivatkozzanak a
VSZ-tagságukra!

– Köszönjük! Tagjaink eddigi visszajelzése
alapján a Budapest Bank által nyújtott kedvez-
mények nyomós érvként szolgálhatnak a VSZ-
tagság mellett!

Ismerkedjen meg Ön is
a                            ajánlatával
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A Vasutas Egészségpénztár megköszöni tagjainak, hogy a
MÁV Zrt. és leányvállalatai VBKJ rendszerében a legnagyobb
összeggel az egészségpénztárt jegyezték. Valamennyi mun-
katársunk azon dolgozik, hogy tagjaink elégedettek legyenek
a pénztár által nyújtott szolgáltatásokkal. A május 27-én meg-
tartott küldöttközgyûlésen a küldöttek elfogadták az Igaz-
gatóság beszámolóját, a mérlegjelentést és a könyvvizsgáló
jelentését. Az elmúlt évben a tagok egészségszámláin 6,3%
hozamot írtunk jóvá.

KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ EGÉSZSÉGET
VÁLASZTOTTA!

2008-ban is eredményesen gazdálkodott az Egészségpénztár



Alapszervezeti horgászverseny
a miskolci TEB-n

AA  VVAASSUUTTAASSOOKK SSZZAAKKSSZZEERRVVEEZZEETTEE MMIINNDDEENN ÉÉVVBBEENN MMEEGGRREENNDDEEZZII VVAASS--
UUTTAASSNNAAPPII HHOORRGGÁÁSSZZVVEERRSSEENNYYÉÉTT,,  MMEELLYYEENN AA TTEERRÜÜLLEETTII KKÉÉPPVVIISSEELLEETTEEKK
„„LLEEGGJJOOBBBB CCSSAAPPAATTAA””  VVEESSZZ RRÉÉSSZZTT..  

Mivel ez a sportág is egyre népesebb tábort tudhat
magáénak, dönteni kell arról, hogy az alapszerveze-
tet kik képviseljék e nemes vetélkedésben. Szakszer-
vezetünk népszerûségét, közösség kovácsoló erejét
mutatja, hogy nyolc alapszervezeti tagokból álló 3 fôs
csapat, míg 2 vezetôi csapat várta nagy izgalommal a
sorsolást. Sajnos az idôjárás nem kedvezett a regge-
li órákban, ezért jól jött mindenkinek a reggeli lé-
lekmelegítô és a libazsíros kenyér lila hagymával. A
második dudaszó után rövid idô alatt horogra akadt
az elsô tükörponty. A szerencsésebbek elmondhat-
ják, hogy sikerült különleges fogást is megakasztani,
egy Koi pontyot. A déli napsütés és a sima víztükör az
afrikai harcsákat is „rablásra” késztette, így találtak rá
csalijainkra, s lettek a zsákmány részei. A harmadik
dudaszó utáni mérlegelést állásról-állásra kísérte az
érdeklôdôk kis csapata is. Az összesítésben az
erôsáram egyik csapata nyert 5,01 kg-os fogással,
ahol Fajkusz Imre a legtöbb fogást és a legnagyobb

halat fogva, egy 1,97 kg-os tükörpontyért vehette át az egyéni elsô helyezett díját is,
míg a legkisebb halat Szabó Péter szakaszmérnök akasztotta meg. Oklevél és apró tár-
gyi ajándék volt a jutalma azoknak „akik csak a botot fogták”. Az eredményhirdetés után
a Kói-tó tulajdonosa által elkészített ízletes babgulyás, majd az azt követô „üdítô” tette
teljessé a napot. Ismét bebizonyosodott, hogy a VSZ logo alatt megrendezett esemény-
nek tagszervezô hatása is van, mivel egy belépôvel és egy támogatóval gyarapodott az
alapszervezetünk.

BBooddnnáárr  JJóózzsseeff,,  szb-titkár

Praktiker Kedvezmény
VSZ-tagoknak 2009-ben is!

2009. június 26-27-28-án
– 10% a Praktiker valamennyi áruházában

AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  ttaaggjjaaii  aa  PPrraakkttiikkeerr  öösssszzeess  mmaaggyyaarroorrsszzáággii
áárruuhháázzáábbaann  22000099..  jjúúnniiuuss  2266--2277--2288--áánn  ééss  jjúúlliiuuss  2244--2255--2266--áánn  1100%%  kkeeddvveezz--
mméénnnnyyeell  vváássáárroollhhaattnnaakk,,  aazz  áárruuhháázzaakkbbaann  aazz  aaddootttt  iiddôôppoonnttbbaann  mmeeggvváássáá--
rroollhhaattóó  vvaallaammeennnnyyii  tteerrmméékk  vvéétteelláárráábbóóll  ––  bbeelleeéérrttvvee  aazz  aakkcciióóss  tteerrmméékkeekkeett
iiss  ((kkiivvéévvee  aazz  éélleellmmiisszzeerreekkeett,,  ddoohháánnyyáárruutt  ééss  ttéégglláátt))..

A kedvezmény feltétele, hogy a kedvezményt igénybe venni kívánó
rendelkezzen a Vasutasok Szakszervezete által kibocsátott érvényes
Tagsági igazolvánnyal és azt felmutassa fizetéskor a kasszánál.

A pénztárnál, a fizetés megkezdése elôtt kell a VSZ Tagsági igazol-
ványt felmutatni. A pénztárgép ezáltal automatikusan levonja a vásárol-
ni kívánt, a kedvezmény körébe bevont termék(ek) vételárából a ked-
vezmény összegét és rögzíti a vásárlás értékét. Az így rögzített forga-
lom után a Partnerszervezet más kedvezményt (törzsvásárlói kedvez-
mény vagy utólagos, forgalom utáni vételár-visszatérítés) nem vehet
igénybe. 

A Tagsági igazolvány más személy részére át nem ruházható, az-
zal kizárólag a VSZ Tagsági igazolványon megnevezett tagja jogosult
vásárolni. A vásárlás során a Praktiker munkatársai ennek érdekében jo-
gosultak ellenôrizni a VSZ Tagsági igazolvánnyal vásárolni szándékozó
személyek személyazonosságát.

M a g y a r Va s u t a s 1 5
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Furcsa, de most le kell írnom,
hogy a Magyar Vasutas július
17-én került nyomdába. Erre
azért van szükség, mert lehet,
hogy mire a lap az olvasók ke-
zébe kerül, már többet tudunk
annak a már – sokadik – re-
formfolyamatnak a részletei-
rôl, amellyel immáron – sokad-
szor – Vasutasnap elôtt borzol-
ták a békés ünnepre váró vas-
utas-társadalom tagjainak ke-
délyállapotát.

A Közlekedési Miniszter ugyanis július
elején nevezte ki a MÁV Zrt. elnök-ve-

zérigazgatóját, aki két hetet kapott a leg-
újabb vasút-megújítási program kidolgozásá-
ra. Természetesen üdvözlendô, hogy hét hó-
nap után ismét van elnöke a MÁV-nak, azon
viszont cseppet sem csodálkozom, hogy nem
sikerült az újabb jelentôs költségcsökkentô
tervet ennyi idô alatt megalkotni. Szerintem
ilyen elvárást csak az támaszt, akinek fogalma
sincs a vasút mûködésérôl, nem beszélve ar-
ról, hogy e sorok írásakor többszöri próbál-
kozásra sincs még elfogadott üzleti terve a
vasúttársaságnak.

Negyven milliárd forint. Ennyit kívánnak
elvonni a közösségi közlekedéstôl. A hétköz-
napi ember számára felfoghatatlanul sok
pénz, de azért annyit sejtet, hogy a megtaka-
rításnak nagy ára lehet. Nem véletlen, hogy a
MÁV-csoport központi kitüntetési ünnepsé-
gén újabb áldozatvállalást kért az új elnök és
a miniszter a vasutasoktól. Már azon sem le-
pôdött meg senki, hogy semmi konkrétum
nem hangzott el, újabb bizonytalanságot el-
ültetve azok fejében, akik a vállukon viselik a
vasút biztonságát. 

Három nappal korábban a Közlekedési
Miniszter hívta meg a szakszervezetek veze-
tôit, hogy tájékoztasson a kormány vasutat

Vasutasnap
elôtt

és után

Érezd az összefogás erejét!
(Folytatás a 3. oldalon)



BBiizzoonnyyooss  pprrooggrraammookkrraa
mmáárr  ccssaakk  kkoorrllááttoozzáássssaall
ffooggaadduunnkk  jjeelleennttkkeezzééssee--
kkeett!!

SSaallzzbbuurrgg  ++  SSvváájjcc  ttúúrraa
(5.500 Ft-tól) 08. 07-10.
Lehetséges csak Salzburgot
választani. Salzburg: óváros,

Mozart-ház. Hamburg: Jako-
binus templom, Petri temp-
lom, Városháza, Tôzsde,
Alster árkádok, régi Posta
épülete, reneszánsz Hotel
épülete, Jungfernstieg.
Svájcban kandersteg-i kirán-
dulás, valamint bern-i rövid
városnézés. Családtagoknak
kb. 60 euró a félárú jegy.

SSaallzzbbuurrgg--HHaammbbuurrgg--
KKooppppeennhháággaa  HHeellssiinnggöörr--
KKööllnn  ssttrraappaattúúrraa
(32.000 Ft-tól) 08. 07-13.
Salzburg: óváros, Mozart-ház,
Hamburg: Jakobinus temp-

lom, Petri templom,
Városháza, Tôzsde,
Alster árkádok, régi
Posta épülete, rene-
szánsz Hotel épüle-
te, Jungfernstieg

Koppenhága:
Városháza, Mar-
morkirke, Citadella,
Kis hableány. Helsin-
gor (igény esetén át-
hajózunk Svédor-
szágba), Köln: Dóm,
belváros. Családtag-
oknak: kb 260 euró a
bérlet.  

AAzz  EExxpplloorreerr  VVaassuuttaass  VVii lláággjjáárróóAAzz  EExxpplloorreerr  VVaassuuttaass  VVii lláággjjáárróó

KKlluubb  KKlluubb  22000099..  éévvii   pprrooggrraammtteerr22000099..  éévvii   pprrooggrraammtteerr vveevvee

További részletek: http://www.evvk.hu honlapunkon, husejutka@evvk.hu e-mailben, a 06+ 27-51 vasúti telefonon,
kedden és szombaton 9-14 h-ig, a 06 53 /342-884 vezetékes számon hétköznap 15.00 óra után illetve hétvégén, a 06
30/386-6106 valamint 06 30/ 525-8141 mobilszámokon, napközben. Hirdetéseinket a VSZ támogatta.

www.vasutasok.hu
premier!

Megnyílt az EVVK 2. honlapja. A vasúti

hírek 0-24 RSS valamennyi Magyarorszá-

gon fellelhetô vasúti hírcsatorna híreit

foglalja össze. Lapunkon 14 vasúti cég

híreit olvashatod azonnal anélkül, hogy

lapjukra fel kellene látogatnod.

Újdonság, hogy külföldi hírek is olvasha-

tók (egyelôre eredetiben) a lapon. Elsô-

kézbôl tájékozódhatsz a vasutakon

sztrájkokról, vonatkimaradásokról. Vala-

mennyi vasúti blog elérhetô regisztráció

nélkül. Jó böngészést kíván a vasuta-

sok.hu szerkesztôsége.

Ha tudsz RSS forrást, amely nem szere-

pel lapunkon, oszd meg velünk és köz-

zétesszük.

AZ EVVK programjain részt-
vevôk nevében ezúton is kö-
szönjük a Vasutasok Szak-
szervezetének tájékoztatá-
sát és közbenjárását.
Segítségükkel mintegy 100
résztvevô már befizetett
nyaralása elôl gördült el
minden akadály (és még
nem beszéltünk az arcképe-
sekrôl). 

A békén túl 
Vasutas szervezet vezetôjeként sok inger
ért a kialakult mentkedvezmény kapcsán.
Kaptunk hideget-meleget, sajnálatot és
biztatást. Legtöbbször azonban a kétség-
beesés és tanácstalanság érintett meg az
emberekkel való beszélgetések során. Ne-
kik és miattuk vetettem papírra ezt a né-
hány gondolatot. 

Akik a témában kicsit is jártasak, tudhat-
ják, hogy menetkedvezmény fronton a bé-
ke ideiglenes, hiszen elmaradt megállapo-
dások, szabályozatlanság, és precedens
nélküli jogállás idézte elô ezt az állapotot. 

Most mindannyian a végleges
megoldásra várunk. 
Mi, Vasutasok szeretnénk, ha az új rend-
szer megalkotói elfogadnák és megérte-
nék az arcképesek és FIP jegyek mögött
álló munkavállalót, a társadalmi szervezet-
ben lévô tagot, és nem utolsósorban az
érzô embert. 
Az embert, aki ezt az életformát választot-
ta és tanulta. 
A Vasutast, aki vasutat alkotott, mûködtet,
javít, az éjszakáit tölti az otthonától távol.
A tisztviselôt, akinek eltöltött idejének im-
máron egyetlen jelképe maradt: az arcké-
pes hátoldalára rótt szolgálati rang. A ki-
és átszervezések azt a szerzett kötelezettsé-
get rótták ránk, hogy továbbra is jó szak-
emberek és Vasutasok maradjunk. Kérjük
cserébe, hogy valós szerzett jogként az in-
gyenes utazás is miénk, a Vasutasoké ma-
radhasson! 

Most várunk és félünk, hogy elsza-
kad egy kapocs, amely a vasutas
társadalmat egyenlôvé teszi és
összetartja.
Szeretnénk, ha az érintettek megismer-
nék, ha már ismerik, elismernék a vasutas
lét társas és közösségi voltát. Utazni pedig
jó, mi már (mint az EVVK) csak tudjuk! Jó
felutazni a BNV-re, a MÁV kórházba, de jó
kollégákkal elugrani Splitbe, Velencébe
egy napra. Élményeket szerezve többként,
tapasztaltabban hazatérni. Csoporttal vo-
natozva az úton nézelôdni, viccelôdni a
kollégákkal. Erre több mint 7000 tanúnk
van. Bizony mi sokan hobbinak is a vas-
utat, a vonatozást választottuk.

A megoldás 
Mindannyian szeretnénk, ha minden ré-
szes (jogi)személy számára elfogadható
konszenzus születne.
Az érdekképviseleteknek ezúton is kívá-
nunk sok erôt, kitartást, összefogást, a
munkáltatóktól pedig ezúton várunk
megértést és empátiát. BBaalloogg  IImmrree  eellnnöökk
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Menetkedvezményrôl
másként
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érintô terveirôl. Sajnos ekkor is csa-
lódnunk kellett, mert csak a tervek
terveirôl esett szó. Nem volt mirôl ér-
demben egyeztetni. 

A miniszter ehelyett a vasút átalakí-
tásához a szakszervezetektôl várta a ja-
vaslatokat, miközben a jelenlegi álla-
potokért a vasutasokat hibáztatta.
Együttmûködést kért, de hogy mihez,
azt nem mondta el. 

Mindössze azt tudtuk meg, hogy
hamarosan elkészül a kormány-elôter-
jesztés. A nagy sietségben viszont elô-
fordulhat, hogy nem lesz idô a végle-
ges tervek egyeztetésére. Pedig szerin-
tünk érdemi párbeszédre pont akkor
van a legnagyobb szükség, amikor
nagy a gond, hiszen csak így kerül-
hetôk el a konfliktusok.

A baj félig már megtörtént, hiszen
a kulcsszavak már bekerültek a közbe-
szédbe: válság, nehéz pénzügyi hely-
zet,  járatszûkítés, vállalatméret opti-
malizálás, vonalbezárás, hatékonyság-
növelô projektek, összevonás, jegyár-
emelés, piacvesztés, kiszervezés, priva-
tizáció, ingatlanértékesítés, vagyonfel-
élés, és mindezek következményeként
elbocsátás, létszámcsökkentés, felszá-
molás. Finoman szólva egyik sem nö-
veli az érintettek jövôbe vetett bizal-
mát, hiszen mindegyik mögött emberi
életek húzódnak.

Az 59. Vasutasnap tiszteletére ren-
dezett kitüntetés átadó ünnepségre
érkezôk közt az egyik köztiszteletnek
örvendô volt vezérigazgató megjegyez-
te, minek kellett annyi darabra szedni
a vasutat, hiszen csak pocsékolás ez a
sok cég. Nem sokkal késôbb négy ve-
zérigazgatót és helyetteseiket szólítot-
ták színpadra (MÁV Start, Gépészet,

Trakció). Azonnal kézzelfoghatóvá
vált, mire gondolt. Persze pozitívan is
fel lehet fogni a dolgot: a Cargo kivé-
telével végre ismét együtt ünnepelték
a Vasutasnapot a szétszervezett vasút-
vállalatok.

Sôt, most költöztek szép új közös
székházba. Azt mondják, mert az
Andrássy úton nem fért el a négy cég
vezetése. Természetesen az a cél, hogy
hatékonyabb legyen az irányításuk. Le-
het, de nehéz megérteni, hogy akinek
van saját lakása és nincs pénze, az mi-
ért költözik albérletbe. Az Andrássy út
egyik legszebb épülete pedig ott áll
üresen. Meghirdették, de nem jött rá
ajánlat. Pang az ingatlanpiac. Válság
van. A nem lakott ingatlannak is van-
nak költségei. Tényleg megérte? Az el-
múlt évek döntéseinek nem ez az
egyetlen áldozata. Üresek a vasutas
üdülôk és sok pénzért ôrzik Kôszegen
a volt diákotthont is. Vajon kinek fáj
rájuk a foga?

Azt is jó lenne tudni, hogy mi lesz
az épület falain elhelyezett mûemlé-
kekkel és az elôdök elôtt tisztelgô már-
ványtáblákkal? A vasút ugyanis, mint
ünnepeken mondani szokták, hivatás.
A hivatástudatba a múlt tisztelete is be-
letartozik. 

Emberek vagyunk és nem gépek.
Megértjük a változásokat, ha azok ész-
szerûek és úgy érezzük, hogy a javun-
kat szolgálják.

A Vasutasok Szakszervezete soha-
sem állt a vasút javát szolgáló döntések
útjába. A Vasúti Egyeztetô Bizottság jú-
lius 7-i ülésén Simon Dezsô, a Vasuta-
sok Szakszervezete elnöke elmondta,
hogy a vasút piacképes üzemeltetésé-
hez mindenekelôtt egy hosszútávú,
részleteiben is kidolgozott közlekedés-
politikai koncepcióra van szükség. A
költséghatékonyabb mûködtetés pe-
dig csak mûszaki fejlesztésekkel való-
sítható meg, hiszen a magas élômunka
igényû vasutat nem lehet kevesebb vas-
utassal mûködtetni. 

Utasbarát menetrend kialakítására,
jó tarifapolitikára is szükség van annak
érdekében, hogy ismét több utast szál-
líthasson a vasút. A pénzelvonás önma-
gában hosszútávon eredménytelen, hi-
szen a vasúti szférában az eddig végre-
hajtott költségcsökkentések mind csak
a szolgáltatások minôségének romlá-
sát, és ezáltal azok piacképességének
csökkenését idézték elô. 2003-ban a
minôségi vasút megteremtésérôl szól-
tak a tervek. Ehelyett „humán erôfor-
rás csökkentést” hajtottak végre, ami-
nek következményeként tizenkétezer
vasúti munkahely szûnt meg.

Nem csoda, ha tagjaink ezúttal is a
munkahelyeikért aggódnak. Várjuk te-
hát az új vezetés javaslatait, melyek
alapján a VSZ – mint minden alkalom-
mal – olyan megállapodásra törekszik,
amely a vasút fejlôdését és a vasutasok
biztos megélhetését szolgálja. Ehhez
pedig összefogásra van szükség, nem
csak a Vasutasnapon, hanem az azt
követô hétköznapokban is.

KKaarrááccssoonnyy  SSzziilláárrdd

Dán Kollégák a VSZ-nél
AADDáánn  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  kkééttnnaappooss  ttaannuullmmáánnyyúúttrraa  éérrkkeezzeetttt  MMaaggyyaarroorrsszzáággrraa..  AA  nnééppeess  ddeelleeggáácciióó  jjúúnniiuuss  99--éénn  aa  VVSSZZ

sszzéékkhháázzáábbaann  KKaarrááccssoonnyy  SSzziilláárrdd sszzeerrvveezzeettppoolliittiikkaaii  aalleellnnöökk  eellôôaaddáássáábbóóll  iissmmeerrkkeeddhheetteetttt  mmeegg  aa  mmaaggyyaarr  vvaassuuttaass  sszzaakksszzeerrvveezzee--
ttii  mmoozzggaalloomm  ttööbbbb  mmiinntt  sszzáázzéévveess  ttöörrttéénneellmméévveell  ééss  jjeelleennlleeggii  éérrttéékkeeiivveell..

Simon Dezsô, a VSZ elnöke napjaink kihívá-
sairól, a magyar vasút átalakítása következtében
kialakult helyzetrôl tájékoztatta a dán kollégá-
kat, akik a konzultáció során sok hasonlóságot
fedeztek fel a két ország vasutasait érintô dönté-
sekben. A két szervezet vezetôi az új kétoldalú
kapcsolat folytatásáról is szót ejtettek, hiszen az
Európai Közlekedési Dolgozók Szövetségében
(ETF) közös érdekek mentén kell együttmû-
ködnünk.

A találkozót követôen a dán delegáció tagjai
megtekintették a Nyugati és Keleti pályaudvar
nevezetességeit és forgalomirányító központjait.
E programok megszervezésében nyújtott segít-
ségért köszönet illeti a két pályaudvar vezetôit és
munkatársait. M a g y a r Va s u t a s 3
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Foglalkozása???
Az illetô hölgy „hulladék idejében” ötletel.
Leépítési listákat állít össze, és közöl a kol-

légáival. (Talán humánerôforrás gazdálkodó?!)
Közli azt is, hogy ki tárgyalhat az RCA-val és ki

nem. A VSZ nem tárgyalhat! Tudhatjuk, a tulajdo-
nosok általában nem tárgyalnak a legnagyobb tá-
mogatottságú érdekképviselettel. (Talán nemzetkö-
zi jogász, vagy konferenciaszervezô?!)

A hölgy nem mellékesen szakszervezeti tiszt-
ségviselô, persze nem a Vasutasok Szakszerve-
zetében. Lehet, hogy nem is csak a saját tévesz-
méi üldözik, vagy üldözi azokat? Miért kell más ér-
dekképviseleteknek továbbra is valótlanságok állí-
tásával operálni? 

Miért kell rémhíreket terjeszteni? 
Vagy van, aki többet tud a leépítési tervekrôl,

mint a munkáltató?
Örülünk annak, hogy az Üzemi Tanács választá-

sok mindenki számára választ adtak arra, amit mi
régóta tudunk: nem ez a helyes magatartás. A hite-
les információ fontosabbnak bizonyult a munkatár-
sak számára, mint a valótlanságokat tartalmazó
ötletelés. És bizony jobb, ha mindenki tudja: a tulaj-
donos RCA-nak is fontos a hitelesség!

A hölgy foglalkozása egyébként árupénztáros és
bizonyára nagyon jó ebben a munkakörben. Ké-
rem, foglalkozzon hát inkább azzal!

Menetkedvezmény
Jó irányba haladunk! A cargosoknak 2009.
december 31-ig rendezett a menetkedvez-

ménye, amelyet a társaság és a MÁV-START Zrt.
között kötött megállapodás garantál. A továbbiakat,
azaz a kérdés végleges rendezését illetôen a mi-
niszteri rendelet kiadására várunk, amelyet au-
gusztusra ígértek.
A Kormányzat képviselôivel folytatott egyeztetése-
ink alapján úgy tudjuk, hogy a jövôben nem lesz lé-
nyeges változás az igényjogosultság vonatkozásá-
ban.

Tolatástervezô
Információink szerint a vonali kiszolgálás
várható módosulása miatt a MÁV Cargo Zrt.

új munkakör létrehozásán munkálkodik. Egyes hí-
rek alapján el is készült a tolatástervezônek (?) ne-
vezett munkakör leírása és értékelése, illetve a fel-
adatot ellátó munkavállalók kiválasztása is.

A Vasutasok Szakszervezete ezzel kapcsolat-
ban levélben hívta fel a munkáltató figyelmét arra,
hogy ne feledkezzen meg az új munkakör létreho-
zásáról – azaz a munkakör-értékelésen alapuló be-
sorolási rendszer módosításáról – szóló döntés
elôtt véleményeztetni szakszervezetünkkel az errôl
szóló tervezetet. Ezen kívül arra is felhívtuk a fi-
gyelmet, hogy a munkakörbe kerülô munkavállalók
kiválasztása folyamatában a munkáltató tartsa be a
MÁV Cargo Zrt-nél a munkaerô toborzásának, kivá-
lasztásának rendjérôl szóló 9/2007. (VIII. 1.) HVH.
sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasí-
tást. Ez alapján ugyanis „minden megüresedô
munkakört/pozíciót (fizikait, szellemit, vezetôit egy-
aránt) meg kell jelentetni a MÁV Cargo honlapján.
Ez alól kivétel csak a humánpolitikai vezérigazga-
tó-helyettes engedélyével lehetséges.”

Kitagadás?
A MÁV Cargo Zrt. elindítja a kulcsfontossá-
gú munkakörök betöltését megcélzó, a

szervezet mûködésének átalakítására gyorsan rea-
gáló, tudás- és tapasztalatcserén alapuló Utódlás-
menedzsment programját. A jelentkezôk közül ki-

választott 15 munkavállaló esetében
a program szervezett és átfogó kere-
tet ad a kulcsfontosságú munkakörök
betöltését megcélzó intézkedések-
nek, hangsúlyt helyezve az érintettek
fejlôdésére.

A megfogalmazott program jó el-
képzelés, azonban egy komoly prob-
lémát találtunk benne. A jelentkezési
életkor felsô határidejének – 40 évben
történô – meghatározása (amellett,
hogy emberileg nehezen elfogadható)
ellentétes az egyenlô bánásmódról és
az esélyegyenlôség elômozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. Törvény 8. § o) szakaszával, valamint el-
lentétes a MÁV Cargo Zrt. Esélyegyenlôségi terve
alapelveivel, különösen annak II. 3. pontjával.

Ebben a formájában a program nem az utódlás-
ról, hanem egyesek kitagadásáról szól. Miközben a
nyugdíjkorhatárt éppen felemelték 65 évre, a mun-
káltató nem számol már azzal, akinek még „hu-
szon” éve van hátra a munkaképes korából? Ez el-
fogadhatatlan.

Ennek megfelelôen levélben kértük a munkálta-
tó sürgôs intézkedését, hogy az Utódlásmenedzs-
ment programból a személyes elvárások között
megfogalmazott 40 éves felsô életkori határt töröl-
jék.

Személygépkocsi juttatás
A MÁV Cargo Zrt. személygépkocsi juttatá-
si, jogosultsági és használati rendjérôl szó-

ló pénzügyi vezérigazgató-helyettesi utasítás ter-
vezetét megküldte véleményezésre a munkáltató.

A MÁV Cargo Zrt. árufuvarozási
teljesítményei a gazdasági válság kö-
vetkeztében visszaestek, amelynek
kezelésére a munkáltató több terüle-
ten költségmegszorító intézkedése-
ket vezetett be. Ugyanezen okból a
személyi jellegû költségek csökken-
tésérôl több hónapos tárgyalás-soro-

zat után megállapodást is kötöttünk. A tárgyalások
mellett a munkáltató a végrehajtó szolgálati helye-
ken dolgozókat érintôen egyoldalúan is tett intézke-
déseket a személyi jellegû költségek csökkentése
érdekében.

Érdekes módon a személygépkocsi juttatás terü-
letén nem tervez hasonló lépéseket a munkáltató.

Az utasítás szerint a menedzsment tagjainak
(vezér és helyettesei valamint központi igazgatók)
munkaszerzôdés alapján juttatott személygépkocsi
a kompenzáció része. Azonban a munkakörhöz
(hogy melyiknek, arról nem szól az utasítás) ren-
delt személygépkocsinak nem ez a célja. Ennek el-
lenére teljeskörû belföldi magáncélú használatot
engedélyez és a külföldi magáncélú használat költ-
ségeinek térítésére is biztosít kiskaput az utasítás.
Ha a juttatott személygépkocsi-használat jelentôs
része a munkába járás és egyéb magáncélú hasz-
nálat, akkor az bizony kompenzációs juttatás.

A munkáltatónak gondolkodnia kellene, hogy
biztosan csak a végrehajtó szolgálatban dolgozó-
kon kellene spórolnia?
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2009. június 17-én megalakult a MÁV Cargo Zrt.
Központi Üzemi Tanács

AA  ddeelleeggáállóó  éérrtteekkeezzlleett  aazz  aalláábbbbii  ÜÜTT--ttaaggookkaatt  vváállaasszzttoottttaa  bbee  aa  KKÜÜTT--bbee::
ZZuubbáállyy  BBeerrttaallaann,,  ZZááhhoonnyy  VVSSZZ;;  LLaakkaattooss  JJáánnoossnnéé,, GGyyôôrr  VVSSZZ;;  KKoolloonniiccss  KKáállmmáánn,, SSzzoommbbaatthheellyy  VVSSZZ;;

KKoovvááccssnnéé  SSzzéékkeellyy  VVaalléérriiaa,, ZZááhhoonnyy  VVSSZZ;;  BBeerraa  JJóózzsseeff,, GGyyôôrr  VVSSZZ;;  KKiissss  KKáárroollyy,, SSzzeeggeedd  VVSSZZ;;  ddrr..
GGöönncczziinnéé  BBüürrggééss  MMaaggddoollnnaa,,  MMiisskkoollcc  VVSSZZ;;  LLéévvaaii  ZZssoolltt,, DDeebbrreecceenn  VVDDSSZZSSZZ;;  MMaaggyyaarrooss  LLáásszzllóó,, PPééccss
VVDDSSZZSSZZ;;  SSaajjbbáánnnnéé  CCssiikkáásszz  JJuuddiitt,,  MMiisskkoollcc  VVDDSSZZSSZZ;;  ZZáámmbbóó  IIssttvváánn,, BBuuddaappeesstt  VVDDSSZZSSZZ;;  LLéévvaaii  BBéélláánnéé,,
SSzzeeggeedd  VVDDSSZZSSZZ;;  JJuuhháásszz  CCssaabbaa,, KKöözzppoonntt  MMTTSSZZSSZZ..

AA  KKÜÜTT  aallaakkuullóó  üülléésséénn  ZZuubbáállyy  BBeerrttaallaanntt  eellnnöökknneekk,,  LLéévvaaii  ZZssoollttoott  ttáárrsseellnnöökknneekk  vváállaasszzttoottttáákk  mmeegg  aa  ffrriiss--
sseenn  mmeeggaallaakkuulltt  tteessttüülleett  ttaaggjjaaii..

GGrraattuulláálluunnkk  aa  mmeeggvváállaasszzttootttt
ttaaggookknnaakk,,  ééss  ssiikkeerreess  mmuunnkkáátt  kkíí--
vváánnuunnkk  aa  KKÜÜTT--nneekk!!

AA  KKÜÜTT  öösssszzeettéétteelléébbeenn  ttüükkrröö--
zzôôddiikk  aa  vváállaasszzttáássookk  eerreeddmméénnyyee,,
aa  sszzaakksszzeerrvveezzeetteekk  ttáámmooggaattootttt--
ssáággáánnaakk  eerrôôssoorrrreennddjjee..  

AA  mmeeggvváállaasszzttootttt  ttaaggookk  ffeellkkéé--
sszzüüllttssééggee  mmeelllleetttt  aazz  úújjrraavváállaasszz--
ttootttt  KKÜÜTT--eellnnöökk  sszzeemmééllyyee  iiss  ggaa--
rraanncciiaa  aarrrraa,,  hhooggyy  aa  KKÜÜTT  aa  vvéégg--
zzeetttt  mmuunnkkáájjaa  aallaappjjáánn  ttoovváábbbbrraa
iiss  aa  ttáárrssaassáágg  mmeenneeddzzssmmeennttjjee
áállttaall  eelliissmmeerrtt  tteessttüülleettkkéénntt  ffoogg
mmûûkkööddnnii..

ZZllaattii  RRóóbbeerrtt
VVSSZZ  CCaarrggoo
SSzzaakkmmaaii  KKééppvviisseelleett
vveezzeettôôjjee

MÁV CARGO Zrt.
KÜT Hírek



Megalakult a MÁV-
Gépészet Zrt. Köz-
ponti Üzemi Tanácsa

22000099..  jjúúlliiuuss  1155--éénn  aa  TTöörreekk--
vvééss  MMûûvveellôôddééssii  KKöözzppoonntt
nnaaggyytteerrmméébbeenn  aa  MMÁÁVV--GGéé--
ppéésszzeett  ZZrrtt--nnééll  22000099..  jjúúnniiuuss
2222--2233--2244--éénn  lleezzaajjllootttt  üüzzeemmii
ttaannááccssii  vváállaasszzttáássookkoonn  mmaannddáá--
ttuummoott  sszzeerrzzeetttt  hheettvveennnnyyoollcc
üüzzeemmii  ttaannááccss  ttaaggbbóóll  hheettvvee--
nneenn  aa  kköövveettkkeezzôô  kkoollllééggáákkaatt
ddeelleeggáállttáákk  aa  KKöözzppoonnttii  ÜÜzzeemmii
TTaannááccssbbaa::  ÁÁrrvvaaii  AAnnddrrááss  FFee--
rreenncc  ((MMiisskkoollcc  KKJJKK)),,  BBoorrbbééllyy
LLaajjooss ((MMiisskkoollcc  KKJJKK)),,  FFaazzeekkaass
FFeerreenncc  ((DDoommbbóóvváárr  KKJJKK)),,
GGaallllóó  JJáánnooss  ((SSzzeeggeedd  KKJJKK)),,
HHoorrvváátthh  IIssttvváánn ((VV..JJ..  ÉÉsszzaakkii)),,
KKáámmáánn  SSáánnddoorr ((BBpp..  FFeerreenncc--
vváárrooss  KKJJKK)),,  KKáárroollyyii  CCssaabbaa
((DDoommbbóóvváárr  KKJJKK)),,  MMáánnddookkii
IImmrree ((KKöözzppoonnttii  SSzzeerrvveezzeett)),,
MMeerrttlliikk  SSáánnddoorr ((VV..JJ..  SSzzooll--
nnookk)),,  NNéémmeetthhnnéé  KKöövvéérr
HHiillddeeggáárrdd ((SSzzoommbbaatthheellyy
KKJJKK)),,  PPooccssaaii  TTaammááss  ((SSzzeeggeedd
KKJJKK)),,  VVaajjddaa  LLáásszzllóó  ((DDeebbrree--
cceenn  KKJJKK)),,  VVöörrööss  RRóóbbeerrtt ((BBpp..
KKeelleettii  KKJJKK))..

AA  KKöözzppoonnttii  ÜÜzzeemmii  TTaannááccss
aallaakkuullóó  üülléésséénn  KKáárroollyyii  CCssaa--
bbáátt  aa  KKÜÜTT  eellnnöökkéévvéé,,  VVaajjddaa
LLáásszzllóótt  ppeeddiigg  ttáárrsseellnnöökkkkéé  vváá--
llaasszzttoottttaa..

Megalakult a
MÁV-Gépészet Zrt.
Központi Munkavédel-
mi Bizottsága

22000099..  jjúúlliiuuss  1155--éénn  aa  TTöörreekk--
vvééss  MMûûvveellôôddééssii  KKöözzppoonntt
nnaaggyytteerrmméébbeenn  aa  MMÁÁVV--GGééppéé--
sszzeett  ZZrrtt--nnééll  22000099..  jjúúnniiuuss  2222--
2233--2244--éénn  lleezzaajjllootttt  mmuunnkkaavvéé--
ddeellmmii  kkééppvviisseellôô  vváállaasszzttáássoo--
kkoonn  mmaannddááttuummoott  sszzeerrzzeetttt
hheettvveenneeggyy  mmuunnkkaavvééddeellmmii
kkééppvviisseellôôbbôôll  hhaattvvaannaann  aa
kköövveettkkeezzôô  kkoollllééggáákkaatt  ddeellee--
ggáállttáákk  aa  KKöözzppoonnttii  PPaarriittáássooss
MMuunnkkaavvééddeellmmii  TTeessttüülleett  rreenn--
ddeess  ttaaggjjáávváá::  TTeemmeessvváárrii  IIssttvváánn
((MMiisskkoollcc  KKJJKK)),,  CCsseerrnnôôii  MMii--
hháállyy  ((BBpp..  KKeelleettii  KKJJKK)),,  BBoorrddááss
TTaammááss ((BBpp..  FFeerreennccvváárrooss
KKJJKK)),,  FFeehhéérr  FFeerreenncc ((VV..JJ..
SSzzoollnnookk)),, VVeerreess  GGáábboorr ((BBpp..
KKeelleettii  KKJJKK))..  

AA  KKöözzppoonnttii  PPaarriittáássooss  MMuunn--
kkaavvééddeellmmii  TTeessttüülleett  ppóóttttaaggjjáá--
vváá  ddeelleeggáálltt  kkoollllééggáákk::  KKöövveessddii
TTaammááss  ((DDoommbbóóvváárr  KKJJKK)),,  FFoo--
ddoorr  BBééllaa ((SSzzeeggeedd  KKJJKK)),,  VVáá--
ssáárrhheellyyii  JJúúlliiaannnnaa ((KKöözzppoonnttii
SSzzeerrvveezzeett)),,  SSeebbôô  GGáábboorr ((VV..JJ..
ÉÉsszzaakkii)),,  SSzzáávvóó  JJóózzsseeff  ((DDeebbrree--
cceenn  KKJJKK))..

AA  ddeelleeggáállóó  éérrtteekkeezzlleett  aa  PPaa--
rriittáássooss  TTeessttüülleett  rreennddeess  ééss
ppóóttttaaggookkaatt  eeggyyúúttttaall  aa  KKöözz--

ppoonnttii  MMuunnkkaavvééddeellmmii  BBiizzootttt--
ssáágg  ttaaggjjáávváá  vváállaasszzttoottttaa..  AAzz  ííggyy
ddeelleeggáálltt  ttíízz  ffôô  mmeelllléé  aa  kköövveett--
kkeezzôô  kkoollllééggáákkaatt  ddeelleeggáállttáákk  aa
KKMMVVBB--bbee::  CCzziikkóó  VViinnccee  ((MMiiss--
kkoollcc  KKJJKK)),,  LLaakklleerrnnéé  SSzzaallaaii
VVaalléérriiaa  ((SSzzoommbbaatthheellyy  KKJJKK)),,
TTaarrii  SSáánnddoorr  ((SSzzeeggeedd  KKJJKK))..

AA  KKöözzppoonnttii  MMuunnkkaavvééddeellmmii
BBiizzoottttssáágg  aallaakkuullóó  üülléésséénn  TTee--
mmeessvváárrii  IIssttvváánntt eellnnöökkkkéé,,  VVee--
rreess  GGáábboorrtt  ttáárrsseellnnöökkkkéé  vváá--
llaasszzttoottttaa..

GGrraattuulláálluunnkk  aa
mmeeggvváállaasszzttoottttaakknnaakk!!
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KKöözzppoonnttii  MMuunnkkaavvééddeellmmii  BBiizzoottttssáágg



2005-ben a Vasuta-
sok Szakszervezete

rendkívül komoly
harcot folytatott an-

nak érdekében,
hogy megakadá-

lyozza a vasúti táv-
közlés kiszervezését.

A tervek során a vas-
úti távközlést a MÁV
vezetése a MÁV In-
formatika Kft-be kí-

vánta kiszervezni
azért, hogy a késôb-

biekben privatizálni
lehessen.

Nem volt titok, hogy politi-
kai, de inkább gazdasági ér-
dekek voltak amögött, hogy
az akkor regnáló közlekedési
miniszter, Kóka János és ér-
dekeltségi köre megszerezze
a mintegy 100 milliárdos ér-
tékû vasúti távközlést. A Vas-
utasok Szakszervezete ko-
moly erôfeszítései, a távköz-
lésben dolgozó munkaválla-
lók összefogása, és valljuk be
ôszintén, a MÁV vezérigazga-
tójának cseréje is hozzájárult
ahhoz, hogy a távközlés a
MÁV berkein belül maradt.

2009-ben ismételten elô-
vette valaki, milyen jó lenne
a vasúti távközlést kiszervez-
ni, természetesen a menü
sem változott, megint a MÁV
Informatika Kft-be kerülne a
távközlés, azzal, hogy a ké-
sôbbiek folyamán privatizál-
ják. Mi sem természetesebb,
hogy ugyanazok a politikai,
gazdasági erôk érdekeltek a
távközlés megkaparintásá-
ban. 

Minek kell történnie ah-
hoz, hogy profitra éhes cso-
portok lemondjanak azon
törekvésükrôl, hogy a vasúti
távközlést megszerezzék, és
azon keresztül fejjék a MÁV-
ot, illetve a Magyar Államot.
A MÁV-on, illetve a MÁV cso-
porton belül nem sok lehe-
tôség van arra, hogy a vasúti
távközlést kiváltsák, hiszen
egy új rendszer kiépítése

több tízmilliárd forintba ke-
rül. Így aztán azon körök,
akik megszerzik a vasúti táv-
közlést, annyit kérnek érte,
illetve a szolgáltatásért,
amennyit nem szégyellnek.

Tudomásunk szerint a vas-
úti távközlés kiszervezését
több politikus is szorgalmaz-
za, a távközlési társaságok kö-
zül a majdani privatizáció-
ban részt kíván venni az
Invitel, valamint a T-COM.

A távközlésben dolgozó
munkavállalók, de velük
együtt a Vasutasok Szakszer-
vezete is azt kérdezi, hova ez
a nagy sietség? Talán az el-
múlt évek tevékenység-kihe-
lyezéseinek tapasztalatait kel-
lene összegezni annak érde-
kében, hogy végre a MÁV ve-
zetése, de a politikai vezetés
is szembesüljön azzal, hogy a
tevékenység-kihelyezések
minden esetben sikertelenek
voltak és nemhogy az elvárá-
sok nem teljesültek, de ko-
moly anyagi és erkölcsi vesz-
teséget jelentettek a MÁV-
nak. 

Két példát említenék az el-
múlt idôszakból: az egyik a
pályakarbantartás kiszervezé-
se, amelynek során bebizo-
nyosodott, nem olcsóbb lett
a karbantartás, felújítás, ha-
nem a tervezettnél lényege-
sen drágább, ugyanakkor a
mûszaki színvonala csökkent,
egy-egy munka után napokig
sem bírja a pálya, újra megje-
lennek a lassú jelek. A me-
netrendek tervezésekor azzal
kell szembesülni, hogy a
menetidôk nem csökken-
nek, hanem növekednek. 

Tetemes az anyagi és erköl-
csi kár, az utasok nem tûrik
el a hosszabb menetidôt, a

vona tké sé seke t ,
utazási szokásaikat
megváltoztatva át-
váltanak buszra,
vagy egyénileg old-
ják meg az utazást.
Gyakran hangzik el
az utazóközönség
részérôl, hogy a múlt
században gyorsabban
közlekedtek a vonatok, kiszá-
míthatóbb volt a közlekedés,
ezért aztán folyamatosan
csökken a vonatot igénybe
vevôk száma. 

Az elmúlt idôszak másik
példája a felsôvezeték kar-
bantartás kiszervezése, mely-
nek során az elôzô példához
hasonlóan szintén bebizo-
nyosodott, hogy lényegesen
többe kerül a MÁV Zrt-nek,
ugyanakkor megnövekedett
a felsôvezetéki meghibáso-
dások száma, amely komoly
fennakadásokat okoz a vasúti
közlekedésben. 

Sokan úgy gondolják, to-
vábbra is lehet azt a gyakorla-
tot folytatni, hogy a tevékeny-
ség-kihelyezésekkel látszóla-
gosan a MÁV létszámát csök-
kentik és ezzel eleget tettek
az elvárásoknak. 

A távközlés területén mint-
egy 1000 munkavállaló dol-
gozik és az ô kiszervezé-

sükkel látszólag
5%-os a haté-
konyság-javulás.

Nem számolnak azzal,
ahogy az eddigi kiszervezé-
sek során sem, hogy a költsé-
gek növekednek, a mûszaki
színvonal pedig romlik. 

A távközlés kiszervezése
azért is aggasztó, mert a táv-
közlés és a biztosítóberen-
dezések, illetve azok mûkö-
dése, energiaellátása sok he-
lyen összefonódik a forga-
lomirányítás, illetve a fel-
sôvezetéki energiaellátás táv-
mûködtetése szorosan kötô-
dik a távközlési hálózathoz és
az ott keletkezô üzemzavar
gyakorlatilag lebéníthatja
egy-egy területen a teljes vas-
útüzemet. 

A munkavállalók kiszerve-
zése ahhoz vezet, hogy a
nagy tapasztalattal és tudással
rendelkezô szürkeállomány
– tekintettel arra, hogy a
külsô munkáltatók nincse-
nek figyelemmel a Munka
Törvénykönyvére, illetve
nem tûrik, hogy Kollektív
Szerzôdés legyen – elvándo-
rol. 

Nem a távközlés kiszerve-
zésén kellene gondolkozni,
hanem azon, hogy a napja-
ink csúcstechnológiájának
megfelelô mûszaki fejleszté-
seket hajtsanak végre és kor-
szerû szervezéssel egy más
gondolkodású, a MÁV és az
egyéb vasúttársaságok igé-
nyeit kielégítô vasúti távköz-
lést hozzanak létre. 

Ahogy 2005-ben, úgy most
is a Vasutasok Szakszervezete
vezetésével a távközlésben
érintett munkavállalók össze-
fognak azért, hogy megaka-
dályozzák a vasúti távközlés
kiszervezését és ezzel együtt
a munkahelyek elvesztését.6 M a g y a r V a s u t a s
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2009. május 28-án aláírták
a MÁV Zrt. és az S.C.

GRAMPET S.A. között a
MÁV Debreceni Jármûjaví-
tó Kft. 100%-os tulajdoni há-
nyadát megtestesítô üzlet-

rész értékesítésére vonatko-
zó adásvételi szerzôdést. A

vételárat a vevô
szerzôdésszerûen 2009. júni-

us 12-én megfizette. A ro-
mán szakmai befektetô

csak a társaság tulajdonjo-
gát szerezte meg, a társa-

ság által használt és a MÁV
Zrt-tôl bérelt ingatlanok to-
vábbra is a MÁV Zrt. tulaj-

donában maradtak.

Én nem tudom, milyen év 2009, de
ébred bennem mindenféle gon-
dolat. Olvasom a híreket és meg-
döbbentô adatokat írnak. 
Vasutas társadalmunk a folyama-
tos létszámleépítések, ki-, át- és
egyéb szervezések miatt egyre
csökken. Miközben Magyarorszá-
gon már lassan az utolsó nyilvános
illemhelyet is biztonsági ôrök vé-
dik, a mi munkahelyeink száma fo-
lyamatosan csökken.
Ehhez hozzátéve, a feladatok
nem csökkennek, csak a létszám.
Lassan úgy járunk, hogy egy mun-
kavállaló 3-4 munkakört is ellát
minden szolgálatában.
Csak egy a kérdés: a fônök miért
nem több részleget irányít?
Ja, ott ez nem megy, csak alacso-
nyabb szinteken megy a többlet-
munka?

Olvasom a híreket, nincs fuvar? De
van, csak nem vasúton, hanem közúton,
hát hol az erôteljesebb lobbi? Napi átlag-
ban 3-4 kamionbalesetet számolva, ame-
lyek rakománya 120 tonna, a baleseti kár
több millió a kocsikban, nem beszélve a
mentô, rendôr, tûzoltó költségekrôl. Ezt
nem értem.

Ha ilyen dolgokat megengedünk, ak-
kor nem panaszkodni kell, hanem elvi-
selni mindent, ami ide vezet. Csak egy ér-
dekes adat Csornáról: napi átlagban
14000 (nem elírás, tizennégyezer) kami-
on száguld át a városon. 14x30 tonna ra-
komány? 420000 tonna és mindez na-
ponta, nem elgondolkodtató? 

Csökkentik a létszámot, hogy ne tud-
juk idôben összeállítani a vonatokat (?),
hogy ne legyenek menetrendszerintiek a
vonataink (?), vagy valaki-valakik tönkre
akarják tenni ezt a társadalmat? Úgy gon-
dolom, itt lenne az ideje a tabukról be-
szélni és cselekedni.

A GySEV-nél is mutatkoznak a hozzá
nem értés jelei a folyamatos létszámle-
építésekkel. Egyes üzletágaknál a munka-
vállalók 30-40 túlórát dolgoznak havon-
ta, míg ezzel szemben létszámot építenek
le. 

Hol itt a logika (?), apám kollégái
mondták: „Ej, fiam, vasúton logikát soha
ne keress.” De hát ez a kor elmúlt, itt van-
nak a híres sokat tanult menedzserek, ak-
kor ôk mit tanultak olyan sokat (?), vagy
kötelezô tantárgy volt: a hogyan tegyünk
tönkre valamit? Mit ne mondjak, jelesre
vizsgáztak.

Cafetéria: kicsit több ellenállást vártam
a szakszervezetektôl, de látszik, itt sincs
meg az összetartás. 

Miért adjunk mi becsülettel dolgozó és
adókat fizetô polgárok abból a kevésbôl,
mert nem nagy pénzrôl van szó (ausztri-
ai fizetés töredéke). Itt nem vagyunk az
Európai Unió tagjai? Nincs 13. havi fize-
tés. Most egy olyan juttatást adóztatnak
meg, ami csak halványan segít a terheket
elviselni.

Elnézést kérek mindenkitôl, aki ezeket
a sorokat olvassa, de egyszerû ember va-
gyok, egyszerû gondolatokkal. Számom-
ra a piros az piros és nem próbálom feke-
tének vagy bármilyen színûnek látni és
fôleg láttatni. De hiszek valamiben, ami
az összefogás, mert ott voltam április 18-
án a Kossuth téren és éreztem, hogy le-
hetne mit tenni, csak a szavunkat kellene
többször hallatni.

NNaaggyy  DDéénneess
VSZ GYSEV

Soproni Alapszervezeti titkára

Érdekképviseleti információk alapján a 2009-ben megalakí-
tandó MÁV Vagyonhasznosító Zrt-vel olvadna össze a MÁV-
TRAKCIÓ Zrt. és a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. Más információk sze-
rint 2010-ben a TRAKCIÓ-t is privatizálhatják. A szakszerveze-
tek kérték a munkáltató tájékoztatását.

A társaság vezérigazgatója elmondta, hogy semmiféle hivata-
los információja nincs az összeolvadásról, illetve a privatizáció-
ról. Az eddigi Kormányüléseken nem történt erre vonatkozóan
elôterjesztés és a MÁV Zrt., mint tulajdonos sem kereste meg a
társaság menedzsmentjét ezzel kapcsolatban.

A munkáltató ígéretet tett arra, hogy amennyiben mégis meg-
születnének az összeolvadással, illetve privatizációval kapcsola-
tos döntések, a legrövidebb idôn belül tájékoztatni fogja az ér-
dekképviseleti szerveket.

Az FKG Jászkísér Kft-t sem
kerülte el a csoportos létszám-
csökkentés. A munkáltató el-
mondta, hogy a gazdasági válság
miatt csökken a megrendelések
száma, így a jelenlegi létszám-
mal nem mûködtethetô tovább
a társaság. A munkáltató 128
dolgozó leépítését tervezi,
amelybôl mintegy negyven dol-
gozó munkaviszonyát nyugállo-
mányba vonulással szüntetik
meg. ddrr..  KKuurruucczz  SSzziillvviiaa

Az S.C. GRAMPET S.A. – a helyi szakszerve-
zetekkel és az üzemi tanáccsal kötött megálla-
podás alapján – az adásvételi szerzôdésben is
rögzítetten vállalta, hogy két évig megôrzi a
foglalkoztatás jelenlegi szintjét és hatályban
tartja az adásvételkor érvényes Kollektív Szer-
zôdést. A vevô vállalta továbbá, hogy három éven belül leg-
alább 1,5 millió euró befektetést hajt végre a debreceni
vállalatban.

A MÁV Lokomotív Hotels Zrt. felszámolása meg-
kezdôdött. A tulajdonos a társaság jogutód nélküli meg-
szüntetésének a munkavállalókra nézve a lehetô legrosz-
szabb formáját, a felszámolást választotta, így a munkavál-
lalók járandóságait csak a Bérgarancia Alapból fizethetik
ki, ez azt jelenti, hogy a dolgozók nem az ôket jogosan
megilletô teljes járandóságukhoz jutnak hozzá, hanem
csak a Bérgarancia Alapról szóló törvényben meghatáro-
zott részéhez.

AA  ggaazzddaassáággii  vváállssáágg  mmiiaatttt  ccssöökkkkeenn  aa

mmeeggrreennddeelléésseekk  sszzáámmaa,,  eezzéérrtt  aa

mmuunnkkáállttaattóó  112288  ddoollggoozzóó  lleeééppííttéésséétt

tteerrvveezzii  aazz  FFKKGG  JJáásszzkkíísséérr  KKfftt--nnééll

2009. június 18-án szakszervezeti  kezdeményezésre
rendkívüli VÉT-et hívtak össze a MÁV-TRAKCIÓ Zrt-nél.

GT-s hírek

2009 furcsa év

PPrriivvaattiizzáálljjáákk  aa  MMÁÁVV--TTRRAAKKCCIIÓÓ  ZZrrtt--tt??
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Soros KÜT-ülés:
2009. június 3.

EEllssôôkkéénntt a Munkál-
tató tájékoztatójában

elmondta, hogy új üzleti
tervet készítenek, egész év-
re pozitív lesz az eredmény.
Ez örvendetes, korábban
egész évre több százmillió
forint veszteséggel számol-
tak. Reménykednek, az
erôsáram marad. Nem lesz
prémium, nem lesz bérfej-
lesztés. A VBKJ-t egész évre
kifizetik. A Társaságnak a
takarítás veszteséges, a lét-
számot nem tudja megtar-
tani. Tulajdonosi döntés
nincs, ha a megrendelô a
takarítást megpályáztatja, a
Társaságnak szinte nem
lesz esélye. A sorok között
olvasva, a megrendelô a
Társaságot kényszeríti a ta-
karító létszám elküldésére.

A megrendelô az üzemel-
tetési vezetést a jövôben
nem kívánja megtartani. A
kertészet visszakerült a

MÁV kertészethez. Az erôs-
áram nyereséges divízió-
ként mûködik, nem kíván-
nak hozzányúlni. A Fel-
ügyelô Bizottság korláto-
zottan mûködik, létszámá-
ról döntés még nincs. A hu-
mánigazgató a létszámle-
építés jelenlegi helyzetét is-
mertette, 118 helyett 98
munkavállalónak van ren-
des felmondása, a törvényi
szabályoknak megfelelôen.
A korengedményes nyugdí-
jaztatást az életbe lépett
utasítás alapján hajtják vég-
re (négyen visszamond-
ták). Kaptak olyan levelet,
hogy a tervezett utasítást
nem véleményeztették a
szakszervezetekkel, a mun-
káltató szerint azért, mert
nincs rá szükség, csak a
Központi Üzemi Tanáccsal
egyeztettek. 

A Munka Törvénykönyve
3. §. nem ezt írja le. A jo-

gok és a kötelezettségek
rendeltetésszerû gyakorlása
akkor valósulhat meg, ha
az adott helyzetben mind a
munkáltató, mind a szak-
szervezet, továbbá üzemi
tanács képviselôi a kérdé-
ses ügyben megfelelôen tá-
jékozottak. A Munka Tör-
vénykönyve 65. § (3) pont-
ja: „A munkáltató köteles
döntése elôtt az üzemi ta-
náccsal véleményeztetni”,
azonos szöveg a szakszerve-
zetre vonatkozó 21. § (2)
pont szövegével. 

A KÜT elnöke a munkál-
tatónak bejelentette, még
aznap átadja az Üzemi
Megállapodás tervezetet,
kiemelve annak fontossá-
gát, kérte a munkáltató po-
zitív hozzáállását. A mun-
káltató megígérte, alapo-
san tanulmányozni fogja.

MMáássooddiikkkkéénntt Lipka József
tájékoztatta a jelenlévôket

arról, hogy a 2007 októbe-
rében alakult S10 projekt-
rôl nem beszélhet. A MÁV-
nak az erôsáram stratégiai
tevékenység, meg akarja
tartani. 

Az Ingatlankezelô Kft-nél
elsô félévre terveztek, egész
évre emelt összeggel van
szerzôdés. Néhány terüle-
ten a létszámot nem tudják
feltölteni, a felkínált össze-
get keveslik. Ha a MÁV vo-
nalait csökkentik, ez az
erôsáram feladatát is érint-
heti.

A Munkáltató kérdésekre
válaszolva elmondta, a fô-
mérnökségek összevonásá-
ról is gondolkodtak, várjuk
meg a MÁV döntését. Ha
újabb megvonások lesznek,
1-3-6 fômérnökségben le-
het gondolkodni. Gépko-
csik havi kimutatásáról lesz
késôbb tájékoztató.

NNeeggyyeeddiikkkkéénntt a KÜT el-
fogadta a 2009. második
félévi üléstervét.

HHoolllliikk  MMiikkllóóss
KÜT-tag

A Vasutasok Szakszer-
vezete levélben kifejtet-
te véleményét, amely
szerint a 2005. évi
CLXXIII. tv. (vasúti
törvény) alapján a vas-
útegészségügyi szerve-
zet munkavállalóit a
belföldi és a nemzetkö-
zi utazási kedvezmény
egyaránt megilleti, hi-
szen ôk a törvény alap-
ján a vasúti menetked-
vezmény szempontjá-
ból az országos vasúti
közszolgáltatást végzô
vasúti társaság munka-
vállalóinak tekinten-
dôk.

A FIP szabályzat 1.4.1
pontja alapján is mind-
azokat megilleti a nem-
zetközi menetkedvez-

mény, akik a saját vasút-
juk vonalhálózatán az
arra elôírt szabályzat
alapján biztosított tel-
jesmérvû – korlátozás
nélküli – kedvezmény-
ben részesülnek.

Mindezek alapján
kértük vezérigazgató
urat, hogy a vasútegész-
ségügyi szervezetben
dolgozó igényjogosult
munkavállalók részére
a nemzetközi vasúti sza-
badjegy kiadása iránt
intézkedjen.

Kérésünket a MÁV-
START Zrt. vezérigaz-
gató-helyettese elutasí-
totta azzal az indokkal,
hogy a START a vasút-
egészségügyi dolgozók
belföldi utazásra jogo-

sító arcképes igazolvá-
nyait érvényesítette, ez-
zel törvényi kötelezett-
ségének eleget tett,
azonban álláspontjuk
szerint a nemzetközi
kedvezményhez szüksé-
ges másik feltétel (a
kérelmezô munkavi-
szonyban áll egy FIP-
taggal (a MÁV Zrt-vel),
vagy egy olyan társaság-
gal, amely struktúravál-
tozás révén egy FIP-tag-
ból jött létre) – nem áll
fenn.

Úgy tûnik, hogy a
vasútegészségügyi dol-
gozók nemzetközi me-
netkedvezménye ügyé-
ben  magasabb fórum-
hoz kell fordulni.

■

A vasútegészségügyben dol-
gozó munkavállalók nemzet-

közi vasúti utazási kedvezményé-
nek kiadásával kapcsolatos prob-

lémát még mindig nem rendez-
ték. A VSZ elnöke levélben kereste
meg a MÁV Zrt. vezérigazgatóját,

melyben jelezte, hogy a MÁV-
START Zrt. sorra utasítja el a

vasútegészségügyi dolgozók
nemzetközi utazási kedvezmény
kiadására vonatkozó igényét az-

zal az indokkal, hogy a
Heinczinger úr által kiadott, a

nemzetközi menetjegyre jogosul-
takat tartalmazó levélben felsorolt
társaságok között nem szerepel a

vasútegészségügy.
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Az Állami Egészségügyi
Központ parancsnoki épü-

letében július 8-án az in-
tézmény fôigazgatója,
dr. Szilvásy István és a

munkavállalókat képviselô
szakszervezeti tiszt-

ségviselôk aláírták azt a
Kollektív Szerzôdést,

amelynek a tartalmában
(bô másfél éves érdek-
egyeztetô munka után)

július 3-án meg tudtak ál-
lapodni. Az érdekvédôk
azonban a KSZ szövegé-
nek véglegesítésekor le-
szögezték, hogy néhány

ponton még változtatni
akarnak, amikor egyes

jogszabályi változások be-
következnek, illetve ha a

gazdasági helyzet javulá-
sával újra lehet ôket

tárgyalni.

A Kollektív Szerzôdés megszöve-
gezésének igényét az Állami Egész-
ségügyi Központban 2008 elején
vetették fel elôször a szakszervezeti
tisztségviselôk, majd január 25-én
ültek össze a KSZ elsô változatának
megvitatására az intézmény vezetô-
ségével.

A KSZ szövegét a 2009. június 3-
án megtartott egyeztetésre már
többé-kevésbé sikerült véglegesíte-
ni, azonban továbbra is vitatott
pont maradt az exit szállításért járó
kereset-kiegészítés emelése, a 35
éves munkaviszony betöltése ese-
tén juttatandó jubileumi jutalom
és az ügyeleti díjak emelése. 

A munkaadói oldal akkor arra
hivatkozott, hogy ezekrôl a több-
letjuttatásokról felesleges bármi-
lyen egyeztetést folytatni, hiszen a
jelenlegi gazdasági helyzet miatt a
fenntartó ehhez úgysem biztosít
többletforrást. 

A Vasutasok Szakszervezete Vas-
útegészségügyi Intézô Bizottságá-
nak vezetôje, Rubik László ekkor
javasolta, hogy a következô egyez-
tetésre meg kellene hívni a fenn-
tartó döntéshozói jogosultsággal
rendelkezô képviselôit is. A szak-

Belügyi és Rendvédelmi Dolgo-
zók Szakszervezete 18. sz. alap-
szervezetének titkára, Rubik
László, a Vasutasok Szakszerve-
zete Vasútegészségügyi Intézô
Bizottsága titkára, dr. Várady
Zoltán, az Egészségügyi Dolgo-
zók Szakszervezeti Szövetsége
elnöke és dr. Gyenes Géza, a
Magyar Orvosok Szövetsége el-
nöke. 

Miután a Kollektív Szerzôdést
a jelenlévôk az aláírásukkal ér-
vényesítették, dr. Szilvásy István
megköszönte a résztvevôk mun-
káját. Elmondta, hogy meglátá-
sa szerint ez az az idôszak, ami-
kor az intézmény elindult egy
fejlôdési pályán, hiszen a KSZ
létrejöttén túl a személyügyi hát-
tér is rendezôdni látszik, a Szak-

mai Fejlesztési Terv is a minisz-
térium elé került, valamint a
kommunikáció és az arculatki-
alakítás terén is jelentôs elôre-
lépések érezhetôek. Elmondta
még, hogy mindezek alapján
úgy véli, az Állami Egészségügyi
Központ egyre inkább abba az
irányba halad, hogy tartósan
fenntartható lesz és eredménye-
sen beágyazódik a magyar egész-
ségügyi valóságba. Végül a KSZ-
re visszatérve megjegyezte, hogy
talán nem is baj, hogy ilyen
hosszú egyeztetés elôzte meg,
mert az érintettek kellôképpen
átlátják és így a késôbbi esetle-
ges vitás kérdések rendezésekor
sokkal eredményesebb lehet az
érdekegyeztetô munka.

zzeelleeii

szervezeti tisztségviselôk felvetették még
azt a már korábban is elhangzott javaslatot,
hogy a szerzôdés 38. pontja alatt szereplô
Készenléti-Ügyeleti Szolgálatok ellátásának
szabályozása ne fôigazgatói intézkedés kere-
tében valósuljon meg, hanem a Munka Törvény-
könyvének megfelelôen legyen a KSZ része, mert eb-
ben az esetben a fôigazgató nem dönthet egyoldalú-
an a munkarenddel kapcsolatban felmerülô vitás
kérdésekrôl.

A KSZ aláírása elôtt, a július 3-án megtartott egyez-
tetésen végül meg tudtak egyezni a tárgyaló felek.
Kókay András mérnök ezredes, az ÁEK gazdasági
igazgatója ajánlotta, hogy az exit szállításért járó ke-
reset-kiegészítési díjat 800-ról 1200 Ft-ra emeljék, ab-
ban az esetben, ha az intézmény ki tudja gazdálkod-
ni. A munkaadói engedmény annak a kompromisz-
szumnak a része volt, amely szerint a munkavállalói
oldal viszont eltekint a jubileumi jutalommal és az
ügyeleti díjak emelésével kapcsolatos követelésektôl,
amíg a gazdasági helyzet a téma újratárgyalását le-
hetôvé nem teszi.

A Készenléti-Ügyeleti Szolgálatok ellátásának a sza-
bályozását illetôen az intézmény vezetôsége a koráb-
bi álláspontjuk alapján továbbra is azzal érvelt, hogy
azért kell azt külön fôigazgatói rendelkezésekkel ke-

zelni, mert még változni fog néhány érintett terület
jogi szabályozása. A szakszervezeteknek arra a felve-
tésére, hogy bár most aláírják a KSZ-t, a jogszabályi
környezet módosulása után errôl a követelésükrôl
nem kívánnak lemondani, és azt kérik, hogy ezt
jegyzôkönyvben is rögzítsék, a fôigazgató úgy rea-
gált, hogy örül, ha ilyen kompromisszumkész és
konstruktív javaslatokkal fordulnak felé az érdek-
védôk, azonban ôk a késôbbiekben sem változtatják
meg az álláspontjukat. A kijelentését azzal indokolta,
hogy szerintük a munkarenddel kapcsolatos szabá-
lyozások nem lehetnek a KSZ részei, mert akkor
azok féléves intervallumokra ellehetetlenítik az e té-
mában felmerülô vitás kérdések megoldását, ami a
versenyképességet nagyban csökkentené. 

Ennek a hosszú érdekegyeztetô munkának az
eredményeként július 8-án az Állami Egészségügyi
Központ parancsnoki épületében a felek aláírták a
Kollektív Szerzôdést. A dokumentumot az intéz-
mény részérôl dr. Szilvásy István, a szakszervezetek
részérôl pedig az itt felsorolt tisztségviselôk írták alá:
Balláné Pétervári Zsuzsanna, a Honvédségi Dolgo-
zók Szakszervezete helyi titkára, Hajdú Henrietta, a

MMáássffééll  éévveess  éérrddeekkeeggyyeezztteettééss  uuttáánn
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Akadozik a felsôfokú

személyszállítási képzés?

Az 59. Vasutasnap programjáról
dr. Vincze Teodóra humán vezetô
2009. június 8-án a soros KÜT-
ülésen adott tájékoztatást. A mun-
káltató a rendezvény programjáról
mindenkit a fizetési papír mellett
megküldött tájékoztatóban értesí-
tett.

Az 59. Vasutasnap két fontos ren-
dezvényének; a diplomaosztásnak
(tisztavatás) és a kitüntetések átadá-
sának a Magyar Vasúttörténeti Park,
vasutas-körökben csak „Füstinek”
nevezett interaktív szabadtéri múze-
um adott otthont 2009. július 10-én,
pénteken. 

Kétségtelen, hogy évek óta a vas-
utasnapi rendezvények egyik hagyo-
mánya és fontos eseménye a Baross
Gábor Oktatási Központ (BGOK)
felsôfokú képzésében résztvevô –
korábban tisztképzésnek nevezett –
vasutasok diplomaosztó ünnepsége,
a tisztavatás. Sajnálattal értesültünk
arról, hogy a végzett hallgatók kö-
zött nincs START-os munkavállaló.

A KÜT álláspontja szerint a ver-
senyképességünk megôrzéséhez, az
utasbarát minôségpolitika kialakítá-
sához, mûködtetéséhez a „vasmi-
niszter” Baross Gábor közlekedés-
politikai koncepciójában megfogal-
mazott és ma is aktuális gondolata
mérvadó lehet; „az államvasutat el-
hivatott és legmagasabb szakmai
színvonalat képviselô személyzetnek
kell mûködtetnie”.

Ezért tehát a közszolgálati vasúti
szállítást leginkább érintô elvonások
ellenére is jogosan fogalmazódik
meg bennünk egy fontos kérdés:

A MÁV-START Zrt. hogyan bizto-
sítja a Minôségirányítási rendszer-
ben (MIR) megfogalmazott Baross
Gábor-i gondolaton alapuló elvárá-
sokat, miszerint „minôségpolitikánk
megvalósításához elhivatott és ma-
gasan képzett munkatársakra van
szükség”? 

Véleményünk szerint nem fogad-
ható el az a kifogás, hogy a munkál-
tató a takarékoskodás miatt nem is-
koláz be folyamatosan munkatársa-
kat a felsôfokú személyszállítási kép-
zésre. Meggyôzôdésünk szerint ép-
pen a minôségpolitikában megfo-
galmazott célok teljesítése miatt van
egyre nagyobb szükség magasan
képzett szakemberekre és az idegen
nyelvet, nyelveket beszélô vezetô
jegyvizsgálókra, személypénztáro-
sokra, Call Center-kezelôkre. Ezért

tehát támogatjuk az EU for-
rások bevonásával tervezett
nyelvi képzés minél gyor-
sabb beindítását. Egyetér-
tünk azzal a munkáltatói
szándékkal, hogy a nyelvi
képzésben résztvevô kollé-
gáknak alá kell írniuk egy
szándéknyilatkozatot, amely-
ben vállalják, hogy rendsze-
resen látogatják az órákat. 

Kölcsönös információcsere

A KÜT örömmel vette tudomásul
a MÁV-START Zrt. vezetésének
szándékát, hogy „fontosnak tartjuk
a dolgozók megfelelô és folyamatos
tájékoztatását”. A KÜT helyesli és tá-
mogatja, ha a munkáltató informál
és informálódik, mert véleményünk
szerint az információcsere csökkent-
heti a dolgozók bizonytalanságát,
megelôzheti, közömbösítheti a
munkahelyi pletykákat, sôt az ebbôl
adódó munkahelyi konfliktusokat
is. Az információcsere tehát növel-
heti a munkáltató és a munkavállaló
közötti bizalmat, a munkabékét,
amire a közös feladataink teljesítésé-
hez nagy szükség van.

A KÜT-tagok és a munkavállalók
beszélgetéseibôl kiderül, hogy a
munkahelyi információcsere egyik
eszköze a személyi számítógép, illet-
ve az elektronikus levél. Ám sajnos
még mindig vannak olyan munka-
körök, ahol a dolgozók munkaidô-
ben nem jutnak számítógép közelé-
be, tehát ôket más úton kell infor-
málni, pl. telefonon vagy a tömören
megfogalmazott papírmédián ke-
resztül, de leginkább élôszóban. A
KÜT a II. féléves munkatervében
ezért kiemelt figyelmet fordít a ter-
vezett informatikai fejlesztésekre is.

A dolgozókkal történt beszélgeté-
sek tanulsága, hogy sokan nem sze-
retik az egyirányú kommunikációt;
az olyan papírmédiát, a nyomtatott
szót olvasni, mint például a bérpa-
pír mellé tett hosszú leveleket, tájé-
koztatókat. A dolgozók többsége in-
kább az olyan – rendszeresen – élô-
szóban adott „interaktív” tájékozta-
tásokat szeretik, mint amilyeneket a
szakszervezeti titkárok, illetve a
KÜT-tagok adnak, amit a jó munka-
köri légkör biztosítása érdekében a
munkahelyi vezetôktôl is elvárná-
nak.

A megkérdezett dolgozók a Ma-
gyar Vasutas „jól megírt” és szerkesz-
tett KÜT hírleveleit, tájékoztatóit
szívesen olvassák. Ám a megfogal-
mazott vélemények szerint a jövô-
ben a hirdetôtáblákra kitett, színes
képekkel illusztrált és tömör közle-10 M a g y a r Vasutas

ményekre, valamint a személyes tájékoztatásra
kell, kellene nagyobb hangsúlyt fektetni.

A KÜT bérlôkijelölési joga

A 2009. 06. 22-i KÜT-ülés egyik fontos témája
volt a II. félévi munkaterv elfogadása. A munka-
terv kiemelten kezeli az egy éve új területi struk-
túra szerint mûködô Személyszállítási Szolgálati
Központok (SZSZK) mûködését és a kb. 2 éve
húzódó jóléti és szociális ingatlanok, valamint a
bérlakások és a laktanyák körüli anomáliák feltá-
rását, megszüntetését. 

A KÜT úgy látja, hogy ha kell, KÜT testvérszer-
vezetek összefogásával, illetve szakemberek bevo-
násával megvizsgálja az ügy jogi hátterét és az
eredményrôl – természetesen – tájékoztatja a
dolgozókat.

Ugyanis a MÁV-START Zrt. kiválásával a KÜT
elvesztette a Munka Törvénykönyve 65. §. (1)
szerinti együttdöntési jogát a szolgálati bérlaká-
sokra vonatkozóan. Ha egy bérlakás felszabadul,
nem kapunk lehetôséget arra, hogy a MÁV-
START Zrt. munkavállalóját jelöljük bérlônek.
Ebben az esetben is felmerül egy kérdés: 

– Vajon miért nem teszi lehetôvé a MÁV Zrt.,
hogy  a bérlôkijelölési jogot a leányvállalatok,
köztük a MÁV-START Zrt.  Központi Üzemi Ta-
nácsa is gyakorolhassa?

A KÜT egyhangúlag megszavazta, hogy össze-
fogva a társszervezetekkel, sürgôsséggel kezde-
ményezi a KÜT-kerekasztal összehívását annak
érdekében, hogy a bérlôkijelölési jog a Közpon-
ti Üzemi Tanácsok hatáskörébe kerüljön, illetve
visszakerüljön. 

Szolidaritás, de hogyan?

Szomorúan vettük tudomásul, hogy Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében a 2009. június 7-én
tomboló vihar a MÁV-START Zrt. több száz dol-
gozójának a lakóházát is megrongálta. Termé-
szetesen minden dolgozónak: beosztottnak és
vezetônek is erkölcsi kötelessége segíteni a baj-
bajutott kollégáinkon, amit a szolgálati helyekre
eljuttatott nyilatkozatok kitöltésével mindenki
megtehet. 

Ám a KÜT véleménye szerint eredményesebb
lehetne a szolidaritási akció, ha a munkáltató
egy alapot hozott volna, illetve hozna létre, ahol
elsôként a MÁV-START Zrt. minden felelôs
vezetôjének neve szerepelne egy bizonyos össze-
gû anyagi támogatás felajánlásával.

MÁV START Zrt. KÜT-tájékoztató

DDiieenneess  ZZssuuzzssaannnnaa

„AZ ÁLLAMVASUTATELHIVATOTT ÉS
LEGMAGASABBSZAKMAI SZÍNVONALATKÉPVISELÔ SZEMÉLYZETNEKKELL MÛKÖDTETNIE”.



Rendkívüli KÜT ülés:
2009. június 09.
EEllssôô napirendként munkál-

tatói elôterjesztésben Dorozs-
mai Éva folyamat- és mûködés-
fejlesztési vezetô a 2009. elsô
félévi szociális segély felhaszná-
lásáról adott tájékoztatást. Is-
mertette, hogy a Kollektív Szer-
zôdés alapján 2300 Ft/fô szoci-
ális segélykeret 21038 igénylôre
lett meghatározva, melybôl az
elsô négy hónapban 3 157440
Ft-ot kifizettek. 

Ezt követôen a munkabér
elôleg felhasználását mutatta
be a munkáltató, majd írásos ja-
vaslatot tett a 2009. II. félévi se-
gélykeret és munkabér elôleg
felosztására. A Folyamat- és mû-
ködésfejlesztés a leosztott keret-
rôl június 30-ig tájékoztatja a
szervezeti egységek vezetôit, a
humánpartnereket. Az I. félév-
ben fel nem használt keret a
következô félévre átvihetô, de
2009. december 31-ét követôen
a maradvány már nem használ-
ható fel.

A mmáássooddiikk napirendi pont
során a munkáltató tájékozta-
tást adott a munkásszálló férô-
helyek közbeszerzésre kiírt pá-

lyázat állásáról, írásban át-
adta a három pályázó által
kínált szolgáltatásokat. Ad-
dig, amíg az új munkás-
szállóval a szerzôdést nem
kötik meg, mindenki ma-
rad a régi szálláson, mond-
ta Dorozsmai Éva.

HHaarrmmaaddiikkkkéénntt a MÁV
Zrt. tulajdonában és bér-
lôkijelölési jogában lévô
lakások igénylése és jutta-
tása tárgyú munkadoku-
mentációt adott át Zsoldos
Mariann humánerôforrás
igazgató. Elmondta, hogy
a munkáltató elsôdleges
szempontnak tekinti a fog-
lalkoztatáspolitikai célú la-
kásigény kielégítését.

A nneeggyyeeddiikk témában a
MÁV Zrt. 2009. évi Képzé-
si Tervét vitatta meg a tes-
tület. Gyakorlati tapaszta-
latok alapján ismertették a
KÜT tagjai a végrehajtás-
nál kialakult rossz módsze-
reket. Ilyen, amikor a kép-
zés túlórát okoz, mivel akit
kivesznek a munkából, azt
valakinek helyettesíteni
kell. Fontos szerepe van a
mobilitásnak, ezért a mun-
kásszállók rendezése ki-
emelt feladat.

MÁV Zrt.
KÜT HÍRLEVÉL

– 2009. június

Bodnár JózsefKÜT
sajtóreferens

EEllssôôddlleeggeess  sszzeemmppoonntt  aa

llaakkáássiiggéénnyy  kkiieellééggííttéésseeffooggllaallkkoozzttaattáássppoolliittiikkaaii  ccééllúú  

KKiiccssii  aa  vviilláágg
AA  MMaaggyyaarr  VVaassuuttaass  kkoorráábbbbii  sszzáámmaaiibbaann  aa  VVSSZZ  áállttaall  kkeeddvveezzmméénnyyeesseenn
sszzeerrvveezzeetttt  ggöörrööggoorrsszzáággii  üüddüülléésstt  ((NNeeii  PPoorrii))  hhiirrddeettôô  oollddaalluunnkkoonn  mmeegg--
jjeelleenntt  kkééppeekk  kköözzüüll  aazz  iitttt  lláátthhaattóó  kkééppeett  HHeeiinnrriicchh  NNóórraa kkéésszzíítteettttee..
EEzzúúttoonn  ggrraattuulláálluunnkk  aa  kkéépphheezz.. SSzzeerrkkeesszzttôôsséégg

AA  VVAASSÚÚTTVVIILLLL  KKfftt..  ÉÉsszzaakk--KKeelleettii  RRééggiióó  EEbbeessii  kkiirreennddeellttssééggéénn  ssii--
kkeerrüülltt  eeggyy  kkuullttuurráálltt  sszzaakksszzeerrvveezzeettii  iirrooddáátt  kkiiaallaakkííttaannii..  AA  sszzaakksszzeerr--
vveezzeettii  ttaaggookk  úújjííttoottttáákk  ffeell  aa  mmuunnkkáállttaattóó  sseeggííttssééggéévveell..  KKöösszzöönneett
VVíígghh  FFeerreenncc  sszzbb--ttiittkkáárr  kkoollllééggáánnaakk  iiss..
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Soros KÜT ülés: 2009. június 18.
EEllssôôkkéénntt a MÁV Zrt. Ügykezelési és Dokumentációs

Szervezetének további racionalizálásáról Dr. Neumann
Márta jogi igazgató adott tájékoztatást, majd válaszolt a
testület tagjai által feltett kérdésekre.

A mmáássooddiikk napirend keretében a MÁV Zrt. Számvi-
teli Törvény szerinti 2008. évi éves beszámolójáról és
üzleti jelentésérôl, valamint a MÁV Zrt. gazdálkodását
érintô aktuális kérdésekrôl adott részletes tájékoztatást
Sipos Sándor portfólió vezérigazgató helyettes.

A MÁV Zrt. tulajdonában és bérlôkijelölési jogában
lévô lakások igénylésére és odaítélésének rendjére vo-
natkozó új utasítás tervezetének véleményezését kezdte
meg a testület. Egy régi idejétmúlt utasítást vált majd
fel, hangsúlyozta Dorozsmai Éva.

A kküüllöönnfféélléékkeenn belül a viharkárok miatt rendkívüli
helyzetbe kerültek szociális segélyezésérôl döntött a
testület.

Rendkívüli KÜT ülés: 2009. június 23.
A pályavasúti tolatószemélyzet biztosításának új

módszerei címû írásos elôterjesztéshez Dr. Fenyvesi
László osztályvezetô tett szóbeli kiegészítést. Ismertette
a jövô elképzeléseit.



HETEK ÓTA HATALMAS SZÁLLÍ-
TÓKONTÉNEREK DÜBÖRÖGNEK.
VISZIK AZ ELFEKVÔT, A CNC
ESZTERGÁT, MÁR AZ EGYIK
MZP IS ELMENT. HA A MÁSIK
IS ELMEGY, RÖVIDESEN LAKAT
KERÜL A GYÁRRA. 

HHeerrvvaadd  aa  ppaarrkk,,  nniinnccsseenneekk  eeggyynnyyáárrii  vvii--
rráággookk..  PPuusszzttuull  aa  kkiiss  ttóó,,  aa  sszziikkllaakkeerrtt,,  nneemm
ccssoobboogg  aa  sszzöökkôôkkúútt,,  nneemm  ttööllttiikk  ffeell  vvíízzzzeell,,
aa  kkeerrttéésszzeekk  eellmmeenntteekk..  FFeellmmoonnddáássuukkaatt
ttööllttiikk  aa  vvaaggyyoonnôôrröökk  ééss  aazz  iirrooddaahháázz  ttaakkaa--
rrííttóóii  iiss..  KKöözzeelleegg  aa  vvéégg!!  AAnnnnyyiisszzoorr  kkiiááll--
ttoottttaakk  mmáárr  ffaarrkkaasstt  aazz  ÉÉsszzaakkiibbaann,,  hhooggyy
mmáárr  sszziinnttee  mmeegg  sseemm  hhaalllloottttuukk..  DDee  mmoosstt
ttéénnyylleegg  iitttt  vvaann..  

DDiiaann  JJóózzsseeff vveezzéérriiggaazzggaattóó--hheellyyeetttteess
22000099  ffeebbrruuáárrjjáábbaann  kkeerrüülltt  aa  GGééppéésszzeett--
hheezz..  FFeellaaddaattaa  aa  GGééppéésszzeett  ggaazzddaassáággooss
mmûûkkööddtteettéésséénneekk  mmeeggsszzeerrvveezzééssee..  NNaa--
ggyyoonn  úúggyy  ttûûnniikk,,  hhooggyy  ssaajjnnooss  vvaaggyy  hháállaa
IIsstteennnneekk  ((eezz  nnéézzôôppoonntt  kkéérrddééssee))  aa  GGéé--
ppéésszzeett  mmeeggttaalláállttaa  aa  lleeggaallkkaallmmaassaabbbb  eemm--
bbeerrtt  aa  ffeellaaddaatt  vvééggrreehhaajjttáássáárraa..  RRééggóóttaa
aaggggóódduunnkk  aazz  ÉÉsszzaakkii  ssoorrssááéérrtt,,  DDiiaann  úúrr
mmeeggjjeelleennéésséévveell  ffeellggyyoorrssuullttaakk  aazz  eesseemméé--
nnyyeekk  aazz  ÉÉsszzaakkii  ffeellsszzáámmoolláássaa  iirráánnyyáábbaann..
ÉÉnn  mméégg  nneemm  llááttttaamm  iillyyeenn  mmaaggaass  rraannggúú
ffeellssôôvveezzeettôôtt  eekkkkoorraa  eelláánnnnaall,,  iillyyeenn  kköö--
vveettkkeezzeetteessssééggggeell  ffeellaaddaattoott  vvééggrreehhaajjttaannii..
MMiivveell  sszzeerriinnttee  eeggéésszz  EEuurróóppáátt  kkii  lleehheettnnee
sszzoollggáállnnii  aa  jjeelleennlleeggii  mmaaggyyaarr  jjáárrmmûûjjaavvíí--
ttóókkkkaall,,  aaddjjaa  mmaaggáátt  aa  ffeellaaddaatt::  mmuunnkkáátt
kkeellll  hhoozznnii  aazz  ÉÉsszzaakkiibbaa..  

AA  GGééppéésszzeett  ÉÉsszzaakkii  tteelleepphheellyyéénn  zzaajjllóó
tteerrmmeellééssii  eeggyyssééggeennkkéénntt  sszzeerrvveezzeetttt  mmuunn--
kkáássggyyûûllééss--ssoorroozzaattbbaann  hhaarrmmaaddiikk  vvoolltt  aa
VViillllaammooss  NNaaggyyggéépp  JJaavvííttóó  OOsszzttáállyyaa,,
22000099..  jjúúnniiuuss  88--áánn  88::3300--kkoorr..

AA  mmeeggkkeezzddôôddöötttt  áátttteelleeppííttééssii  ffoollyyaammaa--
ttookkaatt  llááttvvaa,,  nnaappoonnttaa  ááttééllvvee,,  hhooggyy  eezztt  iiss,,
aazztt  iiss  vviisszziikk  ééss  aa  vvaaggyyoonnôôrröökk  mmeegg  aazz  iirroo--
ddaattaakkaarrííttóókk  mmáárr  aa  ffeellmmoonnddáássii  iiddeejjüükkeett
ttööllttiikk,,  nneemm  ccssooddaa,,  hhooggyy  ffeesszzüülltt  hhaanngguu--
llaattbbaann,,  ddee  ffeellkkéésszzüülltteenn  vváárrttuukk  ffeellssôô--
vveezzeettôôiinnkkeett..  AA  GGééppéésszzeettttôôll  DDiiaann  JJóózzsseeff
vveezzéérriiggaazzggaattóó--hheellyyeetttteesstt,,  KKuunn  TTaammááss
hhuummáánnppoolliittiikkaaii  iiggaazzggaattóótt,,  vvaallaammiinntt
HHoorrvváátthh  LLáásszzllóótt,, aa  VVaassúúttii  JJáárrmmûûjjaavvííttáássii
ééss  eeggyybbeenn  aazz  ÉÉsszzaakkii  TTeelleepphheellyy  iiggaazzggaattóó--
jjáátt..  AA  sszzaakksszzeerrvveezzeettii  ttaaggssáágg  mmeegghhíívvttaa
DDóózzssaa  GGyyöörrggyyöött  iiss,,  aa  VVSSZZ  ÉÉsszzaakkii  AAllaapp--
sszzeerrvveezzeettéénneekk  vveezzeettôôjjéétt..  AAzz  aasszzttaallookkrraa
kkéésszzíítteetttt  ppoohhaarraakk  ééss  áássvváánnyyvvíízz  mmeelllléé
ooddaahheellyyeezzttüükk  aa  „„kkvváázzii  iinntteerrppeelllláácciióónn--
kkaatt””..  AA  vveezzeettôôkk  ááttoollvvaassttáákk  aazz  íírráásstt  ((ffeell
sseemm  kkeelllleetttt  oollvvaassnnii)),,  ppoonnttrróóll--ppoonnttrraa

mmeeggvváállaasszzoollttáákk  aazz  aabbbbaann  ffeellvveetteetttt  kkéérr--
ddéésseekkeett,,  kkii--kkii  iilllleettéékkeessssééggee  sszzeerriinntt..

HHoorrvváátthh  LLáásszzllóó  iiggaazzggaattóó  eezzeekk  uuttáánn  eell--
mmoonnddttaa,,  hhooggyy  aazz  iirraatt  uuttoollssóó  ssoorraaii  mméé--
llyyeenn  mmeeggbbáánnttoottttáákk..  MMeerrtt  mmiinntt  mmoonnddttaa::
„„NNeemm  hhiisszzii,,  hhooggyy  úúggyy  iissmmeerrhheettttüükk  mmeegg,,
mmiinntt  aakkiinneekk  kkéétteellkkeeddnnii  kkeellll  aa  jjóó  sszzáánnddéé--
kkáábbaann  ééss  ffééllnnii  kkeellll  ttôôllee..””

EEzz  ííggyy  iiggaazz,,  hhiisszzeenn  ÔÔ  eezzeerr  sszzáállllaall
kkööttôôddiikk  aazz  ÉÉsszzaakkiihhoozz..  JJóóffoorrmmáánn  iitttt  nnôôtttt
ffeell,,  kkiittaarrttootttt  aa  kkoolllleekkttíívváávvaall  jjóóbbaann--rroosssszz--
bbaann..  IItttt  éérrttee  eell  kkaarrrriieerrjjee  ccssúúccssáátt;;  aazz  ÉÉsszzaa--
kkii  eellssôô  sszzáámmúú  vveezzeettôôjjee  lleetttt..

EEzzúúttoonn  mmeeggkköövveettjjüükk!!
EEzz  aa  nnaaggyyoonn  eemmbbeerrii  mmeeggnnyyiillvváánnuullááss

oollddoottttaa  aa  ffeesszzüülltt  hhaanngguullaattoott  ééss  jjöötttteekk  aa
kkéérrddéésseekk,,  ffeellsszzóóllaalláássookk..  

AA  vváállaasszzookkbbóóll  nnééhháánnyyaatt  eemmllíítteennéékk  aa
tteelljjeesssséégg  iiggéénnyyee  nnééllkküüll..

Dian József szerint az

áttelepítés kényszerének

okai:
––  AA  vvaassúúttnnááll  aa  rrééggii,,  nnaaggyy  MMaaggyyaarroorr--

sszzáággrraa  tteerrvveezztteekk  mmiinnddeenntt,,  aammiirree  mmoosstt
nniinnccss  sszzüükksséégg  aazz  ÉÉsszzaakkiibbaann,,  aa  tteecchhnniikkaaii
kkaappaacciittááss  kköözzeell  nneeggyyeeddéétt  hhaasszznnáálljjáákk
ccssaakk  kkii,,  eezzéérrtt  mmáárr  rréégg  bbee  kkeelllleetttt  vvoollnnaa
zzáárrnnii  aa  jjaavvííttóó  bbáázziissookkaatt..

––  AA  GGééppéésszzeett  mmeeggaallaakkuulláássaakkoorr  aapp--
ppoorrttkkéénntt  tteerrüülleetteett  nneemm  kkaappttuunnkk,,  ííggyy  aazztt
aa  MMÁÁVV  ZZrrtt--ttôôll  bbéérreelljjüükk..  AAzz  éévveess  üüzzeemmeell--
tteettééssii  kkööllttsséégg  11,,22  mmiilllliiáárrdd  FFtt,,  mmiinnééll
eellôôbbbb  kkiikkööllttöözzüünnkk,,  aannnnááll  ttööbbbb  aa  mmeeggttaa--
kkaarrííttááss..

––  CCsseekkééllyy  aa  rreennddeellééss  22000099--bbeenn
VV4433//VV66  1155++55  ooppcciióó,,  22001100--rree  aazz  ÉÉsszzaakkii--
nnaakk  eeggyyáállttaalláánn  nniinnccsseenn  VV4433--aass  nnaaggyyjjaavvíí--
ttááss  mmeeggrreennddeellééssee,,  rréésszzbbeenn  aa  ggaazzddaassáággii
vváállssáágg  mmiiaatttt..  EErrggoo  nneemm  ttuuddjjuukk  eellttaarrttaannii
mmaagguunnkkaatt!!

Lehetséges megoldások:
––  AA  ggaazzddaassáággooss  üüzzeemmeelltteettééss  ccssaakk  úúggyy

vvaallóóssuullhhaatt  mmeegg,,  hhaa  aazz  ÉÉsszzaakkii  mméégg  vváárr--
hhaattóó  mmuunnkkááiitt  nnééggyy  eeddddiigg  iiss  mmûûkkööddôô  ttee--
lleepprree  oosszzttjjáákk  sszzéétt::  

■ SSzzoollnnookk  ––  ffoorrggóóvváázz  jjaavvííttááss
■ BBéékkééssccssaabbaa  ––  vviillllaammooss  nnaaggyyggéépp  jjaa--

vvííttááss
■ FFeerreennccvváárrooss  ––  nniinnccss  eellddöönnttvvee……
■ IIssttvváánntteelleekk  ––  nniinnccss  eellddöönnttvvee……  
■ vvaaggyy  aa  mméégg  vváállaasszztthhaattóó,,  3322  tteelleepp--

hheellyy  vvaallaammeellyyiikkéénn  
––  AAzz  ííggyy  ffeellsszzaabbaadduulltt  üüzzeemmeelltteettééssii

kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttááss  hhoozzzzáájjáárruull  aa  GGééppéé--
sszzeett  ttoovváábbbbii  ggaazzddaassáággooss  mmûûkkööddtteettéésséé--
hheezz..  

––  AA  tteelljjeess  llééttsszzáámm  kkbb..  660000  ddoollggoozzóó,,
eennnneekk  kkbb..  5500%%--áánnaakk  lleesszz  bbiizzttooss  hheellyyee  aa
vváállaasszztthhaattóó  tteelleepphheellyyeekk  vvaallaammeellyyiikkéénn..

SSzzoollnnookk  ttuuddnnáá  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb,,  kkbb..  117700
ffôôss  llééttsszzáámmoott  ffeellvveennnnii..  

––  220000--aann  kkoorreennggeeddmméénnyyeess  nnyyuuggddííjjrraa
jjooggoossuullttaakk  aa  ggééppéésszzeettnnééll..  ((AA  tteelleepphheellyyee--
kkeenn  ddoollggoozzóó  jjooggoossuullttaakk  ccssaakk  aakkkkoorr  mmee--
hheettnneekk  eell  nnyyuuggddííjjbbaa,,  hhaa  ppóóttoollhhaattóóaakk  aazz
ÉÉsszzaakkiibbóóll..))

––  AA  kkiiaaddootttt  ffooggllaallkkoozzttaattáássii  lliissttáánn
sszzeerreeppllôô  mmuunnkkaahheellyyeekkrree  sszzáánnddéékknnyyiillaatt--
kkoozzaattoott  kkeellll  tteennnnii  aa  MMuunnkkaaüüggyyöönn  22000099..
jjúúnniiuuss  1155--iigg,,  aa  llééttsszzáámmhhoozz  iiggaazzooddóó  ffeell--
aaddaattlleeoosszzttááss  mmiiaatttt..

––  AAzztt,,  hhooggyy  kkiitt  ééss  hhoovváá  vveesszznneekk  ffeell,,  aa
mmuunnkkáállttaattóóii  jjooggkköörr  ggyyaakkoorrllóójjaa  ddöönnttii  eell..

––  AAkkii  nneemm  ttuuddjjaa  eellvváállllaallnnii  aa  ffeellaajjáánn--
llootttt  mmuunnkkaahheellyyeekk  vvaallaammeellyyiikkéétt,,  vváállaasszztt--
hhaattjjaa  aa  vvééggkkiieellééggííttéésstt  vvaaggyy  hhaa  rreennddeellkkee--
zziikk  aa  sszzüükkssééggeess  ffeellttéétteelleekkkkeell,,    MMÁÁVV--
ÉÉVVEEKK  nnyyuuggddííjjjjooggoossuulltt,,  eellôôrreehhoozzootttt
nnyyuuggddííjjbbaa  mmeehheett..  AA  pprrooggrraamm  22000099..  ddee--
cceemmbbeerr  3311--iigg  ééll,,  iilllleettvvee  iiggéénnyybbee  vveehheettii  aa
MMÁÁVV--EESSÉÉLLYY  ééss  aa  MMÁÁVV--ÚÚJJEESSÉÉLLYY  pprroogg--
rraammjjáátt..

––  AAzz  áátthheellyyeezzeetttt  ddoollggoozzóó  mmuunnkkaasszzeerr--
zzôôddééssee  hhaattáárroozzaattllaann  iiddeejjûû  lleesszz..

AA  ffeellsszzóóllaalláássookk  kköözzüüll  eeggyyeett  eemmeellnnéékk
kkii,,  mmeerrtt  eezz  vvoolltt  aazz  eeggyyeettlleenn,,  aammeellyy  ttaapp--
ssoott  kkaappootttt  aa  ggyyûûlléésseenn::

NNaaggyy  IIssttvváánn kkoommmmuuttááttoorr  jjaavvííttóó  ccssoo--
ppoorrttvveezzeettôô  kkoollllééggáánnkk  rröövviidd  ttöörrttéénneettii  áátt--
tteekkiinnttéésstt  aaddootttt  aazz  „„ÉÉsszzaakkii””  ccíímmûû  llaapp  cciikk--
kkeeii  aallaappjjáánn..  

„„AAzz  eellmmúúlltt  55  éévv  ssoorráánn  aa  kkoorrmmáánnyyzzaatt  ééss
aa  MMÁÁVV  ffeellssôô  vveezzeettééssee  ttööbbbbsszzöörr  eelliissmmeerr--
ttee  aazz  ÉÉsszzaakkii  KKfftt..  tteelljjeessííttmméénnyyéétt,,  ggaazzddaassáá--
ggooss  mmûûkkööddéésséétt,,  aa  kkoolllleekkttíívvaa  sszzaakkttuuddáá--
ssáátt,,  éérrttéékktteerreemmttôô  eerreejjéétt..  EEzzeekkbbeenn  aa  llaa--
ppookkbbaann  aazz  ÉÉsszzaakkii  rreemméénnyytteellii  jjöövvôôjjéétt  vváá--
zzoollttáákk,,  hhooggyy  rráánnkk  iitttt  vvaann  sszzüükksséégg,,  nnééllkküü--
llüünnkk  mmeeggáállllnnaa  aa  MMÁÁVV..    HHiittttüükk  ééss  bbüüsszz--
kkéékk  vvoollttuunnkk  rráá!!””  

Dian József: „Becsapták
Önöket, az a mítosz, ez
pedig a valóság!”

NNaaggyy  IIssttvváánn::  „„PPeeddiigg  mmii  mmoosstt  iiss  eezztt
hhiisssszzüükk!!  SSzzáámmuunnkkrraa  nneemm  bbiizzoonnyyííttootttt  aa
ggaazzddaassáággoossssáágg  aa  tteerrvveezzeetttt  ffeelláálllláássbbaann..
EElliissmmeerrjjüükk  aa  ggaazzddaassáággii  vváállssáágg  ookkoozzttaa
mmeeggrreennddeellééss--ccssöökkkkeennéésstt,,  aa  MMÁÁVV  sszzeerrvvee--
zzeettii  ááttsszzeerrvveezzéésséébbôôll  aaddóóddóó  kkiihhíívváássookkaatt,,
aa  kkööllttsséégghhaattéékkoonnyyssáágg  ffoonnttoossssáággáátt,,  ddee
vvéélleemméénnyyüünnkk  sszzeerriinntt  aazz  ÉÉsszzaakkii  tteelleepphhee--
llyyéénn  kkeelllleennee  eeggyy  kkiisseebbbb  tteerrüülleettrree  öösssszzee--
vvoonnvvaa,,  aa  mmuunnkkáásskkoolllleekkttíívvaa  mmeeggôôrrzzéésséévv--
eell  rraacciioonnaalliizzáállnnii  aa  tteerrmmeelléésstt..  AA  sszzééttffoorr--
ggááccssoolltt  tteecchhnnoollóóggiiáákk,,  aa  mmeeggbboonnttootttt
sszzaakkmmaaii  tteeaammeekk,,  aa  kkööllttöözzééss  ééss  aa  kkééssôôbbbbii
sszzáállllííttáássii  kkööllttssééggeekk  nneemm  mmeeggttaakkaarrííttáásstt,,
hhaanneemm  ttoovváábbbbii  vveesszztteessééggeett  ookkoozznnaakk..
KKööllttsséégghhaattéékkoonnyyssáággii  sszzáámmííttáássookkaatt,,  aa
bbeeffooggaaddóó  hheellyyeekk  ffeellkkéésszzüüllttssééggéérrôôll  ttáájjéé--

Rendhagyó munkásgyûlés az Északiban
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kkoozzttaattáásstt  kkéérrüünnkk..  MMiinnkkeett  rraa--
cciioonnáálliiss  éérrvveekkkkeell  mmeegg  lleehheett
ggyyôôzznnii,,  kkéérrjjüükk  tteeggyyéékk  mmeegg,,
mmeerrtt  aa  hhuummáánn  eerrôô  éérrttéékkee--
sseebbbb,,  éérrzzéékkeennyyeebbbb,,  mmiinntt  aa
ggééppppaarrkk..””

Dián József:
„A kitelepítésnek
pontos dátuma
nincs, de határ-
ideje van: minél
elôbb.” 

SSzzeerreettttüükk//sszzeerreettjjüükk  aazz
ÉÉsszzaakkiitt!!  IItttt  mmiinnddeenn  eeggyyüütttt
vvoolltt..  HHeellyybbeenn  iinnttéézzhheettttüükk  aa
mmuunnkkaaüüggyyeekkeett,,  aazz  oorrvvoossii
üüggyyeeiinnkkeett  ((mmiinnddeenn  nnaapp
vvoolltt//vvaann  rreennddeellééss,,  ssookkaakknnaakk
aazz  üüzzeemmoorrvvooss  eeggyybbeenn  hháázzii--
oorrvvoossaa  iiss))..  

AAzz  üüggyyiinnttéézzôôkk  kkeeddvveesseekk,,
sseeggííttôôkkéésszzeekk  vvoollttaakk,,  mmoosstt  iiss
aazzookk,,  ddee  lláátthhaattóóaann  ttúúlltteerrhheell--
tteekk..  AAzz  iirrooddaahháázz  mmáárr  kkiikkööll--
ttöözzöötttt,,  ííggyy  bboonnyyoolluullttaabbbb  lleetttt
aazz  iitttt  mmaarraaddoottttaakk  mmuunnkkáájjaa..  

AAzz  ÉÉsszzaakkii  vveezzeettôôii  aa  lleehhee--
ttôôssééggeekkhheezz  mméérrtteenn  mmiinnddeenntt
mmeeggtteetttteekk  aazz  iitttt  ddoollggoozzóókk
kkoommffoorrttéérrzzéésséénneekk  bbiizzttoossííttáá--
ssáárraa  aa  jjóó  mmuunnkkaavvééggzzééss  éérrddee--
kkéébbeenn..

CCssaakk  nnééhháánnyyaatt  eemmllííttssüünnkk::
sszzééppeenn  ggoonnddoozzootttt  ppaarrkk,,  kkuull--
ttuurráálltt  eebbééddllôô,,  ééttkkeezzôôhheellyyeekk
mmiinnddeenn  ccssooppoorrttnnaakk  ((ffeellsszzee--
rreellvvee)),,  bbüüfféé,,  bbaannkkaauuttoommaa--
ttaa,,  kkoorrsszzeerrûû  ggáázzffûûttééss..

MMiinnddeezzeekk  ffookkoozzaattoossaann
jjöötttteekk  llééttrree..  MMiirree  aazztt
mmoonnddhhaattnnáánnkk,,  hhooggyy  sszziinnttee
mmiinnddeenn  ttöökkéélleetteess,,  eell  kkeellll
mmeennnnüünnkk!!  IItttt  eemmbbeerrkkéénntt
kkeezzeelliikk  aa  ddoollggoozzóótt,,  mmûûkköö--
ddiikk  aa  sszzaakksszzeerrvveezzeett..

SSzzeerreettjjüükk  aazz  ÉÉsszzaakkiitt!!  EEzz
ttööbbbb,,  mmiinntt  mmuunnkkaahheellyy,,  iitttt
ggeenneerráácciióókk  nnôôtttteekk  ffeell..  FFáájj,,
hhooggyy  mmééggiiss  eellvveesszzííttjjüükk..  EEzz
aa  ttuuddóóssííttááss  aazzéérrtt  kkéésszzüülltt,,
hhooggyy  aazz  ÉÉsszzaakkii  kkoolllleekkttíívváájjaa
nnee  ttûûnnjjöönn  eell  nnyyoommttaallaannuull
aa  MMÁÁVV  GGééppéésszzeettbbeenn..

BBaarriicczz  JJáánnoossnnéé
MMÁÁVV--GGééppéésszzeett  ZZrrtt..,,

ÉÉsszzaakkii  tteelleepphheellyy
VViillllaammooss  NNaaggyyggéépp

JJaavvííttóó  OOsszzttáállyy,,  TTeekkeerrccsseellôô
ccssooppoorrtt

2009. JÚNIUS 8-I
MUNKÁSGYÛLÉSHEZ
Tisztelt Vezetôség, Kedves Kollégák!

Elsô és egyben utolsó lehetôségünk van ar-ra, hogy munkahelyünk, a kenyerünk védelmé-ben szót emeljünk, és a jövônkkel kapcsolatoskérdéseinket feltegyük. 
Elsô, mert a korábbi munkásgyûlések az elôt-tünk álló munkafeladatokról szóltak.
Utolsó, mert több munkásgyûlés a jelek szerintnem lesz.
Nem értjük, miért kell egy 142 éves, nagymúltúcéget, a MÁV GÉPÉSZET legnagyobb, legeredmé-nyesebb javító komplexumát felszámolni.
Nézzük csak Magyarország vasúti térképét. Alaikusnak is feltûnhet a hálózat sugáriránya, amelyegyetlen városra összpontosul: Budapestre. Itt van-nak a legnagyobb pályaudvarok, rendezô-pályaud-varok, tehát földrajzilag és (jelenleg túlnyomórésztüzemelô vontatójármûvek figyelembevételével)technikailag is itt van helye a villamosmozdony ésfôdarab javítókapacitásnak.

2006-ban dr. Márkus Imrének is ez volt a véle-ménye, amikor Kiss Péter akkori kancellária minisz-ter is részt vett a nagy munkásgyûlésen. Mindkettenállították, az Északi gárdájára itt van szükség, bár aszép remények füstbe mentek. Mi most is ezt állítjuk.Akkor még Márkus úr az Északi igazgatójaként ve-lünk volt! Ma az érdekei mást diktálnak. Most az aparadox helyzet állt elô, hogy a „kishal megeszi anagyhalat”. A baj csak az, hogy a nagyhal elvérzik, akishal pedig belefullad a nagy falatba. Mi innen úgylátjuk, hogy sem Szolnok, sem Békéscsaba nemkész a feladatok fogadására. Mi értelme az Északiszellemi kapacitását szétforgácsolni, technológiaisorokat felrúgni, szétdarabolni 1-2 évre?
Most válság van, természetes, hogy a vontatásiigény visszaesett, de nem tart örökké!
Nagy pazarlás az öreg masinák két-három évesmûködtetése miatt Szolnokra és Békéscsabára be-ruházni. Félô, hogy az öreg berendezések a szállí-tást, a szét- és összeszerelést nem bírják ki. Lehet-séges, hogy a vasút liberalizációja okán ez a MÁVvégének kezdete? 

Mit mond a hatástanulmány? Egyáltalán van?
Mi nem tehetünk egyebet, mint megkérdezzük avezetôinket (még idôben), biztos, hogy jól döntöttek?Ha szétverik az Északit, soha többé nem tudják újra-indítani. Biztos, hogy most kell ezt megtenni?

A továbbiakban feltennénk
a változással kapcsolatos
összegyûjtött kérdéseket:
1. Kinek és milyen érdeke fûzôdik ahhoz,hogy az Északit idô elôtt bezárják?

■ Mi lesz a sorsa a telephelynek – teleknek –,
mi lesz a helyén?

■ Nem botorság recesszió idején ingatlant el-
adni?

2. A választható telephelyek listáján nemszerepel:
■ Hány fôt tud foglalkoztatni?
■ Igény esetén kapnak-e plusz feladatot éshozzá eszközöket?

■ Milyenek a munkakörülmények?
■ Milyen a szociális háttér?
■ Milyen munkaszerzôdést kapunk?

3. Kaphatunk-e lehetôséget a választott te-lephely megtekintésére, az ottani vezetôk-kel való beszélgetésre; szervezetten? (ERREA KÉRDÉSRE SZOLNOK ESETÉBEN MÁR VANVÁLASZ, ÉS A  TÖBBI?)
4. Az 53-as, 54-es születésûek, akik (különöstekintettel a válságra) munkavállalóknaköregek, nyugdíjasnak fiatalok, méltányos-ságból kaphatnak-e munkát a felsorolt te-lephelyek valamelyikén egy-másfél évre,hogy megfelelhessenek a MÁV ÉVEK feltét-eleinek, ha addigra nem érne véget a vál-ság?

■ Lesz-e 1-2 év múlva is MÁV-évek program?
■ A májusban elfogadott nyugdíjtörvény nem

teszi-e okafogyottá a 16/2009 (III.6) számú
vezérigazgatói utasítást? Esetleg készül-e
módosítás?

5. Ha tudták a vezetôk, hogy meg akarjákszüntetni az Északit, miért eszközöltek hiába-való beruházásokat? Például:
■ Fûtéskorszerûsítés (még nincs is kifizetve,

mibe került?)
■ Új számítógép- és internetes hálózat kiépí-

tése
■ Munkaruha kérdése
■ Étkezôk kialakítása és felszerelése
■ XII. vágány-felújítási munkálatok (februárban

lett kész)
■ Irodák felújítása, irodabútorok beszerzése

(irodákból átköltözés, beköltözés, kiköltözés,
logisztika, stb.)

6. A döntésnél miért nem veszik figyelembeaz Északi eredményeit?
■ Mindig teljesítettük a kitûzött feladatokat
■ Nem voltunk veszteségesek
■ Egyedüliként szereztük meg az összes

minôsítést (KIR, MIR, MEBIR)
Elôfordulhat, hogy nem minden kérdésre tudnakazonnal válaszolni (pl.: 2. kérdés), kérjük ezért vála-szukat írásban június 14-ig legyenek szívesek elkül-deni a VNJO vezetôjének! (Mert június 15-én megkell adni a válaszunkat a munkaügynek.)

Végezetül: a munkásgyûlést jegyzôköny-vezzük, melynek szerkesztett változatát el-küldjük a Magyar Vasutas és a MÁV GÉPÉ-SZET lap szerkesztôségének, kérve, hogy akövetkezô számban jelenjen meg. Termé-szetesen az Önök hitelesítése után.
Amit most felolvastam, a X. osztály tekercselô-csoportja nevében tettem.
Fontosnak tartom elmondani, hogy a munkás-gyûlésre készülve minden csoporttal beszéltem. Vol-tak kérdések, vélemények, de jelezték, hogy valószí-nûleg nem fognak felszólalni, mert sok a veszíteni-valójuk. Nem szívesen kockáztatnák a vezetôk jóin-dulatát. Bizony szükség lesz rá!

Szeretném leszögezni, nem tartom gyáva-ságnak, hanem keserû, de józan döntésnek.Kérem, hallgassák meg a többi csoport esetle-ges kérdéseit. Köszönjük a figyelmet!

Petíció
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JÚNIUS 9-ÉN ÜLÉST TARTOTT A VSZ SZOMBATHE-
LYI TERÜLETI BIZOTTSÁGA. AZ ÖSSZEJÖVETELEN A
TERÜLETI TITKÁR MELLETT FOGL ZOLTÁN ALELNÖK,
DR. KOTTER JÓZSEF, A VSZ TEB SZAKMAI KÉP-
VISELET VEZETÔJE ÉS SZABÓ GYULA, A VSZ
FORGALMI SZAKMAI KÉPVISELET VEZETÔJE
ADOTT TÁJÉKOZTATÁST.

Az aktuális érdekvédelmi és szervezetpolitikai felada-
tok megvitatása mellett a testület úgy döntött, sorait
kibôvíti a frissen megalakult GYSEV Szakmai Bizottság
vezetôjével.

Az eseményt több nem testületi tag aktivista is figye-
lemmel kísérte, hozzászólásaikkal, kérdéseikkel, vélemé-
nyeikkel emelték színvonalát. 

Az ülés után a VSZ Elnökségének tagjai a MÁV Vasjár-
mû Kft-ben és Csorna állomáson munkavállalói találko-
zón vettek részt.                                         PPaapppp  ZZoollttáánn

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE
BUDAPESTI TERÜLETI KÉPVISELETE
TITKÁRI TESTÜLETE 2009. JÚLIUS
8-ÁN TARTOTTA SOROS ÜLÉSÉT.
HORVÁTH CSABA KÉPVISELET-
VEZETÔ-HELYETTES SZÁMÍTÓGÉ-
PES BEMUTATÓVAL SZÍNESÍTETT BE-
SZÁMOLÓT TARTOTT, ÉS ÖRÖM-
MEL LÁTTUK, HOGY TISZTSÉGVI-
SELÔI TAGSZERVEZÔ MUNKÁJÁ-
NAK EREDMÉNYEKÉNT A VAS-
UTASOK SZAKSZERVEZETE 2009
ELSÔ FÉLÉVÉBEN 759 ÚJ BELÉ-
PÔVEL GYARAPODOTT.

Király Károlyné képviseletvezetô sajná-
latos baleset miatti kényszerû távollété-
ben Horváth Csaba adta át a szakszerve-
zeti munkában kiemelkedô teljesít-
ményt nyújtó tisztségviselôknek a VSZ
Elismerô Oklevelét.

ÉÉrrddeemmeess  aa  SSzzaakkmmaaii  KKééppvvii--

sseelleetteekk  sseeggííttssééggéétt  kkéérrnnii

A Szakmai Képviseletek vezetôi beszá-
moltak az ÜT-választások eredményérôl.
A MÁV-Gépészet Zrt. budapesti terület-
hez tartozó szervezeti egységei közül a
legnagyobb VSZ gyôzelem Gyôrben
(7:0) született.

Zlati Róbert, a VSZ Cargo Szakmai
Képviselet vezetôje felhívta a figyelmet
arra, hogy tudatosítsuk a munkavállalók-
ban, a munkaköri leírás módosítását
csak akkor írják alá, ha mögötte szak-
szervezeti megállapodás van.

Asztalos László, a VSZ Pálya- és Mérnö-
ki Létesítmények Szakmai Képviselet
vezetôje rámutatott, hogy a gazdasági
válság kapcsán újból felmerül a mellék-
vonalak bezárásának kérdése. A tervek-
rôl a VSZ a részletek ismeretében fogja
kialakítani álláspontját.

Szabó Gyula, a VSZ Forgalmi Szakmai
Képviselet vezetôje a Helyi Függelékek
kapcsán jegyezte meg, hogy a Kollektív
Szerzôdéssel összhangban kell a módosí-
tásokat elvégezni. Ajánlatos azonban
minden módosítás elôtt a szakmai képvi-
seleteket megkeresni. Fontos megjegyez-
ni, hogy annak a munkavállalónak, aki
betartja az utasításokat, nincs oka félnie
a fônökétôl. Joggal megkövetelheti,
hogy a fônök is tartsa be a KSZ, a Helyi
Függelék és egyéb megállapodásokban
foglaltakat.

HHíívvjjuukk  mmeegg  mmii  iiss
aa  mmiinniisszztteerrtt!!

A szakszervezeti bizottságok elnökei-
vel a szünetben folytatott informális be-
szélgetéseken elhangzott, hogy például
a Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szak-
mákban Dolgozók Szakszervezete meg-
hívta a kormány egyik tagját, hogy elsô-

kézbôl kapjanak tájékoztatást az iparág
fejlesztésének terveirôl. Véleményünk
szerint a következô Titkári Testületi ülés-
re célszerû lenne meghívni a Közlekedé-
si Minisztérium képviselôjét, hogy sze-
mélyesen ismertesse a MÁV átalakításá-
val kapcsolatos terveket. Elôttünk indo-
kolja, hogy a tervezett, akár létszámle-
építéssel is járó intézkedések miként
egyeztethetôk össze a kormány munka-
helymegôrzésre vonatkozó törekvései-
vel.

DDiieenneess  ZZssuuzzssaannnnaa

Szombathelyi  tájékoztató

Titkári testületi ülés
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AA  VVAASSUUTTAASSOOKK SSZZAAKKSSZZEERRVVEE--
ZZEETTEE AAZZ IIDDÉÉNN IISS AA PPOOSSTTÁÁSS
SSPPOORRTTEEGGYYEESSÜÜLLEETT PPÁÁLLYYÁÁJJÁÁNN
RREENNDDEEZZTTEE MMEEGG AA XXIIII..  OORRSSZZÁÁ--
GGOOSS SSPPOORRTTNNAAPPJJÁÁTT..  AA  TTEERRÜÜ--
LLEETTII EELLÔÔDDÖÖNNTTÔÔKKBBÔÔLL TTOO--
VVÁÁBBBBJJUUTTOOTTTT CCSSAAPPAATTOOKK JJÚÚNNII--
UUSS 2277--ÉÉNN JJÓÓ HHAANNGGUULLAATTÚÚ OORR--
SSZZÁÁGGOOSS DDÖÖNNTTÔÔNN MMÉÉRRKKÔÔZZTTEEKK
MMEEGG EEGGYYMMÁÁSSSSAALL..  

A postás pályára meg-
érkezve már nagy sürgés-
forgás fogadja a Keleti pá-
lyaudvarról és Zuglóból
külön busszal érkezôket.
Már mûködik a büfé, ahol
a kollégák zsíros kenyér-
rel, kávéval és frissítôvel
kínálják a sportnap részt-
vevôit. A fôzôversenyen
indulók elsôként veszik bir-
tokba a bográcshelyeket.
De a sporthelyszíneken is
minden készen áll már a
versenyzôk fogadására.
Kicsit körülnézek, felmé-
rem a terepet. Látom, szép
nagy és jól felszerelt sporttelepen vagyunk,
és arra gondolok, hogy biztos színvonalas
versenyek lesznek ma, ha a szervezôk ezt a
helyszínt választották. Miután a több mint
négyszáz résztvevô ellepte a helyszínt,
megkezdôdik az igazi zsongás. A séfek és
segítôik már aprítják a babgulyáshoz valót,
fát hasogatnak a tûzrakáshoz, majd felszáll-
nak az ég felé az elsô füstcsóvák. A focipá-
lyán már melegítenek a legaktívabbak. A bü-
fénél üdvözlik egymást az ország minden
részérôl érkezô ismerôsök, beszélgetnek,
kávéznak…

Megszólal a hangosbemondó. Simon
Dezsô, a Vasutasok Szakszervezete elnöke
üdvözli a megjelenteket. A nyitóbeszéd ele-
jén tréfálkozva megjegyzi, hogy ez az 59.
Vasutasnap tiszteletére megrendezett sport-
nap, és bár így már elônyugdíjazási korba
ért, azonban reméljük, hogy a Vasutasnap to-

vábbra sem vonul nyugdíjba, mert ezek a
rendezvények mindig bebizonyítják, hogy
szeretünk együtt lenni, ami valahol a szak-
szervezet gyökerét képezi. Ezt követôen rá-
tér a szakmai munkára, és megemlíti, hogy
„a Cargónál az Üzemi Tanács választásokon
nagyon jól teljesítettünk, hiszen sikerült meg-
fordítanunk a korábbi eredményeket, a Gé-
pészetnél pedig ennél is jobb volt a teljesít-
ményünk, hiszen a Vasutasok Szakszerve-
zetének a jelöltje a hetvennyolc közül több
mint hatvan helyett kapott meg.” Az eredmé-
nyeket Simon Dezsô a következôképpen
kommentálja: „Úgy gondolom, hogy ezek az
eredmények önmagukért beszélnek, és a

jövôben is igyekszünk ki-
tartóan olyan következe-
tes magatartást tanúsíta-
ni, amivel a tagjaink érde-
keit képviseljük elsôsor-
ban.” Az Elnök beszédét
lezárva jó szórakozást és
balesetmentes sportolást
kívánt mindenkinek.

A négy pályán a kez-
dôcsapatok már javában
rúgják a bôrt. Baloldalon
elöl a nôi kezdômeccs
zajlik. Mivel az udvarias-
sági szabályok szerint a
lányoké az elsôbbség,
elôször ôket látogatom
meg. Mint megtudom, a

Budapest 1-es és 2-es csapatok küzdenek
egymással. Átmegyek a jobb elsô, azaz az A
pályára. Itt a férficsapatok közül a Budapest
1-es és a Szombathely játsszák a kezdô-
meccset, a B pályán pedig a férfiak Budapest
2-es és Miskolc csapatok rúgják a labdát. Mi-
re a C pályához érek, ahol Szeged játszik
Debrecennel, eljut hozzám a hír, hogy itt már
meg is született az elsô gól. Talán ennek is
köszönhetô, hogy itt már kicsit paprikásabb a
hangulat. A játékosok kicsit hangosabban
kommentálják az egyik bírói ítéletet, és a kö-
zönség soraiból is jön egy viccesebb beszó-
lás: 

– Le ne nyelje már azt a sípot, annyira fúj-
ja … – majd a nézôk között és a pályán is ki-
tör erre a nevetés. No hát, amíg így poénként
fogják fel nem baj, ha annyira nagy az akarat
mindenkiben, legalább komolyan veszik a
dolgukat – gondolom magamban, majd meg-

VSZ XII. ORSZÁGOS SPORTNAPJA

M a g y a r V a s u t a s 15 

((FFoollyyttaattááss  aa  1166--1188..  oollddaallaakkoonn))



16 M a g y a r V a s u t a s

pillantom Schnek Zoltánt. Biztos ô is a hang-
zavar miatt jött ide, de láttam rajta, hogy meg-
nyugodott, mert sportszerûen megy tovább
minden. Gyorsan be is cserkészem, hogy
megtudjam tôle az esélyeket a focipályákon,
mert a bírókat itt nem lehet most megkérdez-
ni. Ôk most meccset vezetnek.

– Mi a várakozás az eredményekkel kap-
csolatban?

– Hát az igazi várakozás az, hogy problé-
mamentes, szép mérkôzések legyenek, végül
is itt a részvétel a fontos.

– De mégis, kik az esélyesek az elsô hely-
re?

– Tavaly a férfiaknál a Budapest 1-es csa-
pat nyert, de szoros volt a döntô, tehát nem
lehet elmondani semelyik csapatról, hogy
egyértelmûen esélyes lenne.

– És a lányoknál?
– A lányoknál valószínûleg a budapesti

csapatok fognak gyôzni. Legalábbis az eddigi
eredmények alapján ez várható.

Elköszönök, majd elindulok a fôépület felé.
Az ajtón belépve látom, hogy az ultisok hat
asztalnál ütik a zsugát. Látom, hogy a já-
tékvezetô Kiss Tibor is játszik, így egy hölgyet
szólítok meg, aki szorgalmasan adminisztrál-
ja a részeredményeket.

– Itt kik az esélyesek az elsô helyekre?
– Ez a kártyajátékoknál soha nem mondha-

tó meg.
– Az sem állapítható meg akkor ezek sze-

rint, hogy kik a nagy ászok ebben a játékban?
– Tulajdonképpen Kiss Tibi az egyik. Ô pél-

dául miután az elsô lapot kihívtad, nagy
eséllyel már tudja, mi van a kezedben, hogy
mit fogsz tenni. 

Felmegyek az emeletre a sakkozókhoz.
Amikor belépek, tíz táblát látok felállítva, és
ebbôl négynél játszanak. Egy külön asztalnál
egy középkorú férfi ül, és valamit adminiszt-
rál. Ahogy az egyik játékossal szót vált, látom
a szemén, hogy legszívesebben ô is játsza-
na. Úgy vélem ô lehet a játékvezetô, így kö-
szönök és megszólítom:

– Ön itt a sportágfelelôs?
– Igen. Seres László vagyok, és azon túl,

hogy játékvezetôként vagyok itt, játszani is fo-
gok majd késôbb.

– Ki az, aki esélyesnek mondható az elsô
helyre?

– A nagy esélyes Molnár László nem tudott
eljönni, Bujdosó Barnabásnak ez biztosan jól
jött, mert így jelentôsen megnôttek az esélyei.
Azonban el kell mondani, hogy ô is egy na-
gyon jó játékos. Ifjúkorában a Magyar Sakk-
szövetség által is elismert komoly mesterjelöl-
ti tudással rendelkezett, hiszen 2200 pont kö-
rüli volt a teljesítménye. Így most elképzel-
hetô, hogy a személyében az idén a mesterek
kategóriájában új bajnokot avatunk. Nem lesz
azonban könnyû dolga, mert van egy jó kihí-
vója Dudás Kálmán személyében, aki koráb-
ban szintén mester kategóriában játszott,
azonban neki betegség miatt egy majdnem
10 éves idôszak kiesett a játékból, és most
tért vissza. Valamint mindehhez hozzáten-
ném még, hogy én is beneveztem erre a ver-
senyre, hogy a lehetô legjobban megnehezít-
sem a dolgukat. – mondja mosolyogva, és
közben vidáman és ravaszul csillognak a sze-
mei.

– Milyen kategóriák vannak még ezen a sakk-
versenyen?

– Idén ismét külön versenyeznek a nôk, vala-
mint a férfiaknál van úgynevezett amatôr kategó-
ria. 

Az asztalitenisz terembe érve a bíróktól megtu-
dom, hogy tizenhat férfi és hét nô indul az összes
területrôl, és hogy területenként kettô nôi és három
férfi csapat indult. Az esélyeket kérdezve megtu-
dom, hogy itt papírforma szerint minden csoport-
ban az idén is a tavalyi döntôsöket tartják esélyes-
nek. 

Újra felkerekedem és átmegyek a teké-
sekhez. Rögtön sikerül is szóra bírnom a
sportág felelôsét, Zvada Mihályt. Elmondja a
szabályokat. Kiderül számomra, hogy a ta-
rolás sokkal nehezebb, mint amikor sima te-
két vagy bowlingot játszik az ember, mert itt
mindig addig kell egy versenyzônek gurítani,
amíg az utolsó bábu el nem dôl. A játék
mind a hat pályán folyik. A csapatok koedu-
káltak, de a debrecenieké például három nôi
versenyzôbôl áll. Amikor az esélyekrôl fag-
gatom, viccelôdve utasítja vissza a válasz-
adást:

– Honnan tudhatnám, hiszen a golyó gömbölyû,
a pálya meg egyenes – mondja nevetve.

Összesen tizenegy bográcsban készül a babgu-
lyás. Azért fôznek egyformát, hogy a zsûritagok
könnyebben összehasonlíthassák a különbözô „fô-
zeteket”. Mindenki sürög-forog, tüsténkedik, vagy
éppen beszélget, viccelôdik. Szóval jó a hangulat.
Ahogy itt forgolódom, sikerül szóba elegyednem a
VSZ Szombathelyi Gépészeti Alapszervezet szb-
titkárával, Németh Tamással. Büszkén újságolja,
hogy a múlt héten nagyon nagy arányban nyerték
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az Üzemi Tanácsi választásokat, 79,9%-ot
értek el. Ez tényleg nagy eredmény, amihez
gratulálok neki, amit megköszön, majd ki-
használva az alkalmat közli velem, hogy ez-
úton is szeretné mindenkinek megköszönni
a munkáját, akinek ezen eredmény elérésé-
ben része volt.

A beszélgetés végeztével bemutatnak
egy másik szombathelyinek, aki moz-
donyvezetô létére VSZ-tag, sôt a Választ-
mány tagja. Szuchy Antal jókötésû, vidám
tekintetû, közvetlen ember. Rögtön meg is
kér, hogy tegezôdjünk.

– Miért döntöttél úgy, hogy mozdonyve-
zetô létedre a VSZ tagja maradtál?

– Soha nem léptem be a Mozdonyve-
zetôk Szakszervezetébe, mindig is VSZ-tag
voltam, mert úgy gondolom, nem helyes út,
ha mi, mozdonyvezetôk elkülönülünk a töb-
biektôl, hiszen a vasút nem csak belôlünk
áll, hanem abba a váltókezelôk, a jegyvizs-
gálók, szolgálattevôk és minden egyéb te-
rületen dolgozó munkatársunk is beletarto-
zik.

– Hány ilyen mozdonyvezetô van, aki
szintén így gondolta ezt, amikor szakszer-
vezetet választott?

– Szerencsére nem vagyok ezzel egye-
dül, mert körülbelül százharminc moz-
donyvezetô tagja van a VSZ-nek. Közülük
én vagyok a Választmány tagja, és az idén
már a harmadik ciklusomat töltöm.

– Honnan érkeztél?
– A Szombathelyi Területi Képviselet

vezetô helyettese vagyok. Korábban alap-
szervezeti titkár voltam. Az országban
egyedülálló módon mûködtünk, mert vállal-
kozó alapszervezet voltunk.

– Ezen mit értesz?
– Amikor ‘92-ben megindultak az elsô ki-

szervezések a MÁV-nál, az elôdöm alapított
egy Kft-t, és mi foglalkoztattuk a kiszerve-
zett takarító személyzetet. Mint résztulajdo-
nosok el tudtuk érni, hogy az osztalékot
visszaforgassuk a cégbe, és így nagyban
hozzájárultunk ahhoz, hogy a kiszervezett
kollégák megôrizhessék a munkahelyüket.

– Gondolom ez azért jöhetett így létre,
mert már akkor is nagy volt nálatok az ösz-
szetartás. Hallom, az Üzemi Tanács válasz-
tásokon kiemelkedô eredményeket értetek
el. Talán az is ennek köszönhetô?

– Igen. A kollégák szerencsére megértet-
ték, hogy túl nagy lett nálunk a terület, hi-
szen a szombathelyi Körzeti Jármûfenntar-
tási Központhoz tartozik most már Zala-
egerszeg, Celldömölk, Székesfehérvár és
Dunaújváros is. Megértették, hogy csak úgy
lehetünk eredményesek, ha fegyelmezetten
támogatjuk egymást a szavazatainkkal. Ez
óriási eredmény, aminek nagyon örülök, de
nem csak az én érdemem. Az utódom és a
kollégáim nagyon jól kampányoltak, amihez
ezúton is gratulálok nekik. 

Újabb riportalany után kutatva körbené-
zek és megpillantom Horváth Csabát, a
VSZ ifjúsági Tagozatának vezetôjét. El-
mondta, hogy egyelôre minden olajozottan,
a programterv szerint halad, és szerencsé-
re sérülés sem volt eddig, úgyhogy az orvo-
soknak sem kellett még közbeavatkozni.

Ismét megszólal a hangosbemondó. Ka-
rácsony Szilárd, a VSZ alelnöke eredmény-
hirdetésre hívja az érdeklôdôket. A VSZ ta-
gok, illetve a családtagjaik által írott sza-
kácskönyvbe beküldött receptek írói közül a
dobogós helyezetteknek Simon Dezsô adja
át a díjakat. A receptírók közül az elsô he-
lyet Melegné Nagy Veronika nyerte. A má-
sodikként díjazott Debreceni Csaba Er-
csibôl érkezett, ott szolgálattevô. Ô is több
recepttel járult hozzá a szakácskönyv elké-
szüléséhez. A harmadikként díjazott recept-
beküldô, Stelén Margit Mátészalkáról ér-
kezett. A díjak átadása után a nyerteseket
felkérték, hogy a VSZ elnökével közösen al-
kossák a fôzôverseny zsûrijét. Az ered-
ményhirdetés után a receptverseny gyôz-
tese a díjazással járó jutalmat felajánlotta a
VSZ Országos Nyugdíjas Szervezetének,
amit Pallos György elnök vett át.

A receptírók díjazása után a forgatócso-
porttal körútra indulunk, hogy a weboldal-
nak is megörökítsük az egyre jobbá váló
hangulatot. A fôépülettel kezdünk. Továbbra
is zajlanak az ulti játszmák. Megkörnyékez-
zük az egyik asztalt. Az itt ülôk mindannyi-
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an elmondják, hogy otthon elsôk lettek és
most itt nagyon jól érzik magukat. ((AA  ssppoorrttnnaapp--
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A bográcsoknál megnézzük a séfeket, mit
forralnak a boszorkányüstjeikben. Elôször Dr.
Kotter Józsefet, a VSZ TEB Szakmai Képvise-
let vezetôjét kérdezzük.

– Nagyon jó illatok érzôdnek itt. Mi a titkos
receptje ennek a babgulyásnak?

– Nincs titkos recept. Ez egy babgulyás né-
mi sertéslapockával és füstölt sertéscsülökkel.
Arra kell csak ügyelni, hogy minden belekerül-
jön, ami kell: fûszerpaprika, só, bors, majorán-
na, némi fûszerkömény… 

Hirtelen elhallgat, hogy el ne mondja az
„egyéb” hozzávalókat, majd mosolyogva hoz-
záteszi:

– Végül is van titkos része a receptnek, de
azt nem áruljuk el…

Amikor Soós Józsefet megkérdezzük, van e
valami speciális receptje, sejtelmesen moso-
lyogva mondja: „megbolondítottam némi
csontlével, amit saját recept alapján készítet-
tem el." De többet ô sem árul el a fortélyokról.
Majd odamegyünk egy szakácssapkát és kö-
tényt viselô kondérkavargatóhoz, aki már
messzirôl ízig vérig profinak néz ki. Ô viszont
azt állítja, semmi titok nincs itt:

– Látjuk, itt komolyan veszik a fôzést.
Bihacsy László mosolyogva válaszol:
– Szeretek fôzni. Nyertem már versenyt itt

is, úgyhogy megint megpróbálkozunk vele.
Eddig még mindig elfogyott, amit fôztem és
azonnal.

– Hogyan érzi most, ez a babgulyás milyen-
re sikerül?

– Bízunk benne, hogy jó lesz, ezt elrontani
nem nagyon lehet, ha belerakunk mindent,
ami belevaló, és nem égetjük le.

– Titkos recept?
– Semmi… Csak parasztosan és hagyomá-

nyosan. Semmi vegyszer, semmi kegyszer.
Az alkoholt pedig csak a séfbe – mondja ne-
vetve.

Innen az asztaliteniszezôk terme felé vesz-
szük az irányt. Hamarosan ki is szúrunk ma-
gunknak egy versenyzôt, aki nyugodt tempó-
ban szinte ronggyá veri az ellenfeleit. Megkér-
jük, mondjon néhány szót magáról:

– Ágoston István, mûszerész vagyok. Na-
gyon szeretek játszani, ezért is jöttem el, rég-
óta ûzöm már ezt a sportot.

– Mióta asztaliteniszezik?
– 18 éves korom óta.
Nem is zavarjuk tovább, hiszen látjuk, hogy

alig várja a következô ellenfelét. Elindulunk a
tekepálya irányába. A teketerembe beérve lát-
juk, hogy három hölgy már végzett a játékkal.
Mint kiderül, ôk a Debreceni Területi Képvise-
let csapata. Természetesen ôket is meg kell
szólítani:

– Önök az egyedüli nôi csapat?
– Két nôi csapat van, mi a Debreceni

Területtôl jöttünk, a másik nôi csapat Sze-
gedrôl.

– Látjuk, már végeztetek, milyen eredményt
értetek el?

– Háromszáznyolc.
– Az gyönyörû.
– Hát nekem is tetszik … – mondja moso-

lyogva, mire kitör mindenkibôl a nevetés.
Szuchy Antal Németh Gyulához, a VSZ

Szombathelyi Gépészeti Alapszervezet titká-
rának helyetteséhez irányít, aki a Trakció Zrt-
nél vezényléssel foglalkozik. 

– Mit gondol, kik az esélyesek itt a tekever-
senyen az elsô helyekre?

– A csoportversenyben a Szegedre tippel-
tünk, de az idén rosszabbul megy nekik a já-
ték és a harmadik helyen állnak. Most mi va-
gyunk a másodikak, és a Jármûjavító csapata
vezet. Egyéniben pedig most én vezetek. Még
körülbelül tíz perc van hátra a játékból, így bi-
zakodunk, hogy már nem ér minket semmi
meglepetés, és meg tudjuk ôrizni a helyezé-
sünket.

– Ezért gondolta Szuchy Tóni érdekesnek
ezt a beszélgetést, vagy egyéb okai is voltak
erre?

– Talán azért a különös helyzet miatt is gon-
dolta még érdekesnek, hogy a munkahelyen,
amíg nyugdíjba nem ment ô a beosztottam
volt, a szakszervezetben viszont ô az én
fônököm.

– Hogyan tudták ezt összeegyeztetni?
– Ezzel egyáltalán nem volt gond, nálunk

nagyon jó a munkahelyi légkör és nagy az
összetartás.

– Talán ez volt az oka annak is, hogy most
az Üzemi Tanácsi választásokon ilyen jó ered-
ményeket értek el?

– Valószínûleg ezen is sok múlott, viszont a
nálunk elért eredményeken túltekintve úgy lá-
tom, hogy a VSZ az országos viszonylatokat
tekintve is elôretört.

– Mit gondol, minek köszönhetô ez?
– Talán annak, hogy az emberek egyre in-

kább elhatárolódnak a szélsôséges szakszer-
vezetektôl, és inkább a mérsékelt, megfontolt
és biztos eredményeket elérni képes szak-
szervezeti munkát tartják követendônek.

Végül nem érte ôket semmi meglepetés. A
tekeverseny véget ért és  Németh Gyula, va-
lamint csapata megtartotta a pozícióit. Lassan
a többi versenyszám is véget ér, így vissza-
megyünk a bográcsokhoz, mert már osztják
az ebédet. A finom babgulyás elfogyasztása
után megkezdôdik az eredményhirde-
tés.

Simon Dezsô adja át az
okleveleket és a serlegeket. A
legnagyobb ovációt a miskolci
focista lányok rendezik, vi-
szont a legeredményesebb
csapat az összesített eredmé-
nyek alapján az idén a Debre-
ceni Területi Képviselet csa-
pata, és ennek megfelelôen
Suszter Csaba képviselet
vezetô emelheti magasba a Vándorkupát. 

A szép, sportszerû, jó hangulatú sportnap
végén – mint aki az elsô VSZ sportnapot éltem
meg – azt tudom mondani, hogy aki egyszer
megérezte az összetartozás érzését, az bizto-
san eljön jövôre is.
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2009. JÚNIUS 6-ÁN TARTOT-
TÁK AZ OROSI ERDÉLYI MAJOR
HORGÁSZTAVON A VSZ OR-
SZÁGOS HORGÁSZVERSENYÉT.
REGGEL HATKOR MEGJELENTEK
A VERSENYEN RÉSZTVEVÔ CSA-
PATOK ÉS AZ ELSÔ ESÔFELHÔK. 

Az eligazítás és a rajthelyek ki-
sorsolása, elfoglalása után hét óra-
kor megszólalt a verseny és az esô
kezdetét jelzô dudaszó. Kezdôd-
jön a fogászat! Nemsokára horog-
ra akadt az elsô nagyobb hal. Ek-
kor még mindenki bizakodott,
mert ugye a remény hal meg utol-
jára. 

Esik az esô. Sokáig úgy tûnt,
hogy az öreg harcsák tapasztalatá-
val rendelkezô nyugdíjasok számá-
ra áll a merítô, de a Szombathelyi

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ZÁ-
HONYI TERÜLETI KÉPVISELETE JÚNIUS
20-ÁN RENDEZTE MEG HAGYOMÁ-
NYOS TERÜLETI SPORTNAPJÁT, A
ZVSC SPORTTELEPÉN. A RENDEZ-
VÉNYT PÖHACKER ATTILA KÉPVISE-
LETVEZETÔ NYITOTTA MEG, MAJD A
NEVEZETT CSAPATOK, VERSENYZÔK
SORSOLÁS UTÁN DÉLIG TARTÓ VER-
SENYBEN DÖNTÖTTÉK EL, KIK KÉPVISE-
LIK A ZÁHONYI TERÜLETET A VASUTA-
SOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI
SPORTNAPJÁN. 

A verseny eredményeként a kispályás
labdarúgásban elsô helyezett Eperjeske
CSÁF csapata lett. Második helyezett
Mûszaki Kocsiszolgálat, harmadik pedig
Záhony CSÁF csapata.

A nôi asztalitenisz gyôztese Po-
kol Istvánné, második helyezett
Bajádiné Kókai Andrea, harma-
dik Kókainé Kecskés Erika lett.

A férfi asztalitenisz gyôztese Po-
kol István, második helyezett
Berczik Attila, harmadik Kiss Ist-
ván. Ulti versenyben Tóth Tibor
gyôzedelmeskedett, Dajka Sán-
dor és Rab László elôtt.

Valamennyi helyezett a Vasuta-
sok Szakszervezete logójával ellátott ku-
pával emlékezhet a sikeres rendezvény-
re. A százhatvan résztvevô, sportoló,
szurkoló és családtagjaik kellemes idô-

ben töltötték el a hétvégét, élvezve a
Vasutasok Szakszervezete vendégszere-
tetét.

PP..  AA..

Jármûjavító csapata az utolsó
percekben beleszákolt. Az
esô még mindig esik. 

A halak csekély érdek-
lôdése mellett tizenegy óra-
kor vége a versenynek. Mér-
legelés, eredményhirdetés,
esô.

Csapat eredmények: 
II.. Jármûjavító IB (Vasjármû
Kft., Szombathely) 10,820
gr.
IIII.. Nyíregyházi Vasutas
Nyugdíjas Klub 9,840 gr.
IIIIII.. Záhony VSZ Aranyho-
rog Csapata 5,300 gr.
IIVV..  Pécs VSZ 3,060 gr.
VV.. Szeged VSZ 2,120 gr.
VVII.. Debrecen VSZ 1,980 gr.
VVIIII.. Miskolc VSZ 400 gr.

Horgászverseny
Oroson
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Egyéni eredmények: 
II.. Seres István, Nyíregyházi Vasutas Nyugdíjas Klub 7,460

gr.
IIII.. Ádám Tibor, Záhony 4,920 gr.
IIIIII.. Kolonics Gyula, Szombathely 4,380 gr.
Az dobogós csapatok elismerô oklevelet és serleget, az

egyéni gyôztesek tárgyjutalmat kaptak. Az eredményhirde-
tés után a csapatok jó hangulatban fogyasztották el az ebé-
det és nyilvánosan fogadkoztak a jövô évi versenyt illetôen.
Elállt az esô. 

Köszönet illeti Méhes Ernôt a zökkenômentes és színvo-
nalas szervezésért, lebonyolításért, valamint Lipcsei József
sporttársunkat a finom babgulyásért. 

OOllááhh  BBééllaa,, szb-titkár

2009. július 1-4-én a VSZ Nyugdíjas Alapszervezete Nyíregyházáról Erdélybe szervezett ki-
rándulást. A kép az „Ezeréves határ”-nál lévô utolsó magyar (30-as számú) vasúti ôrháznál
készült. A kirándulás teljes idôtartama alatt jó hangulat, vidámság volt jellemzô. A gyö-
nyörû Békás-szoros és a felejthetetlen emlékhelyek mindenkiben mély nyomot hagytak és
örök emlék marad.

59. Vasutasnap, Nyíregyháza-Sóstón, 2009. július 11-én, a
fôzôverseny eredményhirdetése után a VSZ nyugdíjasok
különdíjas csapata. Balról-jobbra: Székács László, Bara-
nyai Imre, Kôvári István, Bolgár Sándorné, Illés János.

VSZ Sportnap
Záhonyban

(Illés János tudósítása.)



1859-ben az „északi” vonal (a chichagoi,
Rock Island-i-, davenporti-, Council Bluffs-i-,
omahai vonal)  ellenére úgy tûnt, hogy a 150
mérfölddel (kb. 250 km-rel) délebbre húzódó
(Missouri állam-béli, a Mississippi nyugati partján
fekvô) Hannibal és a (Nyugatra, Sacramentoba
tartó) Pony Express kiindulópontjául szolgáló
(szintén Missouri állam-béli, a folyó keleti partján
fekvô) St. Joseph közötti vasút, a Hannibal&St.
Joseph Railroad lesz a legesélyesebb a transz-
kontinentális vasút kezdô szakaszaként. Tervük-
ben a St. Joseph-iek annyira biztosak voltak,
hogy már a vonat postakocsiját is megterveztet-
ték, amelyben majd osztályozni, rendezni lehet a
nagytömegû küldeményt. Reményüket alátá-
masztotta, hogy ez volt az egyetlen ép és hibát-
lan vasútvonal a Missouri mentén sorakozó pos-
takocsi állomásokhoz, továbbá igen jelentôs sze-
mély- és teherforgalommal bírt – s szép jövedel-
mezôséggel kecsegtetett. 

Hannibalt, bár igen jelentôs folyami forgal-
mat bonyolított le és a vasutat illetôen inkább a
Déllel tartott, a „vonatláz” mégsem kerülte el.
Már csak azért sem, mert „akinek volt szeme”, az
láthatta, hogy a Nyugatra tartó (hajó)utat több
száz mérfölddel rövidíthetné le (a Mississippin
St. Louisig való lehajózás, majd onnan a Missou-
rin való Kansas-Nebraska-kanyarig történô fel-
hajózás kiváltásával) egy Mississippi és Missou-
ri közötti („rövid”) vasút. (Lásd térképünket a Ma-
gyar Vasutas 2009. márc. számának 12. olda-
lán.) A jószemû, éles eszû üzletemberek találko-
zóhelye a hannibali békebíró, John Clemens iro-
dája volt. 

Arról álmodtak, hogy a tôlük kiinduló transz-
kontinentális vasút fejpályaudvara St. Joseph
lesz. „Szent Jóska” fél évszázadon át, mint
prémkereskedô központ volt ismert, de azért is
tûnt kedvezô helynek, mivel 1849-tôl, a kaliforni-
ai aranyláztól fogva naponta 20 gôzhajó is kikö-
tött, tömegestôl hozva az európai kivándorlókat,
a leendô aranyásókat, akik innen vonultak to-
vább kocsikaravánjaikkal Nyugat felé. „St.
Joseph derekas helység, s az ottaniak most jól
üzletelhetnek. Látványnak sem utolsó, ahogy a
bevándorlók zsebébôl kibûvölik a pénzt.” – olvas-
ható egy kortárs útinaplójában. Hannibal pénz-
emberei látták mindezt, s biztosítani akarták a

maguk részét a Kalifornia felé tartó, aranyásókat
vivô, aranyat fialó karavánból, amely óriási
mennyiségû élelmiszert, szerszámot, ruházati
cikket, kocsit, lovat „forgalmazott”.

A találkozóhelyet biztosító békebíró tizen-
évesen hagyta árván a késôbbi neves írót és fi-
vérét – s finanszírozás, összefogottság híján
majdnem hamvába holt a haladó gondolkodású
hannibaliak törekvése is. 

A precedens
Azonban 1850 szeptemberében a Kong-

resszus több mint kétmillió acre (1 acre =0,4
hektár=4047 m2) állami tulajdonú földet adomá-
nyozott az Illionis Central Companynek, melynek
a földek eladásából befolyt összeget a
Chichagotól délre az Ohio és a Mississippi talál-
kozási pontján álló Cairo városáig vezetô (észak-
dél irányban futó) vasútépítésre kellett fordítania.
Ez precedenst teremtett. 

Hannibal kereskedôi és bankárai „jókor, jó
helyen” lobbizva kijárásuk eredményeként (má-
sodikként) 1850 ôszén megkapták a Kongresz-
szustól az állami támogatást: hat, egyenként egy
négyzetmérföldes parcellát minden mérföldnyi
elkészült vasútvonalért. A Hannibal&St. Joseph
több millió dollárt érô termôföld birtokába jutott, s
ez megindította a keleti partvidék pénzügyi óriá-
sainak kegyeikért való versengését. Olyan vona-
lat építettek, amelynek 1860. április 3-án felállí-
tott gyorsasági rekordját 50 évig nem sikerült
megdönteni – öt órába sem telt bele, amíg
Hannibalból (a 300 km-re lévô) St. Josephbe ér-
tek. Elsôk (a késôbbi transzkontinentális vasút
számára példaértékûek) voltak abban, hogy a
vonal építési munkálatait egyidejûleg indították
annak keleti és nyugati végén. Az építéssel
1859. február 13-ra lettek készen, ekkor az öreg
trapper, Joseph Ribodoux (aki St. Josephet, az
American Fur Company nevû prémkereskedô
vállalat számára megalapította) Cream Ridgenél
bevert egy arany talpfaszöget – amely „fény-
ûzés” már a vasúti tradíciókhoz tartozott. Az ava-
tó ünnepséget, akárcsak a Rock Island-ieknél
(szintén hagyományszerûen) George Washing-
ton születésnapján, vagyis 1859. február 22-én
tartották. Az esemény tiszteletére a vonat egy
korsó vizet hozott Mississippibôl St. Josephbe,
melynek cseppjeit cirkalmas szónoklatok (pl. St.
Joseph polgármesterének, Jeff Thompsonnak a

tirádái) kíséretében a Missouri iszapos vizébe
vegyítették. (Mark Twain ekkor egy Mississippi-
gôzös kormányos inasaként kereste a kenyerét.) 

A meghasonlott Hannibal
Az említett gyorsasági rekord hôseinek egyi-

ke a Pony Express lovasa, Johnny Frey a polgár-
háború kitörésekor az Unió hadseregébe lépett,
s bôrnadrágját kék pantallóra cserélte. Halálát az
Arkansas Rangers nevû szabadcsapat elleni
harcban lelte. A nevezetes város polgármestere,
Jeff Thompson a déliek szürke egyenruháját vá-
lasztotta, s hamarosan az általa még nemrég
csodált, magasztalt vasút ellen vezetett kitartó
támadásokat – immár gerillacsapata élén. 

A déli „lázadók” alaposan megrongálták a
Missouri-menti vasútvonalakat, szerelvényeket
tettek tönkre, hidakat robbantottak, foglyul ejtet-
ték a pályaudvarok személyzetét, sôt már azzal
fenyegetôztek, hogy elrabolják és kivégzik a
Hannibal&St. Joseph elnökét, ha nem ad paran-
csot a teljes vasúti forgalom leállítására. Így tör-
tént, hogy egy jól mûködô vonal (H&St. J. R.),
egy kiemelkedô jelentôségû fejpályaudvari (St.
Joseph) lehetôség elveszett a háború kitörésé-
vel. 

Mark Twain, mivel a Mississippin szünetelt a
kereskedelmi hajóforgalom, állás nélkül maradt,
visszatért a déliek oldalán harcoló szülôvárosá-
ba, s rövid ideig együtt gyakorlatozott Hannibal
Konföderációs Miliciájában a gyerekkorától is-
mert fiatal polgártársaival – közöttük talán ott volt
a Huckleberry Finn néven halhatatlanná vált régi
barát, Tom Blankenship is. Az ifjú nemsokára ta-
lálkozott fivérével, Orionnal, aki – az északi el-
nöknek! – Abraham Lincolnnak toborzott híveket,
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AZ 1861-RE FEGYVERESSÉ SZÉLESEDÔ BELSÔ VISZÁLY ÁTÍRTA AZ ELÔZÔ
ÖTVEN ÉV ELKÉPZELÉSEIT. RAGYOGÓ ÜZLETEKET, FÉNYES REMÉNYEKET
FÚJT EL A POLGÁRHÁBORÚ SZELE – IGEN KEVESEK HASZNÁRA. A KÖ-
VETKEZETESSÉG KEGYETLENSÉGGÉ LETT; S A CSETEPATÉK A VILÁG ELSÔ
TOTÁLIS HÁBORÚJÁVÁ FAJULTAK.

Mark Twain, eredeti nevén Samuel Cle-
mens (1835-1910); a kaliforniai „aranyál-
dásból” saját részét kivenni igyekvô han-
nibali békebíró John Clemens fia; Tom
Sawyer, Huckleberry Finn „atyja”, az „Egy
jenki Arthur király udvarában” késôbbi
szerzôje, tárgyalt témánk idején a Missis-
sippi kereskedelmi flottájának büszke kor-
mányosa, a polgárháború kitörésekor
azonban állás nélkül maradt.(A polgárháború

kezdete)

Megdördültek
az ágyúk



s ezért igen szépen jövedelmezô kormányzati ál-
lással jutalmazták a távoli Nevadában, így St.
Josephben mindketten felszálltak egy postako-
csira, s maguk mögött hagyták a polgárháborút. 

Miért is? (Casus belli)
„Dél azért vált ki, mert megérezte a rabszol-

gaság fennmaradását fenyegetô veszedelmet,
Észak elôször csak az Unióért, és nem a rab-
szolgák szabadságáért küzdött. 1863-ra a hábo-
rú forradalmi, társadalmi és katonai lendülete a
kongresszusi radikális demokraták növekvô ere-
jével párosulva a rabszolga-felszabadítást tûzte
ki az Unió második hadicéljául” – tudható meg
egyfelôl. „Lincoln elnök valójában nem a négere-
kért, hanem az Unió egységéért küzdötte végig a
háborút, és a rabszolgatartást elsôsorban nem a
feketékért, hanem az Egyesült Államok méltósá-
gáért kívánta megoldani” – olvasható egy másik
értékelésbôl.

Fokozódó feszültségek
A rabszolgák minden romantikus képzeletet

felülmúló szökésein; a szökevény rabszolgákról
szóló 1850-es (rendkívül megalázó, az ókori ró-
mai joghoz képest is visszalépést jelentô) törvé-
nyen; a „Tamás bátya kunyhója”-nak másfél mil-

lió példányos, 1852-es megjelenésén; az 1855-
56-os kansasi polgárháborún; John Brown
Harpers Ferry elleni 1859-es (abolícionisták által
titokban támogatott) támadásán, valamint a nagy
felzúdulást kiváltó Dred Scott ügyön túl fokozta a
feszültséget az alkotmánynak olyan értelmû (dé-
li) értelmezése, miszerint az Unióból lehetséges
egy (vagy több) állam kiválása. 

Kezdetben még egyértelmû volt, hogy nem a
rabszolgaság eltörlése a kérdés, hanem (az
északi és a déli államok egy-egy államon belüli
társadalmi „berendezkedésének” megtartása
mellett) az, hogy az új területeken, az úgyneve-
zett territóriumokon lehetséges-e az, vagy ezek a
még állammá nem szervezôdött helyek olyanok
lesznek, ahová a bevándorló, a kisember, „a sze-
gény ember elmehet, és javíthat életkörülménye-
in”. A „népszuverenitás” elmélete például meg-
engedte volna a nagybirtokos délieknek, hogy
rabszolgáikat bevigyék a territóriumokra, s azok
késôbb rabszolgatartó államokká válhassanak. 

(Az 1854-es Kansas-Nebraska törvény kivál-
totta északi-déli versengésrôl, territóriumra „tó-
dulásról” ld. a Magyar Vasutas 2008. márc. szá-
mának 13. oldalán közölt térképet.)

Borotvaélen
Az 1860-as novemberi választások idején az

Amerikai Egyesült Államok a rabszolgaság kér-
désében már nem tudott megegyezni. A republi-
kánus jelölt, Abraham Lincoln a rabszolgaság
nyugati irányú terjeszkedésének feltartóztatását
ígérte. A déliek a folyami hajózást, a déli vasút-
vonalakat, rendkívül jelentôs exporttermékük (a
gyapot) miatt a szabad kereskedelmet támogat-
ták – az északiak belsô ipari fejlôdést elôsegítô
„védôvámos” politikájával szemben, az északiak
nyilvánvalóan nem szívesen mondtak volna le az
amerikai export 57 százalékát (191 millió dollár)
kitevô gyapotbevételrôl. 

Dél Lincoln megválasztását nyílt provokáció-
nak tekintette; régóta elôször történt meg, hogy
nem kompromisszumra hajló elnöke lett az
Egyesült Államoknak, hanem olyan, aki kimond-
ta: „Az önmagával meghasonlott ház nem állhat
fenn... Nem gondolom, hogy az Unio felbomlik –
nem gondolom, hogy a ház leomlik –, hanem a
megosztottsága meg fog szûnni.”

Az 1860-as novemberi választásokon a re-
publikánus Abraham Lincoln (csak relatív!)
gyôzelmet aratott, 1.857.710 szavazatot kapott,
a népi szavazatok 39%-át – a másik három jelölt-
re leadott 2.810.000 szavazattal szemben,
amelybôl az északi demokraták jelöltje, Lincoln
legfôbb vetélytársa, Stephen A. Douglas
1.375.000 szavazatot kapott (Douglasról bô-
vebben: MV 2008. jan. szám 12. oldal).

John C. Breckinridge, a déli demokraták je-
löltje Délen mindenütt jól szerepelt, de a sors iró-
niájaként azok a megyék, ahol a rabszolgaság a
legerôsebb volt, leginkább egy kompromisszu-
mos jelöltre, John Bellre (Alkotmányos Unió Párt-
ja) szavaztak. 

A négy jelölt közötti versengés tulajdonkép-
pen nem is egy választás volt, hanem kettô. A

szabad államok polgárai Lincoln és Douglas kö-
zött választottak, a rabszolgatartó államokban
pedig Bell és Breckinridge közül. E válságos pil-
lanatban az amerikai pártrendszer már nem mû-
ködött nemzeti szinten, a szélsôséges politizálás
következtében csaknem megsemmisült a koráb-
bi „Nemzethez” való ragaszkodás. 

Sem Észak, sem Dél nem ismerte fel, hogy a
másik következetesen ragaszkodik a saját elkép-
zeléséhez. Úgy vélték, csak politikai blöffrôl lehet
szó, az északiak nem vették komolyan a déliek
elszakadási szándékát, a déliek nem gondolták,
hogy az Észak velük szemben fegyveres erôvel
fog fellépni. 

A hadi helyzet
1861 februárjában hét állam (a „Pálmák álla-

ma”, Dél-Karolina; a hat „Öböl-állam”: Mississip-
pi, Florida, Georgia, Alabama, Louisiana és Te-
xas) elfogadta a(z Egyesült Államokból kiváló)
„déli” Konföderált Államok alkotmányát; 1861.
április: az északiaktól elfoglalták a Fort Sumter
erôdöt (amely Dél-Karolina fôvárosának, Char-
leston öblének bejáratát védte). Virginia szakított
az Unióval; 1861. május: Arkansas is kivált az
Unióból; 1861. június: Észak-Karolina és Te-
nnessee állam szintén kilépett az „északi” Unió-
ból. De néhány hónapig még ingatag volt Ken-
tucky, Missouri, Maryland, Delaware államok hû-
sége is.

Délen a haditermelés megszervezése során
a gyengén fejlett vasúti hálózat miatt nehézsége-
ket okozott a nyersanyag szállítása, azonban a
(déli) richmondi kormány ellenôrzése alá vonta a
vasútvonalakat és más közlekedési eszközöket,
így a déli szén-, vasérc- és ólomtelepek felhasz-
nálásával Virginia, Észak-Karolina, Tennessee,
Alabama államokban is megindult az ágyú, az
akna, a hajópáncélzat gyártása.

Északon az eredményes hírközlés, közleke-
dés – és csapatszállítás! – érdekében a kormány
támogatta a transzkontinentális vasútvonalat,
kiegészítô vágányokat építtetett, továbbá átvette
egyes vonalak irányítását, megfelelô kártérítés
ellenében kezébe vette („államosította”) az addig
magántulajdonban lévô vasút- és távíró vonala-
kat. 

A napi 2 millió dolláros kiadással járó háború
miatt a Kongresszus növelte az adóterheket és a
kölcsönöket. 1865-re az államadósság elérte a
2,6 billió (milliárd) dollárt, a Kongresszus ekkor
kivetette az elsô jövedelemadót.

Addig nem látott, óriási erôfeszítések történ-
tek mind Észak, mind Dél részérôl a vasút ügyé-
nek (a hadi szerencse) elômozdítása érdekében.
Ugyanakkor az 1861-65-ös amerikai polgárhábo-
rú akkora veszteséget okozott a vasútvonalak-
ban, a jármû- és épületállományban, amely Eu-
rópában csak a második világháborúban lesz ta-
pasztalható. Sejtették, hogy miközben egy lépést
tesznek elôre, kettôt lépnek vissza?

Fehérvári Nándor
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VASUTAK A

VADNYUGATON

21. RÉSZ

A DÉL KIVÁLT; ERÔDÖKET (PL. FORT SUMTER), VASUTAKAT FOGLALT EL
– ÉSZAK EZT NEM HAGYTA, VISSZAFOGLALTA (HA TUDTA). A HELYI, A
KONKRÉT TÖRTÉNÉSEKTÔL AZ ORSZÁGOS ESEMÉNYEK, ELMÉLETI ÖSSZE-
FÜGGÉSEK FELÉ HALADVA MUTATJUK BE, A HÁBORÚ MIKÉNT FEJLESZTETT
ÉS MENNYIT ROMBOLT.

Abraham Lincoln álruhában menekül
egy tehervagonban (a Dél egyik gúnyraj-
za). Amíg (a déli) Konföderált Államok el-
nöke, Jefferson Davis elé 150 km-t utaz-
tak, s Alabama fôvárosában, Montgo-
mery-ben a lelkes katonazenekar a Mar-
seillaise-t játszotta, addig Lincoln szo-
rongva, baltimori meggyilkoltatásától
tartva indult a március 4-i washingtoni
beiktatásra.



EGY BANGLADESI KÖZGAZDÁSZ,
MUHAMMAD YUNUS A GRAMEEN
BANKKAL MEGOSZTVA KAPTA A
GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FEJLÔ-
DÉS ELÔSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN TETT
ERÔFESZÍTÉSEIÉRT A NOBEL-BÉKE-
DÍJAT 2006-BAN. A NORVÉG
NOBEL-BIZOTTSÁG INDOKLÁSÁ-
BAN MEGEMLÍTETTE: „MUHAM-
MAD YUNUS OLYAN VEZETÔ, AKI
AZ ÁLMOKAT GYAKORLATI TETTEKRE
TUDTA VÁLTANI BANGLADESBEN ÉS
A VILÁG SZÁMOS MÁS HELYÉN
NYOMORBAN ÉLÔ EMBEREK MEG-
SEGÍTÉSÉRE. AZ ANYAGI BIZTON-
SÁG HIÁNYÁBAN TENGÔDÔK SZÁ-
MÁRA A BANKI HITELFELVÉTEL LEHE-
TETLENNEK TÛNT. A HÁROM ÉVTI-
ZEDDEL EZELÔTTI SZERÉNY KEZDETEK
ÓTA YUNUS ELSÔKÉNT ÉS FÔKÉNT A
GRAMEEN BANKON KERESZTÜL A
MIKRO-HITELT A SZEGÉNYSÉG EL-
LENI HARC LEGFONTOSABB ESZ-
KÖZÉVÉ FEJLESZTETTE.”

Muhammad Yunus 1940-ben szüle-
tett a bangladesi Chittagong kikötô-
városban. Felsôfokú tanulmányait a
Dhaka egyetemen végezte, majd Ful-
bright-ösztöndíjat nyert az amerikai
Vanderbilt Egyetemre tanulmányai foly-
tatásához. Itt szerezte közgazdasági dok-
tori címét 1969-ben, majd a következô
évben tanársegéd lett a Middle Tennes-
see Állami Egyetemen az Egyesült Álla-
mokban. Bangladesbe visszatérve a
Chittagong Egyetemen a közgazdasági
tanszék vezetôje lett.

1993 és 1995 között Yunus profesz-
szor a Konferencia a Nôkért a Harma-
dik Világban tanácsadó testületének
tagja volt. Erre a posztra maga Boutros
Boutros-Ghali, az ENSZ fôtitkára nevez-
te ki. Szolgálatot teljesít a Nôk Egészsé-
ge Globális Bizottságában, részt vesz a
Fenntartható Gazdasági Fejlôdés ta-
nácsadó testületében, valamint az
ENSZ Nôk és Pénzügyek szakértôi cso-
portjában. A Nobel-díjon kívül számos
egyéb díjjal is büszkélkedhet, köztük tu-
dományos és élelmezési díjakkal, illetve

a világ különbözô országaiban odaítél-
hetô legmagasabb állami kitüntetések-
kel. A Nobel-díjjal járó összeg egy ré-
szét is arra költötte, hogy a nélkülö-
zôknek állítson elô olcsó, ám tápláló
élelmiszert.

Saját zsebbôl
1976-ban, amikor Yunus professzor

ellátogatott a Chittagong Egyetem kö-
zelében egy Jorba nevû kis falu legsze-
gényebb háztartásaiba, azt látta, hogy
egy egészen kicsi hitel az összeg nagysá-
gához képest nagyságrendekkel na-
gyobb életszínvonal emelkedést jelen-
tene a nincsteleneknek. Történt: a fa-
lubéli asszonyok uzsora hitelt voltak
kénytelenek felvenni, hogy bambuszt
tudjanak venni a bambuszbútorok elô-
állításához. Így minden hasznukat elvit-
te a kamat, amit a hitelezôknek fizet-
tek. Az elsô 27 dolláros hiteleket Mu-
hammad Yunus a saját zsebébôl adta a
42 jorbai asszonynak, akiknek fejenként
0,5 bangladesi taka haszna lett a
kölcsönbôl. Ily módon nagymértékben
növekedett Banglades export-import
képessége, erôsödött gazdasági helyze-
te, pozíciója a globalizációban.

A szegények számára a nyomor fel-
számolásának eszközeként nyújtott hi-
tel ötlete nem volt egyedülálló. Dr.
Akhtar Hameed Khant, a Pakisztáni Vi-
dékfejlesztési Akadémia alapítóját te-
kintik az idea úttörôjének. Yunus pro-
fesszor dr. Hameed csodálójaként és a
Jorbában szerzett tapasztalataira alapoz-
va felismerte, hogy szükség van olyan
intézményre, amelyik a legszegényeb-
beknek ad kölcsön. Míg a hagyományos
bankoknak a visszafizetés nagy kockáza-
ta miatt nem érdeke kicsi hitelt adni el-
fogadható kamatra, addig Yunus hitte,
ha bizalmat fektet a szegényekbe, így
adva nekik esélyt, vissza fogják fizetni a
kölcsönkapott pénzt, és a mikrohitel
életképes üzleti modell lesz. „Míg em-
berek haltak meg az utcán az éhségtôl,
én gyönyörû elveket tanítottam. Gyûlöl-
tem magam, mivel gôgösen úgy tettem,
mintha tudnám a választ. Semmit sem

értettünk a minket körülvevô nyomor-
ból. Mindent madártávlatból láttunk,
képtelenek voltunk földi szemmel néz-
ni a részleteket” – emlékszik vissza a
professzor. – „Évekig próbáltam meg-
gyôzni a hagyományos bankokat, hogy
tekintsenek el a járulékos költségektôl,
és kölcsönözzenek kis összeget a szegé-

nyeknek. Mindhiába. A szegény azért
szegény, mert a rendszer gazdasági
„apartheid”-et gyakorol vele szemben”.
(Az apartheid eredeti jelentése szerint a
faji megkülönböztetés politikája, ame-
lyet a Dél-afrikai Unióban illetve utódál-
lamában, a Dél-afrikai Köztársaságban
1994-ig alkalmazott a fehér kisebbség.
Ebben az esetben gazdasági aparthei-
drôl van szó, amikor a pénzvilág a hitel-
képtelen szegényeket eleve kirekeszti a
lehetôségekbôl. – Szerk.)

Végül 1976 decemberében dr.
Yunusnak sikerült hitelt felvennie az ál-
lami Janata Banktól, hogy pénzt adhas-
son kölcsön a jorbai szegény asszonyok-
nak. Az intézmény mûködését éveken
keresztül más bankoktól felvett hitelbôl
finanszírozták, hogy a program folytat-
ható legyen. 1982-re 28 ezer tagja lett a
rendszernek. 1983. október 1-jén a pi-
lóta játékhoz hasonló rendszerben22 M a g y a r  V a s u t a s

Ha a bank nem jótékonysági intézmény, akkor miért kap egy bankár béke
Nobel-díjat és nem közgazdaságit? Mert meg tudta valósítani: ne csak az
kaphasson hitelt, akinek már amúgy is bôven van pénze. 

MMuuhhaammmmaadd  YYuunnuuss,,
aa  sszzeeggéénnyyeekk  bbaannkkáárraa

Szegények
Az erôszakos baloldal, a klerikális konzervatívok, a gaz-

dasági apartheid és a rögzült bizalmatlanság ellen



mûködô vállalkozás teljes értékû bank-
ként kezdett funkcionálni, és ekkor
kapta a Grameen Bank (Falusi Bank,
vagy Szegények Bankja) nevet utalva ez-
zel arra, hogy a bank a vidéki szegények
legszegényebbjeinek nyújt hitelt Yunus
dél-ázsiai hazájában, a világ egyik leg-
szegényebb és „legzsúfoltabb” országá-
ban, ahol 147 millióan laknak 144 ezer
négyzetkilométeren.

Yunusnak és kollégáinak meg kellett
küzdenie mind az erôszakos szél-
sôbaloldaliakkal, mind a klerikális kon-
zervatívokkal, akik azzal fenyegették az
asszonyokat, hogy megtagadják tôlük a
muzulmán temetést, ha kölcsönt vesz-
nek fel a Grameen Banktól. 2007 júniu-
sáig a Grameen Bank 6,38 milliárd
amerikai dollár hitelt nyújtott 7,4 millió
ügyfélnek.

Szolidaritási csoport
A Grameen Bank több tekintetben

is a szolidaritás elvén mûködik. Már ma-
gát az alapgondolatot is a másokért ér-

zett felelôsség hozta létre, ám ezen felül
az adósok egymással is együttmûködés-
re kényszerülnek. A mûködô gyakorlat
szerint csak akkor juthatnak hitelhez,
ha úgynevezett „szolidaritási csoportot”
hoznak létre. Egy-egy ilyen kisközösség
legalább négy-hat személybôl vagy kis
cégbôl áll. Ôk szerzôdésben egyetemes
jogi felelôsséget vállalnak egymás hite-
leinek törlesztéséért, és nem juthatnak
újabb hitelhez, amíg a pénzt vissza nem
fizetik. A pénzintézet nem követel meg
az igénylôktôl semmilyen más fedeze-
tet, biztosítékot. A hiteligénylôk becsü-
letükre ígérik, és szavukat adják, hogy
közösen vállalják a felelôsséget, hogy
visszatérítik a kölcsönt. A Grameen
Bank alapfilozófiája, hogy a szegények
is lehetnek jó adósok. A rendszer sike-
rén azonban még maga Yunus is
meglepôdött. „Eleinte nem gondoltam,
hogy annak, amit tettem, szélesebb ösz-
szefüggésben is van jelentôsége” –
mondta egy interjúban. De a rendszer
bevált. 

A Grameen Bank mikro-finanszíro-
zási modelljének sikere a világ mintegy
száz országát sarkallta hasonló kezde-
ményezésre nemcsak a fejlôdô világ-
ban. Legelterjedtebb a módszer Ázsiá-

ban és Latin-Ameriká-
ban, de olyan iparilag
fejlett országokban is al-
kalmazzák, mint az Ame-
rikai Egyesült Államok.
A mikrohitelek több
mint 94%-át nôknek ad-
ják, akiknek a szegény-
ség terhe világszerte
aránytalanul nagymér-
tékben nyomja a vállát,

és akik a férfiaknál sokkal nagyobb rész-
ben fordítják keresetüket családjuk
megélhetésére.

Egészen elképesztô összefüggése
van az ötletnek az AIDS elleni küzde-
lemmel is. Ugyanis azok a gazdaságilag
hátrányos helyzetben élô nôk, akik a
mikrohitel segítségével önálló egzisz-
tenciát tudnak teremteni maguknak,
függetlenné válnak a férfiaktól, velük
egyenrangú félként kerülnek kapcsolat-
ba, nem kényszerülnek áruba bocsátani
testüket, nem keverednek felelôtlen,
kényszerû alkalmi szexuális kalandba,
így védettebbé válnak korunk pestisével
szemben - derült ki az ENSZ egy nemré-
giben Mexikóvárosban tartott konfe-
renciáján. Ezek a nôk nagyobb felelôs-
séget éreznek saját testükért is, és jelen-
tôsen nagyobb arányban járnak szûré-
sekre és beszélnek partnerükkel a veszé-
lyekrôl, mint a nyomorban, nincstelen-
ségben sínylôdô társnôik, akik anyagi
függôségük okán semmilyen védekezési
módszert nem követelhetnek ki maguk-
nak a férfiaktól.

Bécsben, itthon
Hozzánk legközelebbi példa a szegé-

nyek bankjára Bécsben található, mely-
nek mûködése némiképp eltér a fent
vázoltaktól, de ennek a lényege is a
bank a bank nélküli embereknek. A fi-
nanszírozó bank non-profit szerveze-
tekkel mûködik együtt, a hátteret a
bank dolgozóinak önkéntes munkája
biztosítja. Ausztriában mintegy 12 ezer
ember nem nyithat bankszámlát anyagi
fedezet hiányában, ami alapvetôen
megakadályozza beilleszkedésüket a
társadalomba. Rajtuk segít a kezdemé-
nyezés, amely három évre biztosít ka-
matozó folyószámlát, amelyhez jár
bankkártya, de folyószámlahitel nem.

Hazánkban is készültek hatástanul-
mányok a Yunus-féle modell beveze-
tendô lehetôségeirôl a Szociális és
Munkaügyi Minisztériumban. Lapinfor-
mációk szerint a tárca a Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány által kidolgozott
koncepció tanulmányozásán dolgozik,
emellett maguk is igyekeznek kifejlesz-
teni egy szociális és mikrohiteleket tar-
talmazó rendszert. A Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvány nyújthatna vállalkozásra
felhasználható mikrohiteleket Magyar-
országon a gazdaságilag hátrányos hely-
zetben lévô, egyébként hitelképtelen
emberek számára. A várhatóan 2009-
ben bevezetésre kerülô kedvezményes
kölcsön kamata a kezelési költséget fe-
dezné. A hitelek odaítélésérôl a mikro-
hitelbizottságok döntenének, amelyek-
ben részt vennének az önkormányzatok
képviselôi, akik a hitelfelvevôknek a
közfoglalkoztatásba való bevonással
megkönnyíthetnék a törlesztést is.

A mikrohitel itthoni bevezetése
több kérdést is magában hordoz. A „sze-
gények bankja” eredetileg épp a kormá-
nyok megkérdôjelezhetô segélyelosztási
gyakorlatát kiküszöbölendô jött létre.
Lehet, hogy nálunk is rá kellene ezt
hagyni a civil szférára? (Persze további
probléma, hogy ezek a  civil szervezetek
nagyon pici gyermekcipôben járnak.) A
másik felvetés, ami igencsak kétségessé
teszi a cél elérését, hogy Magyarorszá-
gon hajlandóak-e az emberek „szolida-
ritási csoportokat” létrehozni. Megbí-
zik-e ki-ki annyira a szomszédjában, só-
gorában, komájában, hogy „összeáll-
jon” vele? Az adott szóról, ami a hitel
legfôbb biztosítéka, már nem is beszél-
ve. Csak reménykedhetünk, hogy ami a
világon annyi helyen bevált függetlenül
földrajzi elhelyezkedéstôl, politikai
rendszertôl és gazdasági fejlettségtôl, az
hazánkban is segíthet nemcsak a sze-
génység, de a diszkrimináció, a szegre-
gáció felszámolásában is.

FFeehhéérrvváárrii  NNáánnddoorr
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Yunus a nyomor felszámolása érdekében nagy lépést tett
a világban – de elgondolásai mire számíthatnak hazánkban?

AA  GGrraammeeeenn  BBaannkk  kköözzppoonnttii
iirrooddaaééppüülleettee  DDhhaakkaa--bbaann

bankja



AZ EURÓPAI NYUGDÍJAS SZAK-
SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE (FERPA)
2009. ÁPRILIS 16-17-ÉN TARTOT-
TA FÉLIDÔS KONGRESSZUSÁT.
VERNER THUM, A FERPA ELNÖKE
ÜDVÖZÖLTE A MEGJELENT KÜLDÖT-
TEKET, KÖZTÜK AZ MSZOSZ NYUGDÍ-
JAS SZÖVETSÉG ÉS A SZEF NYUG-
DÍJAS KÉPVISELÔIT, MAJD BRUNO
CONSTANTINI, AZ EURÓPAI SZERVE-
ZET FÔTITKÁRA ÉRTÉKELTE A FERPA
KÉTÉVES MUNKÁJÁT.

A FERPA által összesített adatokat, érté-
keléseket dokumentumokban foglalták
össze és a küldötteknek átadták. Ezen
dokumentumokat a kongresszus egyéb-

ként az Európai Szakszervezeti Szövetségnek és az
EU Bizottságnak is elküldte.

Az értékelés szóbeli kiegészítôjében különös
hangsúlyt kapott a pénzügyi-gazdasági válság kér-
dése, hatása egész Európára. 2009-ben a gazdasági
növekedés helyett jelentôs csökkenés következik
be, a recesszió érezteti hatását. Mindez a tagor-
szágokra is érvényes és nagyban érinti a lakossá-
got. A tagországok nyugdíjasainak életminôsége
fél év alatt 15 százalékkal romlott!

A válság kezelésére az Európai Szakszervezeti
Szövetség (ESZSZ) tanulmányába beépítették a
FERPA dokumentumait is. A kongresszus úgy ítél-
te meg, hogy a ESZSZ munkája önmagában is pél-
damutató és követendô irány a tagországok számá-
ra is.

Fontos része az összegzésnek, hogy az európai
országokban nyugdíjasként élni mennyibe kerül,
ugyanakkor segít az idôsek helyzetének megérté-
sében is.

Bemutatták a munkahelyek megtartásának,
megôrzésének alternatíváit, de határozottan meg-
jelölik a szociális párbeszéd fontosságát is. Külön
foglalkozik a dokumentum az idôsek foglalkozta-
tásának kérdéseivel, valamint azzal is, hogy a to-
vábbképzés igen fontos.

Felhívja a figyelmet arra is, hogy a bérek védel-
me elsôrendû feladat, azért is, mert ehhez egyre
jobban kapcsolódnak a nyugdíjak, ill. azok védel-
me is.

Külön szólt az értékelés a tényleges és nyugdí-
jas szövetség egyre szorosabb kapcsolatáról, a sike-
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res együttmûködésrôl. Kiemelte
a május 15-17-i tüntetéseket Prá-
gában, Berlinben, Párizsban,
Brüsszelben, amelyek a szerveze-
tek együttmûködését és munká-
ját dicsérik.

A beszámoló kitért a FERPA
belsô mûködési nehézségeire, az
anyagiak szûkösségére, a munka-
bizottságok hiányosságaira.

A beszámolót vita követte.
Ezek során nagy hangsúlyt ka-
pott az a tapasztalat, hogy egész
Európában dinamikusan csök-
ken a bérek és nyugdíjak reálér-
téke. Ugrásszerûen megnôtt a
munkanélküliség, a nyugdíjasok
foglalkoztatása jelentôsen vissza-
szorult. A multik és a pénzügyi vi-
lág támadása a nyugdíjrendszer
és a szociális ellátás ellen – világ-
jelenség.

Megerôs í te t ték ,  hogy  a
ESZSZ határozottabb fellépése és
a javaslataink beépítése az EU
kormányfôk zárónyilatkozatába
fontos kezdeményezés. Mindezt
indokolja az is, hogy soha ilyen
nagy különbség nem volt a gaz-
daság felsô rétege és a munkavál-
lalók, illetve nyugdíjasok közötti
elosztásban. Ennek következmé-
nyeit egyre nehezebben viselik.
Éppen ezért erôsíteni kell a szak-
szervezeti eszközöket, az erôk
egyesítésével. Van mit megvéde-
nünk!!

A hozzászólások során szóba
került az is, hogy a munkaválla-
lók és a nyugdíjasok – önhibáju-
kon kívül – nagyon magas árat fi-
zetnek az üzleti világ (különösen
a pénzintézetek) kapzsi mérték-
telenségéért. A tagországok min-
degyikében – a világban is – a
munkanélküliség nagymérték-
ben tovább nô, a szegénység ter-
jed, a nyugdíjak vásárlóereje
csökken, a megélhetés romok-
ban.

Ezt követôen politikai nyilat-
kozat elfogadását kezdeményezte
a kongresszus. A cél ezzel az,
hogy egy új Szociális Megállapo-
dás jöjjön létre Európában:

Meg kell szüntetni a szabadpi-
ac mindenek felettiségét, vissza
kell állítani az alapvetô munka-
és megélhetési jogokat és a kol-

lektív megállapodások elsôdle-
gességét. Ezzel megerôsödne a
belsô – nemzeti – piac és a szoci-
ális ellátórendszer, érvényesülne
az egyenlô teherviselés és bánás-
mód elve.

A FERPA félidôs kongresszu-
sán elhangzott javaslatokat, a
szervezet munkáját Jozef Nie-
miec, a Szakszervezetek Európai
Szövetség konfederációs titkára
és Bruno Constantitni fôtitkár
értékelte. Összefoglalva a követ-
kezôket emelte ki:

– A végleges politikai állásfog-
lalást a ESZSZ félidôs konferen-
ciája alakítja majd ki Párizsban.

– A pénzügyi-gazdasági válság
befolyásolhatja a tervezett állás-
foglalást.

– Ismerik és beépítik a FERPA
által készített és elfogadott nyilat-
kozatot.

– Az Európai Bizottság és a
ESZSZ közös konferenciát szer-
vez az elhangzott és kialakított, a
munkavállalókat és nyugdíjaso-
kat érintô legfontosabb kérdések
megtárgyalására.

Ismételt felvetésünkre a fó-
rum tárgyalta az Európai Szak-
szervezeti Szövetségben a FERPA
elnökségi tagságáról szóló javas-
latot is. (Már hosszú ideje hiá-
nyoljuk, hogy a FERPA szavazati
joggal nincs képviselve a Szövet-
ségben!)

A felvetésünkre az volt a reak-
ció, hogy függetlenül a szavazati
jogtól, a FERPA a ESZSZ munká-
jában látható módon jelen van!

A kongresszus által
elfogadott dokumen-
tumok igen fontosak,
mindent elkövetnek az

idôsek minôségi, méltó életfel-
tételeinek megteremtéséért. A
kongresszus elhatározta, hogy se-
gítünk felépíteni a szociális Euró-
pát, amely védôbástyája az egyen-
lôségen, a szolidaritáson és az
emberi méltóság tiszteletén ala-
puló értékeknek.

PPaallllooss  GGyyöörrggyy
AAzz  MMSSZZOOSSZZ  NNyyuuggddííjjaass

SSzzöövveettssééggee  aalleellnnöökkee
AA  VVSSZZ  OONNYYSSZZ  eellnnöökkee

A FERPA félidôs –

malagai kongresszusa



Z

AZ IDEI NYUGDÍJAS VASUTASNA-
POT JÚLIUS 6-ÁN TARTOTTA MEG A
VASUTASOK SZAKSZERVEZETE OR-
SZÁGOS NYUGDÍJAS SZERVEZETE A
MÁV ZRT. TÁMOGATÁSÁVAL. AZ
59. VASUTASNAP TISZTELETÉRE

MEGTARTOTT RENDEZVÉNYT PALLOS
GYÖRGY, A VSZ NYUGDÍJAS
SZERVEZETÉNEK ELNÖKE NYITOTTA
MEG. A MÁV ZRT. RÉSZÉRÔL
ZSOLDOS MARIANNA HUMÁN-
ERÔFORRÁS IGAZGATÓ, A KOR-
MÁNY RÉSZÉRÔL PEDIG A SZOCIÁ-
LIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
ÁLLAMTITKÁRA, KORÓZS LAJOS
KÖSZÖNTÖTTE A NYUGDÍJASOKAT.

Zsoldos Marianna, miután köszöntöt-
te a jelenlévôket és megköszönte a
nyugdíjasoknak az aktív koruk után is
elvégzett áldozatos munkáját, köszön-
tötte a jelenlévô, a nagyszülôket elkí-
sérô fiatalokat is. Jelezte, hogy szükség
van rájuk is, hiszen bár a vasúti szférá-
ban a szervezeti formák változnak, vas-
utas munkavállalókra mindig szükség
lesz. Szót ejtett a vasutas nyugdíjasok
segélyezésérôl, a számukra biztosított
üdülési lehetôségrôl és közös nyugdíjas
rendezvényekrôl, így a Nyugdíjas Vas-
utasnapról. Mint mondta, a MÁV Zrt. a
jövôben is igyekszik a nyugdíjasait tá-
mogatni.

A nyugdíjasok juttatásairól Korózs
Lajos adott áttekintést beszédében, és
biztosította a jelenlévôket, hogy a kor-
mányzat a gazdasági helyzet adta le-
hetôségektôl függôen mindent meg-
tesz a 13. havi nyugdíj visszaállításáért
és a nyugdíjasoknak adható támogatá-
sok fedezetének a megteremtéséért.
Ennek a törekvésnek a része annak az

Idôsügyi Stratégiának az elkészítése is,
amelyet az azt kidolgozók hamarosan a
kormány elé terjesztik.

Az ünnepségen Zsoldos Marianna és
Simon Dezsô, a VSZ elnöke kitünteté-
seket adtak át a vasutas nyugdíjasok
ügyét képviselô szakszervezeti tiszt-
ségviselôknek. 

AA  MMÁÁVV  ZZrrtt..  vveezzéérriiggaazzggaattóójjaa

aa  vvaassuuttaass  nnyyuuggddííjjaassookkéérrtt

vvééggzzeetttt  ppééllddaammuuttaattóó  mmuunn--

kkáájjááéérrtt  kkiittüünntteettééssbbeenn  rréésszzee--

ssíítteettttee::

KKááddáárr  BBeerrttaallaann miskolci területi kép-
viselet vezetôt

LLuukkiiccss  GGyyuulláánnéé gyôri alapszervezeti
elnököt

TTaahhiinn  KKaattaalliinn szombathelyi alapszer-
vezeti fôbizalmit

VVaassss  LLáásszzllóó budapesti területi képvi-
selet vezetôt

VVaarrggaa  SSáánnddoorrnnéé záhonyi alapszerve-
zeti fôbizalmit.

AA  VVSSZZ  EEllnnöökkssééggee  aa  sszzaakk--

sszzeerrvveezzeettbbeenn  vvééggzzeetttt  ttööbbbb

éévvttiizzeeddeess  mmuunnkkáájjááéérrtt  aa

„„VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettéé--

éérrtt””  kkiittüünntteettééssbbeenn  rréésszzeessíí--

tteettttee  

GGuullyyááss  FFeerreenncc szegedi területi képviselô
helyettest.

AA  VVSSZZ  eellnnöökkssééggee  „„VVaassuuttaa--

ssookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  AArraannyy--

jjeellvvéénnyy””  kkiittüünntteettééssbbeenn  rréé--

sszzeessíítteettttee  

BBaarraannyyaaii  IImmrree debreceni területi kép-
viselet vezetô helyettest.

AA  VVSSZZ  eellnnöökkssééggee  ttoovváábbbbáá

„„EElliissmmeerrôô  OOkklleevvééll””  kkiittüünn--

tteettééssbbeenn  rréésszzeessíítteettttee::

CCssáákkóó  JJóózzsseeff  ócsai alapszervezeti el-
nököt, CCssiikkóóss  IIssttvváánntt,, volt törökszent-
miklósi alapszervezeti elnököt, HHeeggee--
ddûûss  GGyyöörrggyynnéé székesfehérvári bizalmit,
GGööbbööllööss  JJáánnoossnnéé  somogyszobi alapszer-
vezeti gazdasági felelôst, SSoommkkúúttii
JJóózzsseeffnnéé szentesi alapszervezeti gazda-
sági felelôst.

Az ünnepélyes megnyitó után kultu-
rális mûsor szórakoztatta a jelenlévô-
ket, valamint a Vasúttörténeti Park kiál-
lításait is meg lehetett tekinteni.

zzeelleeii
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NNyyuuggddííjjaass  VVaassuuttaassnnaapp
aa  VVaassúúttttöörrttéénneettii  PPaarrkkbbaann



PÁR ÉVVEL EZELÔTT A TELEPEN BESZÉDBE
ELEGYEDETT VELEM EGY OTT LAKÓ, HETVE-
NEN TÚLI NÉNI ÉS MESÉLTE: „TUDJA ARA-
NYOSKÁM, 1985. DECEMBER 12-ÉN
KAPTAM EGY LEVELET A MÁV-TÓL. FEL-
SZÓLÍTOTTAK: NYOLC NAPON BELÜL NYI-
LATKOZZAK ARRÓL, HOGY MEG KÍVÁ-
NOM-E VENNI A LAKÁST.” 

A történetben csak annyi pontatlanság
van, hogy az évszámra csak nagyjából
emlékszem, de 1-2 évnél többet nem té-
vedek. A napokban a MÁV Zrt. a szak-

szervezeteknek véleményezésre átadta a Budapest,
Hungária körút 1-3. sz. alatti MÁV lakótelep laká-
sainak értékesítése tárgyú tájékoztatóját és ez fel-
tehetôen annak a jele, hogy huszonvalahány év
után talán véget ér a vajúdás. Néhány információ
az értékesítési szándékról és a Vasutasok Szakszer-
vezete ezzel kapcsolatos véleményérôl:

A telep lakosainak történô eladás esetére az a
szándék, hogy a forgalmi értékek és vételárak
meghatározásánál figyelembe veszik a MÁV-nál
már megvalósult korábbi értékesítések (pl. a Gyáli
úti lakótelep) forgalmi értékeit és vételárait, amit
az azóta eltelt idôben bekövetkezett értékváltozá-
sokkal aktualizálnak. A VSZ méltányosnak tartotta
azt a javaslatot, hogy 10% elôleg befizetése után a
fennmaradó részre a vonatkozó utasítás alapján a

jeelleennlleegg  aaddaannddóó  4400%%  eennggeedd--
mméénnyytt  5500%%--rraa  eemmeelljjéékk  aazz  eeggyy--
öösssszzeeggbbeenn  ttöörrttéénnôô  mmeeggvváássáárrllááss
eesseettéénn..  AA  ttáájjéékkoozzttaattóó  eeggyyéébbkkéénntt
nneemm  ttaarrttaallmmaazzootttt  mméégg  eellmméélleettii
nnééggyyzzeettmméétteerr--áárraatt  sseemm,,  sseemm  aa  llaa--
kkáássookkrraa,,  sseemm  aa  tteellkkeekkrree..  AA  kkiiaallaa--
kkííttaannddóó  4411  llaakkóótteellkkeett  oosszzttaattllaann
kköözzööss  ttuullaajjddoonnii  hháánnyyaaddddaall,,  aazz
eeggyyeess  llaakkáássookkaatt  kkiizzáárróóllaaggooss  hhaasszz--
nnáállaattttaall  éérrttéékkeessííttiikk..  EEzz  nnyyiillvváánnvvaa--
llóóaann  kkeeddvveezzôôttlleenneebbbb,,  mmiinntthhaa
ttáárrssaasshháázzaakkaatt  aallaakkííttaannáánnaakk  kkii  ééss
aazz  eellaaddáássssaall  eeggyybbeenn  rreennddeezzôôddnnee
vvaallaammeennnnyyii  hhaasszznnáállaattii  ééss  eeggyyéébb
pprroobblléémmaa..  SSzzüükkssééggeessnneekk  llááttjjuukk
aazztt,,  hhooggyy  aa  bbéérrlleemméénnyyhheezz  kkaapp--
ccssoollóóddóó  kkiizzáárróóllaaggooss  hhaasszznnáállaattoo--
kkaatt  aa  MMÁÁVV  ZZrrtt..  rreennddeezzzzee  eell  aazz
aaddáássvvéétteellii  sszzeerrzzôôddéésseekkbbeenn  ((ppll..
aakkii  aa  bbéérrlleettii  sszzeerrzzôôddééssee  aallaappjjáánn
kkeerrtthhaasszznnáállaattrraa  jjooggoossuulltt,,  aazztt  vvii--
hheessssee  ttoovváábbbb  ééss  nnee  kkeelleettkkeezzzzee--
nneekk  vviittáákk  aa  llaakkóókk  kköözzöötttt  ootttt,,  aahhooll
nneemm  mmiinnddeennkkii  kkaappootttt  kkeerrtthhaasszz--
nnáállaattoott))..  AA  tteelleekkaallaakkííttááss  ffööllddhhii--
vvaattaallii  bbeejjeeggyyeezztteettééssee  mméégg  ffoollyyaa--
mmaattbbaann  vvaann..

ÉÉrrzzéékkeennyy  ppoonntt  aa  kköözzmmûûvveekk
rreennddbbeettéétteellee..  NNaaggyy  aannnnaakk  aazz
eessééllyyee,,  hhooggyy  eezz  aa  llaakkoossookkrraa  mmaa--
rraadd,,  ééss  eezzéérrtt  aallaaccssoonnyyaabbbb  lleesszz  aa

lakások eladási ára. Jeleztük,
hogy a vevôket terhelô, a köz-
mûvek átalakításával kapcsolatos
terheket az adásvételi szerzô-
désekben korrekt módon, pon-
tosan kell közölni. Nem ele-
gendô a „becsült költség”, mert
ez a tényleges költséghez képest
lakásonként akár több százezres
eltérést jelenthet. Bizonytalan
tétel nem elképzelhetô akkor,
ha a vevôknek az adásvételi
szerzôdésekben kötelezettséget
kell vállalniuk a közmû átalakí-
tás öt éven belüli elvégzésére, és
biztosítékként visszavásárlási jog
lesz bejegyezve a MÁV Zrt. javá-
ra. Jeleztük azt is, hogy a lakott-
ság és a rossz mûszaki állapot kü-
lön-külön értékcsökkentô té-
nyezôk, azokat nem lehet egy
kalap alatt kezelni. Nem érthetô
az a szándék, hogy a lakóingatla-
nokon található, lakásokhoz tar-
tozó egyéb épületeket (pl. fás-
kamrák) miért akarja a MÁV Zrt.
elkülöníteni a lakásoktól és kü-
lön árat kérni értük, hiszen azok
a bérlemények részét képezik.
Ezeket beköltözhetô forgalmi
értéken akarják értékesíteni,
amelynek nem látjuk a logikai
alapját. 

Ugyancsak fennálló lehetô-
ség még, hogy az egész lakótele-
pet megvásárolja Kôbánya Ön-
kormányzata. Mivel a 2007-ben
errôl folyó tárgyalásokon a száj-
hagyomány szerint csak 200 mil-
lió forintot alig meghaladó ösz-
szeg volt a tét, így nem érthetô,
hogy ez mitôl emelkedett 645
millió Ft-ra (Áfa nélkül) az azóta
eltelt viszonylag rövid idô alatt.
Ezen az ügylet könnyen meg-
bukhat. A lehetôségek közül vi-
szont elvetik a lakótelep egészé-
nek „kívülálló” ingatlanfejlesztô
gazdasági társaság részére tör-
ténô eladását. A tájékoztató az
egyes kapcsolódó feladatok el-
végzésére ütemezést nem tartal-
mazott, így az értékesítés módja
mellett annak határideje tovább-
ra is bizonytalan.

Eljutott az eladásig

a „Jancsi” telep?
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ddrr..  BBoorrddaa  TTiibboorr
éérrddeekkvvééddeellmmii

sszzaakkéérrttôô

((FFoottóó::  HHoorrvváátthh  CCssaabbaa))



A

2009. JÚNIUS 13-ÁN AZ OR-
SZÁG SZÁMOS, TÁVOLI TELEPÜ-
LÉSÉRÔL IS ÉRKEZTEK VASÚT- ÉS

TERMÉSZETBARÁTOK A HORTO-
BÁGYI HALASTÓRA. MÁSODIK

ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG

AZ ÖREG-TAVI KISVASÚT NAP-
JÁT. A TAVAK KÖZT LÉVÔ GÁ-
TON, A 4,2 KM-ES VASÚTI PÁ-
LYÁN HÁROM SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ

KOCSIVAL ÓRÁNKÉNT KÖZLEKE-
DETT A KISVONAT.
A közel százéves tórendszer Közép-

Európa egyik legnagyobb halászati lé-
tesítménye. Kiemelkedô és változatos a
környék élôvilága. Az elmúlt évtizedek-
ben közel 350 madárfajt figyeltek meg
a területen, amelyek fele tartósan él a
Hortobágyi Nemzeti Park területén.
Másik jellegzetesség, hogy a költözô
madarak pihenô- és táplálkozó helye-
ként is szolgál a terület.

A változatos és nagyszámú madár-
populáció sok látogatót vonz a világ
miden tájáról. Ezek bemutatását jól

szolgálja a több éve elkezdett és folya-
matosan tartó fejlesztés, amelynek kö-
vetkeztében egyre nagyobb forgalmat
bonyolít a kisvasút. Az elôzô évihez  vi-
szonyítva már háromszorosára nôtt az
utaslétszám. 

A köszöntôt és megnyitót Gyarmati
István, a Hortobágyi Nemzeti Park
igazgatóhelyettese tartotta, aki ezután
a Debreceni Dixilend Jazz Band tagja-
ként órákon át dallamos és népszerû
számokkal szórakoztatta a jelenlévôket.
Az együttes idén lesz 25 éves és évek
óta a vasutasnap meghatározó, népsze-
rû fellépôje.

A kisvonattal végig zö-
työgve, a hatalmas vízfelüle-
ten és az ott körözô mada-
rakon kívül, a változatos nö-
vényvilág és a bivalyok soka-
sága jelentett megragadó
látványt. 

A kisvonattal visszaér-
kezôket jobbnál jobb illa-
tok fogadták, hiszen há-
romféle jellegzetes horto-
bágyi étel készült a szabad
tûzön, hatalmas bográcsok-
ban, slambuc, halászlé és
vaddisznó pörkölt. 

A Zöld Gömb Sport
Klub most is megszervezte az „Elôzd
meg a kisvonatot” futó- és kerékpáros
versenyt. A futásban a debreceni Witt-
mann András Levente, a kerékpározás-
ban a budapesti Orosz György diadal-
maskodott.

Nyíregyházáról a lelkes vasútbará-
tok egy négyszemélyes drezinát (ben-
zinmotoros vasúti jármû) is elhoztak.

A tervek szerint – sikeres pályázatok
eredményeként – a vasutat az idén is
fejlesztik. Felújítanak egy mozdonyt és
1,5 km-es C rendszerû vasúti pályát épí-
tenek a Kondás tóig. 

SSeerreessss  IIssttvváánn  

ISMÉT ÚTNAK INDULT A VSZ BÉ-
KÉSCSABAI ÁLLOMÁSI ALAPSZER-
VEZETÉHEZ TARTOZÓ KIS CSAPAT,
MOST A SZEGEDI VADASPARKBA.
REGGEL FRISSEN ÉS ÜDÉN NEKI-
VÁGTUNK AZ ÚTNAK, A VONAT
SZEGED-RÓKUSIG VITT BENNÜN-
KET, OTT LESZÁLLVA ELINDULTUNK A
PARK FELÉ. 

A Vadaspark egy kisebb gyalogtúrával
felérô távolságra volt, egy óra alatt értük
el a kitûzött célt, majd a jegyváltás után
mindenki a maga tempójában sétálta vé-

gig a parkot. Minden „parklakót” látni
szerettünk volna. 

A park egyik szenzációja volt a két öt-
hetes foltos hiénakölyök. 

Magyarországon még nem születtek
foltos hiénák és Európában is kevés van
belôlük.

A szurikáták nemcsak a filmeken mó-
kásak, az ôrszemként figyelô állatok kis
gombszemeikkel vizsgálták a látogató-
kat. Persze nekünk is, mint sok más eu-
rópai embernek, az afrikai ragadozók
voltak a legkülönlegesebbek, a lustán el-
nyúló nagymacskákat közelrôl csodál-
hattuk meg, sokunk oroszlánt vagy leo-
párdot eddig csak tévében látott.

Idôközben azért a büfénél ösz-
szefutottunk, ahol pihenôt tartot-
tunk, majd folytattuk a nézelô-
dést. Bûbájos Liszt-majmocskákat
láttunk, egy kölyök idén május-
ban született. A furcsa kinézetû
majmok nevüket Liszt Ferencrôl
kapták, mert olyan a „hajuk”,
mint a híres zeneszerzô frizurája. 

Hosszasan sorolhatnám még a
parkban élô állatok hadát, igye-
keztünk is minél többet megcso-
dálni, de az idô hamar eltelt és mi
újból felkötöttük a „nyúlcipôt”; si-

etni kellett a vonathoz. Hát persze,
ahogy egy jó vasutashoz illik, lekéstük a
járatot, s egy vonattal késôbb értünk ha-
za.  Csodálatos élmény volt, bízunk ben-
ne, hogy lesz még kirándulás máskor is,
azaz minél hamarabb, mert nagyon jól
éreztük magunkat. A közös kirándulás,
a beszélgetések, a közösen átélt élmé-
nyek, úgy érzem, jobban összekovácsol-
ják kis közösségünket.

Köszönjük a VSZ-nek ezeket a lehe-
tôségeket.

HHééggeellyy  IImmrréénnéé
bizalmi

M a g y a r V a s u t a s 27

A második kisvasúti nap a Hortobágyon
AA  kkiissvvoonnaatt  óórráánnkkéénntt  kköözzlleekkeeddeetttt..  

KKiirráánndduullááss aa  SSzzeeggeeddii  VVaaddaassppaarrkkbbaann
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Kedvezmények VSZ-tagoknak
AA  VVAASSUUTTAASSOOKK SSZZAAKKSSZZEERRVVEEZZEETTEE TTAAGGJJAAIITT SSEEGGÍÍTTII
AA NNEEHHÉÉZZ ÉÉLLEETTHHEELLYYZZEETTEEKKBBEENN..  SSZZÜÜKKSSÉÉGG EESSEETTÉÉNN
TTEEMMEETTÉÉSSII,,  VVAALLAAMMIINNTT KKÁÁRRTTÉÉRRÍÍTTÉÉSSII ÉÉSS MMUUNNKKAA--
BBAALLEESSEETTII SSEEGGÉÉLLYYTT NNYYÚÚJJTT..  ((AA  SSEEGGÉÉLLYYEEKK AA VVSSZZ
KKÖÖZZPPOONNTTJJÁÁTTÓÓLL IIGGÉÉNNYYEELLHHEETTÔÔKK::  11002233  BBUUDDAA--
PPEESSTT,,  ÜÜRRÖÖMMII UU..  88..,,  VVAASSÚÚTTÜÜZZEEMMII TTEELLEEFFOONN::
0011//8844--9933))..

VSZ Központi Temetési Segély
Az adótörvényeket is figyelembe véve Központi Temeté-

si Segélyt az a tag igényelhet, akinek házastársa, szülôje il-
letve eltartott gyermeke hunyt el. 

AA  ggyyeerrmmeekk  uuttáánn  aazz  aalláábbbbii  eesseetteekkbbeenn  ffiizzeetthheettôô  aa  tteemmeettéé--
ssii  sseeggééllyy::

– 18 éves korig,
– 18 éves kor felett a nappali tagozatos iskolai tanulmá-

nyainak befejezéséig, de legfeljebb 25. életéve betöltéséig,
amennyiben önálló jövedelemmel nem rendelkezik,

– életkortól függetlenül, aki után munkaképtelensége mi-
att magasabb összegû családi pótlék jár és ezt a kifizetô-
hely igazolja.

Tag halála esetén a temetés költségeit álló egyeneság-
beli rokon igényelheti.

Központi Temetési Segély csak azon tagok érintettsége
esetében fizethetô ki, akik a VSZ Alapszabálya V. feje-
zet 4.b pontja szerint fizetik a tagdíjat.

AA  KKöözzppoonnttii  TTeemmeettééssii  SSeeggééllyy  mméérrttéékkee 2009-ben ha-
lálesetenként 17.000 forint.

HHaalláálleesseetteennkkéénntt  ttööbbbbeess  kkiiffiizzeettééss  aallkkaallmmaazzhhaattóó::
– gyermek eltemettetése esetén, amennyiben mind-

két szülô VSZ-tag, 
– szülô eltemettetése esetén, ha a gyermek és a má-

sik szülô is a VSZ tagja,
– tag halála esetén, amennyiben házastársa is a VSZ

tagja. 
Ez esetekben is – a felsorolt hozzátartozók közül –

csak az(ok) jogosult(ak) a Központi Temetési Segélyre,
aki(k) nevére a számlát kiállították.

VSZ Kártérítési Segély
A Vasutasok Szakszervezete Kártérítési Segélyt

nyújt tagja részére – munkáltatói eljárás keretében –
megállapított és kiszabott kártérítési összeg kifizetésé-
hez, legfeljebb a kártérítési összeg mértékéig. Kártérí-
tési segélyt igényelhet az, aki az esemény bekövetkez-
tének idôpontjában érvényes VSZ tagsággal rendelke-
zik, és tagdíjfizetési kötelezettségének folyamatosan
eleget tesz, és a munkáltatói eljárás során igénybe ve-
szi a VSZ képviselôjének segítségét. (Ennek tényét a
segélykérô lapon a tisztségviselô aláírásával igazolni
kell. Az új szabályt a 2009. március 1-jét követôen be-
érkezett kártérítési segélyeknél kell alkalmazni.)

A Kártérítési Segélyt is a VSZ által rendszeresített
Segélykérô lapon kell igényelni. A Kártérítési Segély a
VSZ Segélyezési Szabályzatában foglalt feltételek telje-
sülése esetén folyósítható.

Kártérítési segélyben részesülhet: akinek az ese-
mény bekövetkeztének idôpontjában folyamatos tagdíj-
fizetése fennáll. A munkavállaló kártérítési felelôsségét
a Munka Törvénykönyve 166. §-a, a kártérítés összegét
és fizetésének idôtartamát a Kollektív Szerzôdés alap-
ján a munkáltató állapítja meg.

A segélykérelmet a segélykérô lap kitöltésével, a
munkáltató által kiállított jegyzôkönyv, kártérítési hatá-

rozat, a szakszervezeti tag szociális helyzetét tar-
talmazó környezettanulmány, valamint az alap-
szervezeti és a területileg illetékes középszervi tit-
kár javaslatának csatolásával lehet benyújtani a
VSZ Központjába. A benyújtott kérelem alapján a
segély kifizetését az elnök engedélyezi.

A segélyt a tagsági viszony létesítését követô
hat hónap várakozási idô eltelte után lehet folyósí-
tani. A segély összegének kifizetése a területileg il-
letékes középszervezeten keresztül történik.

VSZ Munkabaleseti gyorssegély
Ha a munkabaleset a sérült halálát okozta (halá-

los munkabaleset az is, amelynek bekövetkezésétôl
számított 90 napon belül a sérült orvosi szakvéle-
mény szerint a balesettel összefüggésben életét
vesztette), a balesetet szenvedett házastársát vagy
egyeneságbeli rokonát (nagyszülô, szülô, gyermek) a
központ költségvetésében biztosított temetési segély-
ben kell részesíteni.

A súlyos munkabalesetet szenvedettnek, vagy meghatal-
mazottjának szociális gyorssegély fizetendô, amennyiben a
munkabaleset bekövetkeztekor érvényes VSZ tagsággal
rendelkezik. A segélyt a tagsági viszony létesítését követô
hat hónap várakozási idô után lehet folyósítani.

A Munkabaleseti gyorssegély maximális mértéke
150.000 Ft.

VSZ
Jogsegély-
szolgálat

MMuunnkkaavvééggzzéésssseell  kkaappccssoollaattooss  jjoo--

ggii  üüggyyeekkbbeenn  iinnggyyeenneess  ttaannááccssoott

kkaapphhaattsszz  jjooggsseeggééllyysszzoollggáállaattaaiinnkk--

ttóóll..  ÉÉrrddeekkllôôddjj  aa  TTeerrüülleettii  KKééppvviissee--

lleetteeiinnkkeenn..
((BBuuddaappeesstt  0011//1100--2288,,

MMiisskkoollcc  0044//1122--7733,,

ZZááhhoonnyy  0033//3333--4499,,

DDeebbrreecceenn  0033//2299--7700,,

SSzzeeggeedd  0066//1155--2233,,

PPééccss  0055//1166--1166,,

SSzzoommbbaatthheellyy  0077//1155--2255..))

OOllccssóóbbbbaann  vváássáárroollhhaattsszz  aazz  EEDDCC--llooggóóss  
KKiieemmeelltt  kkeeddvveezzmméénnyytt  aaddóó  ppaarrttnneerreekk

A kedvezm
ényt adó cégek teljes listáját – területi és tem

atikus keresôvel – m
egtalálod a w

w
w

.edc.hu oldalon.



JJeelleennttôôss  kkeeddvveezzmméénnnnyyeell
mmoobbiilloozzhhaattsszz  ééss  iinntteerr--
nneetteezzhheettsszz..  SSôôtt,,  aakkáárr  nnuullllaa

ffoorriinnttooss  ppeerrccddííjjjjaall  hhíívvhhaattoodd
ccssaallááddttaaggjjaaiiddaatt  ééss  mmuunnkkaattáárrssaaiiddaatt
aa  VVooddaaffoonnee  sseeggííttssééggéévveell..  

AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  ééss  aa  VVooddaaffoonnee  eeggyyüüttttmmûûkkööddéésséé--
nneekk  kköösszzöönnhheettôôeenn  aa  VVSSZZ  ttaaggjjaaii  4400%%--ooss  kkeeddvveezzmméénnnnyyeell  tteellee--
ffoonnáállhhaattnnaakk  ((aazz  aallaappddííjj  lleebbeesszzéélléésséénn  ttúúll))  aazz  aallaapp--ppeerrccddííjjaakkhhoozz  kkéé--
ppeesstt..  EEggyy  VVSSZZ  ttaaggssáággii  iiggaazzoollvváánnyyhhoozz  ttoovváábbbbrraa  iiss  öött  eellôôffiizzeettééss  ttaarr--
ttoozzhhaatt,,  aammeellyyhheezz  zzáárrtt  ccssooppoorrttoonn  bbeellüüllii  iinnggyyeenneess  bbeesszzééllggeettééss  vváá--
llaasszztthhaattóó..  SSôôtt,,  22000099--ttôôll  iinnggyyeenneesseenn  hhíívvhhaattjjáákk  eeggyymmáásstt  aa  VVSSZZ--fflloott--
ttaa  zzáárrtt  ccssooppoorrttooss  ooppcciióóvvaall  rreennddeellkkeezzôô  eellôôffiizzeettôôii..

AAkkiikk  eeddddiigg  iiss  hhaasszznnáállttáákk  aa  zzáárrtt  ccssooppoorrttoonn  bbeellüüllii  ooppcciióótt  ((aa
„„ffôôkkáárrttyyaa”” mmeelllléé  vváássáárroolltt  lleeggffeelljjeebbbb  nnééggyy  eellôôffiizzeettééss  eesseettéénn  eeggyy--
mmááss  kköözztt  iinnggyyeenneess  bbeesszzééllggeettééss)),,  aa  tteelljjeess  VVSSZZ  fflloottttáánn  bbeellüüll  iinnggyyeenn
hhíívvhhaattjjáákk  eeggyymmáásstt..  NNeekkiikk  aazz  úújj  kkeeddvveezzmméénnyyéérrtt  aa  VVooddaaffoonnee  nneemm
sszzáámmlláázz  ttoovváábbbbii  ddííjjaatt..  AAkkii  kkoorráábbbbaann  nneemm  vváállaasszzttoottttaa
aa  zzáárrtt  ccssooppoorrttoonn  bbeellüüllii  iinnggyyeenneess  bbeesszzééllggeettééss  ooppcciióó--
jjáátt,,  aazz  iiss  kkéérrhheettii  ((ttoovváábbbbrraa  sseemm  kköötteelleezzôô)),,  ddee
aammeennnnyyiibbeenn  aazz  eellôôffiizzeettôô  iiggéénnyyllii,,  aazz  úújj  sszzoollggáállttaattáásséérrtt
bbrruuttttóó  448800  FFtt--oott  ffoogg  sszzáámmlláázznnii  aa  mmoobbiillsszzoollggáállttaattóó..

A VSZ tarifacsomag neve:
CAS 40% – VSZ flotta tarifa
AA  rréésszzlleetteess  VVooddaaffoonnee  ttaarriiffaaccssoommaagg  ttáábblláázzaattoott

aa  kköövveettkkeezzôô  oollddaalloonn  ttaalláálloodd!!
A szerzôdéseket a kijelölt üzletekben lehet megkötni, melyhez szük-

séges: éérrvvéénnyyeess  ttaaggkkáárrttyyaa,,  sszzeemmééllyyii  iiggaazzoollvváánnyy,,  llaakkccíímmkkáárrttyyaa,,  aaddóókkáárr--
ttyyaa,,  hháárroomm  hhóónnaappnnááll  nneemm  rrééggeebbbbii  eerreeddeettii  kköözzüüzzeemmii  sszzáámmllaa (korábbi,
vagy egyéb mobilszolgáltatótól származó elôzô havi számla). 

A Vodafone a VSZ-tagokkal egyéni elôfizetôi szerzôdést köt kétéves
hûségnyilatkozattal. A Vodafone jogosult az egyéni elôfizetôi szerzôdés
megkötését kaució befizetéséhez kötni, melyet három hónap elteltével
az elôfizetô számláján jóváírnak. 

A kedvezményt nyújtó kijelölt Vodafone üzletekrôl a VSZ Területi Kép-
viseletein, illetve az alapszervezeteknél lehet érdeklôdni.

Fontos, hogy ha valaki a szerzôdéskötéskor a külön fizetendô szolgál-
tatásokra nem szerzôdött, késôbb a Vodafone ügyfélszolgálati telefon-

számán kérhet módosítást.
Az elôfizetéseket továbbra is a kije-

lölt üzletkötôknél lehet megkötni. A
VSZ-tagok részére fenntartott elô-
fizetés neve: „CAS 40% – VSZ flotta
tarifa”. AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzee--
ttee  OONNYYSSZZ--hheezz  ttaarrttoozzóó  ttaaggjjaaiinnkk  vvááll--
ttoozzaattllaann  ffeellttéétteelleekkkkeell    vveehheettiikk  iiggéénnyybbee  aa
VVooddaaffoonnee  sszzoollggáállttaattáássaaiitt,,  aazzaazz  eeggyy  ttaagg
öött  eellôôffiizzeettéésstt  kköötthheett  ééss  aa  ccssooppoorrttoonn  bbee--
llüüllii  iinnggyyeenneess  ooppcciióó  iiss  vváállaasszztthhaattóó..

Fontos!
A szerzôdéskötéshez vinni kell az elôfizetô Tagkártyá-

ját, személyi igazolványát, TAJ kártyáját, egy elôzô havi
közüzemi számlát. Ha van, más mobilszolgáltatótól az
utolsó háromhavi számlát is érdemes magunkkal vinni,
mert hasznos lehet például számhordozás esetén. A hû-
ségnyilatkozat azt jelenti, hogy a szolgáltató felé a nyilat-
kozat tartamáig fennáll a számlafizetési kötelezettség,
sem felmondani, sem szolgáltatót váltani közben nem le-
het. Amennyiben valaki ezt mégis meg akarja tenni, akkor
a hátralévô hónapokra az elôfizetési díjat ki kell fizetni. A
telefonbeszélgetéseket másodperc alapon számlázza a
szolgáltató. Az SMS-ekért a csoporton belül is fizetni kell,
mert csak a beszélgetés díjtalan.
(Vodafone tarifák a következô oldalon.)
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Kedvezmények VSZ-tagoknak

AA VVSSZZ--ttaaggookk  eennggeeddmméénnyyeekkkkeell  nnyyiitthhaattnnaakk  sszzáámm--

lláátt  aa  BBuuddaappeesstt  BBaannkk  ffiióókkjjaaiibbaann..  EEmmeelllleetttt  sszzáámmooss

bbaannkkii  sszzoollggáállttaattáásstt  kkeeddvveezzmméénnnnyyeell  vveehheettsszz  iiggéénnyy--

bbee..  HHíívvdd  aa  DDoollggoozzóóii  IInnffoovvoonnaallaatt::

0066--4400--4444--7777--4444!!
EEzz  aa  hhiirrddeettééss  nneemm  mmiinnôôssüüll  aa  PPttkk..  222211..  ppaarraaggrraa--

ffuussaa  sszzeerriinnttii  aajjáánnllaattttéétteellnneekk..  AA BBuuddaappeesstt  BBaannkk  NNyyrrtt..

((11113388  BBpp..,,  VVááccii  úútt  118888..))  aazz  eeggyyeess  ppéénnzzüüggyyii  sszzooll--

ggáállttaattáássookkaatt  aa  mmiinnddeennkkoorrii  hhiitteellbbíírráállaatt  aallaappjjáánn  nnyyúújjtt--

jjaa..  AAzz  eeggyyeess  ppéénnzzüüggyyii  sszzoollggáállttaattáássookk  kkoonnddíícciióóiinnaakk

ééss  ffeellttéétteelleeiinneekk  rréésszzlleetteess  lleeíírráássáátt  aa  BBuuddaappeesstt  BBaannkk

NNyyrrtt..  mmiinnddeennkkoorrii  hhaattáállyybbaann  lléévvõõ  KKaammaatt--

DDííjjttáábblláázzaattaaii  ttaarrttaallmmaazzzzáákk..

VVSSZZ  ttaaggssáággii
iiggaazzoollvváánnyyooddddaall
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Kedvezmények VSZ-tagoknak

* Bármely belföldi vezetékes vagy mobilszolgáltató hálózatába irányuló, nem emeltdíjas hívások.
** Az Elôfizetô számára felajánlott tarifacsomaghoz a táblázatban szereplô „„ZZáárrtt  CCssooppoorrttoonn  BBeellüüllii
HHíívváássookk”” szolgáltatás opcionálisan választható aa  fflloottttaa  aalláá  ttaarrttoozzóó  öösssszzeess  eellôôffiizzeettééssrree  vvoonnaattkkoozzóóaann..
*** A „„bbáárrmmeellyy  bbeellffööllddii  vveezzeettéékkeess  kköörrzzeett”” szolgáltatás opcionálisan választható az összes elô-
fizetésre vonatkozóan.
**** Az „„SSMMSS  3300”” és „„SSMMSS  110000”” szolgáltatások opcionálisan választhatóak az összes elôfizetésre
vonatkozóan.

KKiieeggéésszzííttôô  iinnffoorrmmáácciióókk
11.. AA  ffeennttii  áárraakk  aazz  ÁÁFFÁÁ--tt  ttaarrttaallmmaazzzzáákk..
22..  SMS üzenetek fogadása ingyenes.
33.. AA  hhíívváássookk  sszzáámmlláázzáássaa  11  mmáássooddppeerrcceess  eeggyyssééggeekkbbeenn  ttöörrttéénniikk..
44.. 20 SMS üzenet küldése/hó/SIM kártya ingyenes.
55.. Csúcsidô: 08:00–20:00 Hétfôtôl–Péntekig.
66.. Csúcsidôn kívül: minden más.
77.. AA  hhaavvii  ddííjj  aa  bbeellffööllddii,,  nneemm  eemmeellttddííjjaass  hhíívváássookkbbóóll  bbeesszzééllhheettôô  llee  aallaapp--ppeerrccddííjjaakkoonn..
88.. A számlázás alap-percdíjakon történik, a kedvezményt a havi belföldi nem emelt-

díjas hívásdíjak összesítése után számítják ki és egyösszegben levonják.
99..  Egyéb szolgáltatások díjainak számlázása a mindenkor érvényes ÁSZF szerint tör-

ténik. 

Signal
Biztosítás

MMIINNDDEENN VVSSZZ--TTAAGGOOTT BBAALLEESSEETTBBIIZZTTOO--
SSÍÍTTÁÁSS VVÉÉDD AA NNAAPP 2244  ÓÓRRÁÁJJÁÁBBAANN AA FFÖÖLLDD
MMIINNDDEENN PPOONNTTJJÁÁNN..  22000088  SSZZEEPPTTEEMM--
BBEERRÉÉTTÔÔLL ÚÚJJ ÉÉLLEETT--,,  BBAALLEESSEETT--  ÉÉSS BBEE--
TTEEGGSSÉÉGGBBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSTT KKÖÖTTHHEETTNNEEKK..  AA
SSIIGGNNAALL VVSSZZ--TTAAGGOOKKNNAAKK NNYYÚÚJJTTOOTTTT
SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSAAIIRRÓÓLL AA 0011//2211--5522
VVAASSÚÚTTII TTEELLEEFFOONNSSZZÁÁMMOONN KKAAPPHHAATTSSZZ
RRÉÉSSZZLLEETTEESS FFEELLVVIILLÁÁGGOOSSÍÍTTÁÁSSTT..

AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  aazzoonn  ttaaggjjaaiitt,,  aakkiikk
aa  VVSSZZ  AAllaappsszzaabbáállyyaa  VV..  ffeejjeezzeett  44..bb  ppoonnttjjaa  sszzee--
rriinntt  ffiizzeettiikk  aa  ttaaggddííjjaatt,,  aa  SSiiggnnaall  BBiizzttoossííttóóvvaall  kkööttöötttt
sszzeerrzzôôddééss  aallaappjjáánn  bbaalleesseettbbiizzttoossííttáássbbaann  rréésszzee--
ssííttii..

AA  BBaalleesseettbbiizzttoossííttáássii  sszzoollggáállttaattáássookk::
AA  kkoocckkáázzaattvviisseellééss  aa  nnaapp  2244  óórráájjáábbaann  éérrvvéénnyyeess
aazz  eeggéésszz  vviilláággrraa  sszzóóllóóaann..
BBiizzttoossííttáássii  öösssszzeeggeekk::
––  BBaalleesseettii  hhaallááll  eesseettéénn::  115500..000000  FFtt,,  
––  BBaalleesseettii  rrookkkkaannttssáágg  eesseettéénn  ((aa  rrookkkkaannttssáágg
mméérrttéékkéévveell  aarráánnyyoossaann))  mmaaxxiimmuumm::  115500..000000  FFtt,,  
––  KKóórrhháázzii  nnaappiiddííjj::  550000  FFtt..
AAzzoonnnnaallii  sszzoollggáállttaattáássookk
––  CCssoonnttttöörrééss  eesseettéénn::  44..550000  FFtt,,
––  eeggyyéébb  ssúúllyyooss  sséérrüüllééss  eesseettéénn::  2222..550000  FFtt..
MMuunnkkaahheellyyii  bbaalleesseettrree  jjáárróó  ttööbbbblleettsszzoollggáállttaattáá--
ssookk::
––  33  nnaappoott  mmeegghhaallaaddóó  ttááppppéénnzzeess  áálllloommáánnyybbaa
kkeerrüüllééss  eesseettéénn::  33..000000  FFtt
––  2211  nnaappoott  mmeegghhaallaaddóó  ttááppppéénnzzeess  áálllloommáánnyybbaa
kkeerrüüllééss  eesseettéénn::  55..000000  FFtt..
AA  mmuunnkkaabbaalleesseettrree  aa  BBiizzttoossííttóó  tteelljjeessííttééssee  aakkkkoorr
jjáárr,,  hhaa  aazz  eellsszzeennvveeddeetttt  bbaalleesseett  nneemm  jjooggoossííttjjaa  aa
bbiizzttoossííttoottttaatt  aa  mmaaggaassaabbbb  öösssszzeeggûû  kkiieeggéésszzííttôô
bbiizzttoossííttáássii  ffeellttéétteell  sszzeerriinnttii,,  aazzoonnnnaallii  sszzoollggáállttaattááss
iiggéénnyybbeevvéétteelléérree..  BBeejjeelleennttééssii  kköötteelleezzeettttsséégg  öött
nnaapp..  

VVaassúúttii  tteelleeffoonnsszzáámm::  0011//2211--5522

Vodafone CAS 40% – VSZ flotta tarifa
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A Vasutasok Szakszervezetének Lapja
– Kiadja és terjeszti: A Vasutasok Szakszervezete; www.vsz.hu; 

E-mail: vsz@t-online.hu – Felelôs kiadó: Simon Dezsô, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke; Fôszerkesz-
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AA  VVAASSUUTTAASSOOKK SSZZAAKKSSZZEERRVVEEZZEETTEE NNEEMM FFOO--
GGAADDJJAA EELL AA KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGII KKÖÖZZLLEEKKEEDDÉÉSS ÁÁTTAALLAA--
KKÍÍTTÁÁSSÁÁRRAA VVOONNAATTKKOOZZÓÓ JJAAVVAASSLLAATTOOKKAATT,,  AAMMEE--
LLYYEEKKEETT AANNTTAALLII KKÁÁRROOLLYY KKOORRMMÁÁNNYYBBIIZZTTOOSS
ÉÉSS HHÓÓNNIIGG PPÉÉTTEERR KKÖÖZZLLEEKKEEDDÉÉSSII MMIINNIISSZZTTEERR
IISSMMEERRTTEETTEETTTT AA VVAASSÚÚTTII EEGGYYEEZZTTEETTÔÔ BBII--
ZZOOTTTTSSÁÁGG 22000099..  SSZZEEPPTTEEMMBBEERR 44--II ÜÜLLÉÉSSÉÉNN AA
VVAASSÚÚTTII EEGGYYEEZZTTEETTÔÔ BBIIZZOOTTTTSSÁÁGGBBAANN,,  EEZZÉÉRRTT
SSZZAAKKSSZZEERRVVEEZZEETTÜÜNNKK TTOOVVÁÁBBBBII TTÁÁRRGGYYAALLÁÁSSOO--
KKAATT SSÜÜRRGGEETT..

A magyar vasút gazdaságossá tételéhez
hosszútávú közlekedési koncepción alapuló fej-
lesztésen át vezet az út. A radikális szolgáltatás-
szûkítés – amint a korábban ilyen irányba tett lé-
pések bizonyítják – a vasút további leépüléséhez,
az érintett településeken élôk ellehetetlenülésé-
hez, a veszteségek hatványozott növekedéséhez
vezet – szögezi le a VSZ Elnökségének 2009. au-
gusztus 25-én kiadott nyilatkozata.

A Vasutasok Szakszervezete visszautasítja a
sajtóban a vasútvállalatok és a vasutasok ellen
indított negatív hangulatkeltést, amely az érdemi
problémák elfedésére és a munkájukat becsüle-
tesen végzô munkavállalók ellen irányul. A MÁV
vállalatcsoport gazdálkodását a tulajdonosi oldal-
ról érô elmarasztaló megnyilatkozások kizárólag
a döntéshozók felelôsségét hivatottak áthárítani a
vasutasokra.

A közösségi közlekedés állami feladat, amely-
nek az utazóközönség által joggal elvárt színvo-
naláért, a fejlesztések elmaradásáért a döntésho-
zókat elsôdleges felelôsség terheli. A közösségi
közlekedéstôl elvont minden egyes adóforint pe-
dig a szolgáltatásból kiszoruló állampolgárokat
károsítja, térségeket lehetetlenít el, melynek kö-
vetkezményeként munkahelyek szûnhetnek meg
és gazdasági teljesítmény csökkenését vonja
maga után.

A VSZ Elnöksége a 2007. december 11-én
megkötött megállapodás betartása érdekében az
érdemi tárgyalások megkezdését követeli, még a
közösségi közlekedést érintô döntések meghoza-
tala elôtt.

2007-ben a mellékvonalak és a vasúti munka-
helyek megvédése érdekében a VSZ tagjai két al-
kalommal sikeresen sztrájkoltak. Amennyiben a
kormány, vagy a tulajdonos egyoldalúan megsér-
ti a 2007-ben megkötött megállapodást, az a Vas-
utasok Szakszervezete sztrájk visszavonására
vonatkozó kötelezettségét automatikusan meg-
szünteti. A munkabéke megôrzéséért a Kormány
a felelôs – szögezi le a Vasutasok Szakszerveze-
te Elnökségének nyilatkozata.

NEM
a kapkodásra!

Érezd az összefogás erejét!
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––  MMiirree  uunniióóss  ppéénnzzbbôôll  mmeeggééppüülltt  aa  bbiizzttoonnssáággooss  vvaassúúttii
ááttjjáárróó,,  mmeegg  iiss  sszzüünntteettttéékk  aa  sszzáárrnnyyvvoonnaallaatt..

(Szmodis Imre grafikája)
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A K T U Á L I S  H Í R E K  W W W . V S Z . H U

VSZ az Északisokért!
AA  VVAASSUUTTAASSOOKK SSZZAAKKSSZZEERRVVEEZZEETTEE KKÖÖVVEETTEELLÉÉSSÉÉRREE MMEEGGÁÁLL--
LLAAPPOODDÁÁSS RRÖÖGGZZÍÍTTII AAZZ ÉÉSSZZAAKKII JJÁÁRRMMÛÛJJAAVVÍÍTTÓÓ MMEEGGSSZZÛÛNNÉÉSSEE
MMIIAATTTT ÉÉRRIINNTTEETTTT DDOOLLGGOOZZÓÓKK TTOOVVÁÁBBBBFFOOGGLLAALLKKOOZZTTAATTÁÁ--
SSÁÁNNAAKK FFEELLTTÉÉTTEELLEEIITT..

A Vasutasok Szakszervezete és a VSZ Északi Jármûjavító Szakszer-
vezeti Bizottsága képviselôi szeptember 1-jén aláírták azt a Megállapo-
dást, amelyben a MÁV-Gépészet Zrt., mint munkáltató garantálja, hogy
az átszervezésekben érintett vasutas dolgozóknak felajánlja az ott leírt
továbbfoglalkoztatási és átképzési lehetôségeket.

Az aláírást megelôzô egyeztetéseken a Vasutasok Szakszervezete a
leghatározottabban ragaszkodott az Északi Jármûjavító megszüntetése
miatt érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatását szabályozó megálla-
podás megkötéséhez. A VSZ javasolta, hogy a munkáltató gondoskod-
jon az érintettek a Körzeti Jármûfenntartási Központokhoz és a Szolno-
ki Jármûjavítóhoz való áthelyezésérôl és az átképzésérôl. 

A munkáltató a törvény által elôírt egyeztetések nélkül akart csopor-
tos létszámcsökkentést alkalmazni, ami ellen a Vasutasok Szakszerve-
zete kifogást nyújtott be.

A VSZ a kifogásról szóló egyeztetéseken nyújtott következetes
érdekvédô munkájának köszönhetôen jött létre az a Megállapodás,
amely enyhíti az Északi Jármûjavítóban foglalkoztatott tagjaink és vala-
mennyi ott dolgozó telephely-megszüntetés miatt keletkezett gondjait. A
megállapodás szövege a www.vsz.hu internetes honlapon olvasható.

Orosz kollégák a VSZ-nél
AA  VVAASSUUTTAASSOOKK SSZZAAKK--
SSZZEERRVVEEZZEETTEE MMEEGGHHÍÍVVÁÁ--
SSÁÁRRAA AA KKÉÉTTOOLLDDAALLÚÚ TTAA--
PPAASSZZTTAALLAATTCCSSEERREE JJEE--
GGYYÉÉBBEENN AAUUGGUUSSZZTTUUSS

VVÉÉGGÉÉNN AAZZ OORROOSSZZ VVAASS--
UUTTAASS SSZZAAKKSSZZEERRVVEEZZEETT

NNÉÉGGYYTTAAGGÚÚ DDEELLEEGGÁÁCCIIÓÓ--
JJAA LLÁÁTTOOGGAATTOOTTTT MMAA--
GGYYAARROORRSSZZÁÁGGRRAA..  

Anatolíj Sukhov, az elnök elsô helyettese, Oxana Nesterova, a szak-
szervezet Központi Bizottságának vezetô szakértôje, Anatolíj
Garashchenko, a Szverdlovszki Vasútigazgatóság Területi Szervezet el-
nöke, és Szergej Sirotkin, a Moszkvai Regionális Szervezet elnöke talál-
kozott Simon Dezsôvel, a VSZ elnökével és a VSZ vezetô tisztség-
viselôivel. A vendégeket leginkább a vállalati béren kívüli juttatási rend-
szer érdekelte, tekintettel arra, hogy az Orosz Államvasutaknál jövôre ter-
vezik annak bevezetését.

kk..

AAZZTT MMOONNDDJJÁÁKK,,  AA SSZZÓÓNNAAKK EERREE--
JJEE VVAANN..  NNÉÉZZZZÜÜNNKK KKÉÉTT PPÉÉLL--
DDÁÁTT..

Még néhányan használják a várandós kisma-
mára az „áldott állapotban van” kifejezést. A vá-
randós is szép, benne van a várakozás öröme és
persze feszültsége. Az áldott állapot a keresztény
kultúrkörben egyértelmûen egy magasabb rendû
helyzetet, állapotot jelöl. Talán innen jött a már
magasztosságot nélkülözô, semleges, tényszerû
„állapotos” kifejezés. És végül itt van még a „ter-
hes” kifejezés. Ezt talán nem is kell magyarázni.

Tudom, sok érvet fel lehet hozni, miért is alacsony
a gyermekvállalási kedv nálunk (is!), de az indo-
kok mellett az utóbbi szó is sugallja a ma embe-
rének hozzáállását.

De hogyan kapcsolódik ez a társadalmi ügy a
vasút kérdéséhez?

Egyrészt mert a vasút helyzete is társadalmi
ügy, másrészt itt is érezni a szavak erejét.

Azt mondják „mellékvonal”. Mellékes, nem
fontos. 

„Kisforgalmú” vonal. Kicsi, jelentéktelen,
elhagyható.

Nem sugall mást a régi szárnyvonal kife-
jezés? De igen. Nekem ez a szó jobban tet-

szik, többet ad, de ami fontosabb, hogy  kifejezi
ezeknek a vonalaknak a térbeli elhelyezkedését,
funkcióját.

Az angolok biztosan a funkcióra gondoltak
mikor megalkották ezt a vasúti kifejezést: feeder-
railway = szárnyvonal. Feeder jelentése „tápláló”.

Vajon a jelenkor vasúti vezetôi, vasút- és szó-
alkotói (humán erôforrás mérséklés és társai) ér-
tik-e, érzik-e a szavak erejét?

PPaapppp  ZZoollttáánn

Az „eredmények” mégis jöt-
tek: jóval kevesebb utast és árut
szállítottak el az új társaságok,
mindemellett készültek a fénye-
sebbnél fényesebb üzleti tervek.
A vasúti közlekedés a reformok
következményeként ma romok-
ban hever, munkahelyek ezrei
szûntek meg a vasút és a vasúti
háttéripar területén. A vasutasok
emberfeletti áldozatvállalásokkal
képesek csak fenntartani a közle-
kedést a mûszakilag teljesen le-
pusztult hálózaton.

A vasutasok is azt szeretnék,
hogy egy korszerû, jól szervezett
vasúton teljesítsenek szolgálatot.
Ôk utasítást hajtanak végre na-

gyon fegyelmezetten, és közben
aggódva figyelik a mindenkori
döntéshozók újabb és újabb el-
képzeléseit. Ezt várták a központi
vasutasnapi ünnepségen is. Nem
ezt kapták. A beszédek után csu-
pán azt kérdezték egymástól:
„Jövôre ki fog itt beszélni?”.

A vasutasok ma a bûnbak sze-
repét töltik be, de miért is? Ki a
felelôs a kialakult helyzetért, erre
szeretnének választ kapni a vasút-
politikát „csinálóktól”. A vasuta-
sok készek együttmûködni, ha az
ôket érintô kérdéseket nem a há-
tuk mögött, kapkodva és megkér-
dezésük nélkül hozzák meg.

GGyyuurriicczzaa  GGyy..
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A „tápláló” vasút

Jövôre ki fog itt
beszélni?

AAZZ EELLMMÚÚLLTT HHÉÉTT--NNYYOOLLCC ÉÉVVBBEENN AAZZ EEGGYYMMÁÁSSTT KKÖÖVVEETTÔÔ MMII--
NNIISSZZTTEERREEKK,,  MMIINNIISSZZTTEERRII BBIIZZTTOOSSOOKK,,  ÉÉSS AA MMÁÁVV  MMEEGGSSZZÁÁMM--
LLÁÁLLHHAATTAATTLLAANN EELLNNÖÖKKEEII,,  VVEEZZÉÉRRIIGGAAZZGGAATTÓÓII MMIINNDD--MMIINNDD AA
MMÁÁVV  GGAAZZDDÁÁLLKKOODDÁÁSSÁÁNNAAKK ÁÁTTAALLAAKKÍÍTTÁÁSSÁÁTT TTÛÛZZTTÉÉKK KKII CCÉÉ--
LLUULL..  HHOOSSSSZZÚÚTTÁÁVVÚÚ ÉÉRRVVÉÉNNYYEESS KKÖÖZZLLEEKKEEDDÉÉSSPPOOLLIITTIIKKÁÁTT,,
EEZZEENN BBEELLÜÜLL VVAASSÚÚTTPPOOLLIITTIIKKÁÁTT AA „„HHOOZZZZÁÁÉÉRRTTÔÔKK”” NNEEMM
DDOOLLGGOOZZTTAAKK KKII,,  DDEE MMIINNDDEENN VVEEZZEETTÔÔ LLEEGGJJOOBBBB TTUUDDÁÁSSAA
SSZZEERRIINNTT MMEEGGRREEFFOORRMMÁÁLLTTAA AA VVAASSÚÚTT SSZZEERRVVEEZZEETTÉÉTT,,  NNEEMM
LLÁÁTTVVAA BBEENNNNEE AAZZ UUTTAASSTT,,  AA FFUUVVAARROOZZTTAATTÓÓTT ÉÉSS AA VVAASS--
UUTTAASSTT..
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„Itt van az ôsz,itt van újra...”

Petôfi Sándor (a KLASSZIKUS) ter-
mészetesen sokkal szebben

tudna írni akár ugyanezzel a cím-
mel is az alábbi cikk témájáról,

de sajnos ismét velem kell
beérnie az olvasónak, hogy a

Cargo háza tájáról fogalmazzam
meg gondolataimat.

Sikertörténetnek látszott a MÁV Cargo Zrt.
privatizációja. A MÁV Zrt. az évekig (papí-

ron?) nyereséget termelô leányvállalatát hihetetle-
nül magas, 102,5 mrd Ft-os áron adta el. „Európa
leghatékonyabb vasúti árufuvarozó cégének”
(klasszikussá vált vezérigazgatói mondás) magas
eladási árához hozzásegített a gusztusos csoma-
golás, amit a továbbra is nyereséget mutató több-
éves üzleti tervezés jelentett. 

Mondhatja bárki, hogy csak az eladó csomagol-
ta be okosan a portékáját, de az idei üzleti terv már
az új tulajdonos felügyelete mellett készült. Ebben
– az osztrák adófizetôk számára – szintén szépen
kellett felöltöztetni az új családtagot. Sajnos úgy tû-
nik, a kapott ruha igen lengére sikeredett. Hozzáte-
szem rögtön, hogy a válság közepette bárki szá-
mára nehéz megjósolni a változásokat, hiszen a fu-
varoztató felek többsége – ha nem mindegyike –
hasonló helyzetben lehet terv és tény szinten, mint
mi. Ennek is köszönhetô, hogy a tavalyi bô 41 mil-
lió tonnás szállítási teljesítmény után idén talán ha
30 millió tonnát fuvarozhatunk. A tavalyi majdnem
6 mrd Ft-os rekordveszteség után idén már ennek
„csak” a fele várható.

Látható ebbôl, hogy – finoman szólva – nem túl
rózsás a jelenlegi helyzet, és egyes vélemények
szerint a MÁV Cargo várhatóan csak 2013-ban lesz
elôször nyereséges.

Nem kívánok belemenni abba,
hogy mi lett volna, ha… nincs privati-
záció, nincs válság, más vásárolta
volna meg a Cargot.

A VÉT-en elhangzott, hogy a válla-
lat vezetése szerint 600 fôs létszám-
fölösleg (vesd össze: klasszikussá
vált vezérigazgatói mondás) van a
Cargonál. Abban a cégben, ahol a
végrehajtó szolgálatban a válság ne-
gatív hatásainak kezelésére hivatott
intézkedések közül a részmunkaidôs
foglalkoztatást nem lehetett választani, ugyanis ak-
kor nem lehet a jelentkezô igényeknek megfelelôen
készíteni a vezényléseket, a központban meg állí-
tólag mindenki leterhelt. Ezek alapján a munkálta-
tónak nehéz dolga lesz, ha be kívánja mutatni,
hogy konkrétan hol látja a létszámfelesleget. Re-
méljük, ez is csak egy „klasszikus mondássá” ala-
kul idôvel.

Ha már a válság negatív hatásainak kezelésére
hivatott megállapodást is említettem: újabb „bizo-
nyíték, nem ígéret” (klasszikus illatszer reklám),
hogy a szakszervezet jobb megállapodást tud köt-
ni, mint a munkavállalók egyénileg. Ugyanis ta-
vasszal a munkavállalók legalább 90%-a – persze
csakis meggyôzôdésbôl és véletlenül sem munkál-
tatói jótanácsra – sajnos aláírta az egyoldalú mun-
káltatói kezdeményezés alapján felkínált munka-
szerzôdés-módosítást, a tárgyalóasztalnál mégis
sikerült errôl kedvezôbb tartalmú megállapodást
tetô alá hoznunk. A megállapodás alapján sikerült
a munkáltató által megvalósított idei létszám-
leépítéstôl tagjainkat is megvédenünk, illetve szá-
mukra kedvezô helyzetbe hozni ôket.

A privatizációról és az üzleti tervekrôl
szóló gazdasági döntéseket más szinten
hozzák meg, de arról, hogy a munkavál-
lalók vonatkozásában milyen megállapo-
dásokat kötünk, adott pillanatban mi,
szakszervezeti tagok döntünk. Arról,
hogy egyáltalán miben lesz lehetôsé-
günk megállapodásokat kötni, folyama-

tosan a munkavállalók döntenek. Ha nô a taglét-
számunk, akkor egyre több és jobb megállapodás
kötésére lesz lehetôségünk. Márpedig a taglétszá-
munk évek óta folyamatosan nô. Idén májusban
léptük át a lélektani értéknek számító 1000 fôs lét-
számot a Cargonál, de nem lehet megállni. A Vas-
utasok Szakszervezete (a klasszikus szakszerve-
zet) a 2009-es üzemi tanácsi választások eredmé-
nye alapján jelenleg a legnagyobb támogatottságú
szakszervezet a Cargonál. De lesznek még ÜT-
választások, és lehet, hogy elôbb, mint tervezzük!?
(Ezt a most tervezett szervezeti átalakítások miatt
mondom, amire várhatóan a következô lapszám-
ban fogok részletesebben kitérni.)

Az átlag cargos nem ilyen jövôt képzelt el a pri-
vatizált MÁV Cargonál. De szakszervezet nélkül a
valóság még ilyen sem lenne.

Gondolkozz: lenne-e kollektív szerzôdés, lett-e
volna-e (végül egy klasszikus baki) privatizációs
juttatás, tartaná-e a munkáltató a 2007-es létszá-
mot szakszervezet nélkül.

Ne gondolkozz! Lépj be még ma a Vasutasok
Szakszervezetébe!

22000099..  aauugguusszzttuuss  1199--éénn  üülléésseezzeetttt  aa  MMÁÁVV  CCaarrggoo  ZZrrtt..  KKöözzppoonnttii  ÜÜzzeemmii  TTaa--
nnááccssaa..  AA  mmuunnkkáállttaattóó  rréésszzéérrôôll  KKoovvááccss  IImmrree eellnnöökk--vveezzéérriiggaazzggaattóó,,  ddrr..  JJáárr--

mmii  HHiillddaa sszzeemmééllyyüüggyyii  ééss  kkééppzzééssii  vveezzeettôô  ééss  SSzzûûccss  GGáábboorr ffuuvvaarrtteecchhnnoollóóggiiaaii
vveezzeettôô  vveetttt  rréésszztt..  ZZuubbáállyy  BBeerrttaallaann KKÜÜTT  eellnnöökk  kköösszzöönnttööttttee  aa  mmeeggjjeelleenntteekkeett  ééss  ffeell--
kkéérrttee  KKoovvááccss  IImmrree vveezzéérriiggaazzggaattóótt,,  hhooggyy  aazz  üüzzeemmeelltteettééssii  sszzeerrvveezzeett  ááttaallaakkííttáássáá--
nnaakk  tteerrvveezzeettéérrôôll  aaddjjoonn  sszzóóbbeellii  kkiieeggéésszzííttéésstt  ééss  ttáájjéékkoozzttaattáásstt..  EEllmmoonnddttaa,,  hhooggyy  aa
kkoorráábbbbaann  ((22000088--bbaann))  mmeeggsszzüünntteetteetttt  hháárroomm  kköözzppoonntt  vvoolltt  aazz  eellssôô  llééppccssôô,,  mmoosstt
ppeeddiigg  eezz  mmáárr  aa  mmáássooddiikk,,  aahhooll  aa  mméégg  mmûûkkööddôô  öött  sszzoollggáállttaattóó  kköözzppoonntt  ffoogg  mmeegg--
sszzûûnnnnii..  VVáárrhhaattóóaann  ookkttóóbbeerr  11--jjééttôôll  nnééggyy  TTeerrüülleettii  ÜÜzzeemmeelltteettééssii  CCeennttrruumm  ((TTÜÜCC))
mmûûkkööddiikk  mmaajjdd..  EEzzeekk  MMiisskkoollcc,,  SSzzeeggeedd,,  SSzzoommbbaatthheellyy,,  ééss  ZZááhhoonnyy  kköözzppoonnttúúaakk
lleesszznneekk..  ZZááhhoonnyytt  aa  ttéérrssééggii  ssppeecciiáálliiss  hheellyyzzeettee  ééss  tteecchhnnoollóóggiiáájjaa  mmiiaatttt  ccééllsszzeerrûû  kküü--
llöönnvváállaasszzttaannii  ééss  mmûûkkööddtteettnnii..  AA  vváállttoozzttaattááss  nneemm  jjáárr  llééttsszzáámmlleeééppííttéésssseell..  AA
mmeeggsszzûûnnôô  kköözzppoonnttookkbbaann  ddoollggoozzóó  mmuunnkkaavváállllaallóókk  eeggyy  rréésszzee  aa  TTÜÜCC--bbeenn  ffoogg    ttoo--
vváábbbb  ddoollggoozznnii,,  eellssôôssoorrbbaann  aa  mmiinnôôssééggii  mmuunnkkáávvaall  öösssszzeeffüüggggôô  mmuunnkkaakköörröökkbbeenn..  AA
mmáássiikk  rréésszzee  ppeeddiigg  aazz  ÁÁFFUU  ffôônnöökkssééggéébbee  iinntteeggrráállóóddiikk..  EEzzzzeell  eeggyyiiddeejjûûlleegg  aazz  5522
ÁÁFFUU  ffôônnöökksséégg  sszzáámmáátt  3366--rraa  jjaavvaassoolljjaa  ccssöökkkkeenntteennii  aa  vváállllaallaatt  vveezzeettééssee,,  mmeellyyeekk
vveezzeettôôiitt  nneemm  kkíívváánnjjáákk  ppáállyyáázzaattii  úúttoonn  kkiivváállaasszzttaannii..

EEzztt  kköövveettôôeenn  aa  hhoozzzzáásszzóólláássookk  ééss  kkéérrddéésseekk  aazz  ááttsszzeerrvveezzéésseekk  sszzüükkssééggeesssséé--
ggéétt  vviittaattttáákk..  HHaattéékkoonnyyaabbbbaann  mmûûkkööddiikk--ee  mmaajjdd  aazz  úújj  sszzeerrvveezzeettii  ffeelláállllááss,,  eezz  nnaaggyy
kkéérrddééss,,  ttööbbbbeenn  aaggggooddaallmmuukkaatt  ffeejjeezzttéékk  kkii  eezzzzeell  kkaappccssoollaattbbaann..  SSzziinnttéénn  nnaaggyy  kkéérr--
ddééss  aazz  üüzzeemmii  ttaannááccssookk  ttoovváábbbbii  mmûûkkööddééssee..  AA  nnaaggyy  hhoorrddeerreejjûû  sszzeerrvveezzeettii  vváállttoozz--
ttaattáássrraa  vvaallóó  tteekkiinntteetttteell  aa  MMÁÁVV  CCaarrggoo  ZZrrtt--nnééll  mmûûkkööddôô  öösssszzeess  üüzzeemmii  ttaannááccss  mmeegg--
kkaappjjaa  aazz  eellôôtteerrjjeesszzttéésstt  ééss  kkiiaallaakkíítthhaattjjaa  aa  vvéélleemméénnyyéétt..  AA  KKÜÜTT  ppeeddiigg  mméégg  ttoovváábbbb
kkíívváánn  ttáárrggyyaallnnii  aa  mmuunnkkáállttaattóóvvaall,,  hhiisszzeenn  hhiiáánnyyoossaann  kkaappttaa  mmeegg  aazz  eellôôtteerrjjeesszzttéésstt..

AA  kköövveettkkeezzôôkkbbeenn  aa  vváállllaallaatt  11--66..  hhaavvii  hhuummáánneerrôôffoorrrrááss--ggaazzddáállkkooddáássii,,  vvaallaammiinntt
aa  ppéénnzzüüggyyii  eerreeddmméénnyyeekkrrôôll  kkaappootttt  ttáá--
jjéékkoozzttaattóótt..  AA  vveezzéérriiggaazzggaattóó  eellmmoonnddttaa,,

ccssöökkkkeennôô  tteelljjeessííttmméénnyy  mmeelllleetttt  mmáárr  33  éévvee  vváállttoozzaattllaann  llééttsszzáámmmmaall  ddoollggoozzuunnkk..  EEzz
ppeeddiigg  ssookkááiigg  nneemm  ttaarrtthhaattóó..  AA  tteelljjeessííttmméénnyyeekk  hhaarrmmaaddáávvaall  ccssöökkkkeenntteekk,,  aammeellyy  aa
llééttsszzáámm  tteekkiinntteettéébbeenn  aazztt  jjeelleennttii,,  hhooggyy  660000  ffôôvveell  vvaaggyyuunnkk  ttööbbbbeenn,,  mmiinntt  aammii  iinnddoo--
kkoolltt  lleennnnee..  ÉÉvv  vvééggéérree  jjóó  eesseettbbeenn  3300  mmiilllliióó  ttoonnnnáátt  ffoogguunnkk  eellsszzáállllííttaannii..  MMeeggáállllaappoo--
ddáássookk  sszzüülleetttteekk  aa  ttrraakkcciióó  ééss  aa  ttoollaattáássii  sszzoollggáállttaattáássookkrróóll..  AAzz  eellôôbbbbii  22001122--iigg,,  aazz
uuttóóbbbbii  22001100..  ddeecceemmbbeerr  3311--iigg  vvaann  éérrvvéénnyybbeenn..  MMiinnddkkéétt  eesseett  jjeelleennttôôss  ttööbbbblleett  ppéénnzz--
üüggyyii  kkiiaaddáásstt  eerreeddmméénnyyeezz..  AA  jjöövvôôtt  iilllleettôôeenn  eellôôttéérrbbee  kkeerrüüll  aa  ssaajjáátt  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô,,
vvaallaammiinntt  aa  ttoollaattáásstt  vvééggzzôôkk  ffooggllaallkkoozzttaattáássaa..  EEzz  jjöövvôôrree  mmáárr  aakkáárr  eell  iiss  kkeezzddôôddhheett..
AAzz  iinnffoorrmmaattiikkaaii  ffeejjlleesszzttéésseekk  iiss  ffeellggyyoorrssuullnnaakk..  

DDrr..  JJáárrmmii  HHiillddaa sszzeemmééllyyüüggyyii  vveezzeettôô  aa  sszzaabbaaddssáággookk  kkiiaaddáássaa  ééss  aa  ttúúllóórraa--ffeell--
hhaasszznnáállááss  iiddôôaarráánnyyooss  éérrttéékkeelléésséétt  eemmeellttee  kkii..  SSzzóóbbaa  kkeerrüülltt  mméégg  aa  ffiizzeettééssii  ééss  aa
sszzoocciiáálliiss  sseeggééllyykkeerreett  iiddôôaarráánnyyooss  tteelljjeessííttééssee  iiss..  EEggyyeebbeekkbbeenn  aa  KKÜÜTT  aazz  eellmmúúlltt
iiddôôsszzaakkbbaann  aa  rreennddkkíívvüüllii  éélleetthheellyyzzeettbbee  kkeerrüülltt  kkoollllééggááiinnkk  sseeggééllyyeezzéésséétt  ttáárrggyyaallttaa
mmeegg,,  iilllleettvvee  tteekkiinntteettttee  áátt..  SSaajjnnooss  aa  rreennddkkíívvüüllii  iiddôôjjáárrááss  ((jjéégg,,  vviihhaarr))  vvaallaammiinntt  aa  llaa--
kkáássttûûzz  ttööbbbb  kkoollllééggáánnkkaatt  ééss  ccssaallááddjjáátt  hhoozzttaa  nneehhéézz  hheellyyzzeettbbee..

AA  ttoovváábbbbiiaakkbbaann  aa  22001100--eess  kkoorreennggeeddmméénnyyeess  nnyyuuggddííjjaazzááss  lleehheettôôssééggéétt  ffooggaall--
mmaazzttaa  mmeegg  aa  KKÜÜTT,,  ttuuddvvaa  aazztt  iiss,,  hhooggyy  eezz  eellssôôssoorrbbaann  kkoorrmmáánnyyzzaattii  ddöönnttééss..  AA  mmuunn--
kkáállttaattóó  ttoovváábbbbrraa  iiss  ttáámmooggaattjjaa  eezztt  aa  lleehheettôôssééggeett..  JJaavvaassllaatt  éérrkkeezzeetttt  aa  „„MMÁÁVV  CCaarrggoo
éévveekk””  bbeevveezzeettéésséérree,,  mmeellyyeett  aa  mmuunnkkáállttaattóó  mmeeggvviizzssggááll..  MMáássiikk  ffoonnttooss  kkéérrddééss  aa  rruu--
hháázzaatt,,  mmeellyyeett  aa  vváállaasszz  sszzeerriinntt  rreennddeezznneekk..  JJeelleennlleegg  mmáárr  ttööbbbb  rruuhhaaddaarraabboott  lleeggyyáárr--
ttoottttaakk,,  aa  ttööbbbbii  ffoollyyaammaattbbaann  vvaann..  VVáárrhhaattóóaann  eeggyy--kkéétt  hhóónnaapp  mmúúllvvaa  eellkkeezzddôôddhheett--
nneekk  aa  kkiisszzáállllííttáássookk..

AA  mmuunnkkaakköörröökk  ááttvviilláággííttáássáárróóll  aa  mmuunnkkáállttaattóó  eellmmoonnddttaa,,  hhooggyy  ffoollyyaammaattbbaann  vvaann,,
ffooggllaallkkoozznnaakk  vveellee..  IIggéénnyy  mmeerrüülltt  ffeell,,  hhooggyy  aa  mmuunnkkáállttaattóó  vvoonnjjaa  bbee  aazz  ááttvviilláággííttáássii  ffoo--
llyyaammaattbbaa  aa  KKÜÜTT--tt  iiss..  VVééggüüll  aa  KKÜÜTT  eellnnöökkee  mmeeggkköösszzöönnttee  aa  rréésszzvvéétteelltt  ééss  bbeezzáárrttaa
aazz  üülléésstt..

CCSSZZ..  

ZZllaattii  RRóóbbeerrtt
VVSSZZ  CCaarrggoo  SSzzaakkmmaaii  KKééppvviisseelleett
vveezzeettôôjjee

Klasszikusok
Cargo ritmusban

MÁV CARGO Zrt. KÜT hírek
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Kifogás
a hídászokért

AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakk--
sszzeerrvveezzeettee  PPáállyyaa--  ééss
MMéérrnnöökkii  LLéétteessííttmméé--

nnyyeekk  SSzzaakkmmaaii  KKééppvviisseelleettee
22000099..  jjúúlliiuuss  2277--éénn  kkiiffooggáásstt
nnyyúújjttootttt  bbee  aa  hhííddáásszz  mmuunnkkaa--
kköörröökk  jjooggsszzeerrûûttlleenn  bbeevveezzeettéé--
ssee  eelllleenn..

A munkáltató 2009. április
1-jén új hídász munkakörö-
ket vezetett be (hídvizsgáló
szakmunkás, hídszerkezet
karbantartó), melyeket nem
véleményeztetett az érdekvé-
delmi szervezetekkel és hiva-
talos értesítést sem kaptunk
a munkakörök bevezetésé-
rôl.

Szakmai képviseletünk
2009. július 24-én értesült
errôl egy nem hivatalos úton
kapott levélbôl, mely értesíti
a Pályalétesítményi Fôosztály
vezetôjét a fent említett
munkakörök hivatalos beve-
zetésérôl. A benyújtott kifo-
gásunk jogosságát a munkál-
tató vitatta, de az érdemi tár-
gyalásoktól nem zárkózott el.

A július 31-én megtartott
egyeztetô tárgyalás során a
VSZ kifejtette azon álláspont-
ját, hogy a munkakörök
megváltoztatásával kapcsolat-
ban a VÉT mellett mûködô
külön munkabizottság elé
kell hozni a továbbiakban
minden új munkakör létre-
hozási, megszüntetési szán-
dékot a hasonló problémák
elkerülése érdekében. A
konkrét esettel kapcsolatban
pedig kifejtettük, hogy a híd-

vizsgáló szakmunkás munka-
kör szerintünk 11-es MMK-
ba tartozna, mert hídvizsgá-
lattal csak azon kiképzett sze-
mélyek foglalkozhatnak,
akik elvégezték a középfokú
hídász munkavezetôi és híd-
vizsgálói tanfolyamot. A tan-
folyam egyben munkavezetôi
tanfolyam, amely eleve 11-es
MMK az érvényben lévô
megállapodások alapján.

Azon véleményünknek is
hangot adtunk, hogy az új
munkakörbe történô besoro-
lás sérti a megszüntetésre
ítélt általános karbantartó
szakmunkások érdekeit, akik
a 2007-2008. évi bér- és KSZ-
megállapodás alapján 10-es
kiemelt MMK-ba kerültek.
Részükre az új munkakörbe
sorolás visszalépést jelentett
volna.

Indokaink alapján a két
MMK-ban lévô hídvizsgáló
szakmunkás bevezetését java-
soltuk: 10 MMK: általános
gyûjtô munkakör, 11 MMK:
feltétele a tanfolyam elvég-
zése.

A munkáltató pozitívan
reagált javaslatunkra és szak-
mai egyeztetés után a 11-es
MMK-ba történô besorolását
elfogadta, a 10-es referencia
szintû munkaköri javaslatot a
hídvizsgálói tanfolyam meg-
létének szükségszerûsége mi-
att elvetette.

A következô, augusztus 6-i
egyeztetésen a VSZ PML
Szakmai Képviselete elfogad-
ta a munkáltató új elôter-
jesztését, a hídvizsgáló szak-
munkás munkakör 11 MMK-

ba való emelését 2009. au-
gusztus 1-jétôl. 

A VSZ e tárgyban benyúj-
tott kifogását a sikeres egyez-
tetés után visszavonta. Remé-
nyeink szerint a hídvizsgáló
szakmunkás munkakör meg-
nyugtató módon rendezô-
dött és a szakma elismertsége
ösztönzi kollégáinkat a tanfo-
lyam elvégzésére.

Síntörési jutalom
22000099..  jjúúlliiuuss  1144--éénn  llee--
vveelleett  hhoozzootttt  aa  ppoossttaa..
AA  lleevvééllbbeenn  éérrtteessííttéésstt

kkaappttuunnkk,,  hhooggyy  aa  PPáállyyaaffeennnn--
ttaarrttáássii  AAlloosszzttáállyy  BBpp..  ÉÉsszzaakk
mmuunnkkaavváállllaallóóii  rréésszzéérree  11--1111..
ssoorrsszzáámm  aallaatttt  kkiiffiizzeettttéékk  aa  ssíínn--
ttöörréésseekk  ffeellffeeddeezzééssee  uuttáánnii
ppéénnzzbbeellii  eelliissmmeerréésstt..  Sajnála-
tos, hogy a helyi alapszerve-
zet panaszos levelére reagál-

va kellett levelet írnunk a
humánerôforrás igazgató-
nak, aki intézkedett a fent
említett levélben a járandó-
ságok kifizetésérôl.

Elôzmények: 
2008. augusztus 29-én visz-

szavonták a 23-as számú MÁV
Értesítô I. számú mellékletét,
a jutalmazási jegyzéket.

2009. február 19-én a
MÁV Zrt. Vasúti Érdek-

egyeztetô Tanács ülésén a
VSZ tárgyalódelegációjának
vezetôje szóvá tette a baleset-
megelôzési jutalmak meg-
szüntetésének tényét és kérte
a munkáltatót az új utasítás
kidolgozására. A VÉT-en a
munkáltató elismerte felveté-
sünk jogosságát, és ígéretet
tett a további intézkedések-
re. Tényként közölte, hogy a
MÁV Zrt. nem szüntette meg
a balesetmegelôzési jutalmak
kifizetését.

A VÉT 2009. március 23-i
ülésén tájékoztató hangzott
el a MÁV Zrt. Vagyonvédelmi
helyzetérôl. A biztonsági
igazgatóság vezetôje támo-
gatta egy új utasítás kiadását,
kiemelte a balesetmegelôzés
jelentôségét.

2009. április 25-én a VSZ
véleményezte A Baleset- és
Kármegelôzésért Járó Jutal-
mazásokról, Kifizetések
Rendjérôl c. utasítást.

Jelenleg is az utasítás ha-
tályba léptetésére várunk,
amely véglegesen rendezné a
helyzetet, és nem kellene kü-

lön levélben kérni a munkál-
tatótól a jogos járandóságok
kifizetését.

Most már csak az a kérdés
merül fel bennünk, vajon a
többi szakszolgálat területén
és a PFT alosztályoknál van-e
további elmaradása a mun-
káltatónak ezen a téren.

AAsszzttaallooss  LLáásszzllóó
VVSSZZ  PPMMLL  SSZZKK  vveezzeettôô

M
eghitt hangulatú búcsúztató keretében köszöntöt-
tük szeretett kollégánkat, Vass György TVG vezetôt
(képünkön jobbról) nyugdíjbavonulása alkalmá-
ból. A július 16-i ünnepségen a Veszprém PGF SZB
nevében Nagy Károly ajándékkosarat adott át az
ünnepeltnek, aki 40 évet dolgozott a vasútnál,

ebbôl 20 éven keresztül TVG vezetô volt. Munkatársai egy
szép karórával lepték meg e jeles alkalomból Vass Györgyöt.
Nem maradhatott ki a búcsúzásból a „hûséges társ”, a TVG
sem, a gép képét ezután egy ajándék pólón nézegetheti az
ünnepelt. Veszprém, 2009. 07. 16.

VSZ PML

Nyugdíjas búcsúztató a
Veszprém PGF SZB területén

Magyar Vasutas 5

hírei

A munkáltató pozitívan reagált
javaslatunkra és szakmai egyezte-
tés után a 11-es MMK-ba történô

besorolását elfogadta...



A Központi Üzemi
Tanács ülése

a MÁV Ingatlankezelô
Kft-nél

Tervezett KÜT/ülés:
2009. augusztus 12.

EEllssôôkkéénntt Tóth Ferenc re-
gionális igazgató tartott be-
számolót a Debreceni és a
Budapesti Regionális Fô-
mérnökségek munkájáról,
eredményeirôl, létszámhely-
zetérôl. Debrecen nagy terü-
let hat kezelôegységgel. Az
általános gazdasági válság, a
költségvetési források szûkü-
lése, a megrendelési állo-
mány jelentôs csökkenése
miatt a MÁV Ingatlankezelô
Kft. kénytelen volt felülvizs-
gálni és átalakítani mûködé-
sét.

A hat kezelôegység ket-
tôre csökkent, szolgáltatási
egységként mûködnek. A te-
vékenység feladata többek
között vízi-közmû üzemelte-
tés, ingatlanüzemeltetés (ez
a legnagyobb), épületek fel-
ügyelete, építési-szerelési

munkák, zavarelhárítás. Je-
lentôs a takarítási tevékeny-
ség, van vonali takarítás is,
ami ráfizetéses. A 2008-as
bevételhez képest 2009. I.
féléve kedvezôtlenül alakult.
Minden kezelôegységen mû-
ködik az erôsáramú üzletág-
nak telephelye, ezek nyere-
ségesen mûködnek. Buda-
pest a Társaság legnagyobb
mûködési területe nyolc
kezelôegységgel, az átalakí-
tást követôen négy szolgálta-
tási egységgel, melyek a he-
lyi operatív ellátást végzik.
Fô feladatuk az üzleti tevé-
kenységek végrehajtása. Ide
integrálódik az üzemeltetés.
Az országos hálózatnak kb.
45%-át kezelik. A Regionális
Fômérnökségek tevékenysé-
ge azonos, a mûködési kör-
zetekben három területen
történt változás.

MMáássooddiikkkkéénntt Zámbori
Mihály ügyvezetô igazgató
tartott tájékoztatót a Társa-
ság 2009. I. félév eredmé-
nyeirôl, a további tervekrôl.
Az üzleti tervet módosítot-
ták. A MÁV szerkezetében
változás lesz, nem lehet tud-
ni, mi lesz 2010-tôl. Az biz-

tos, hogy a Társaságnak a
MÁV Zrt. átalakulásához kell
igazodnia. Aki 2010-ig elme-
het korengedménnyel nyug-
díjba, (a feltételeknek meg-
felel), annak idén kell meg-
tennie a szükséges lépése-
ket. Jövôre a VBKJ fenntar-
tása többmillió forint több-
letkiadást jelentene a Társa-
ságnak. Jelenleg szerény
bérfejlesztés látható.

HHaarrmmaaddiikkkkéénntt Forgó
Edit mûszaki igazgató el-
mondta, a teljesítések igazo-
lása alapján értékelték, hogy
a szolgáltatás megfelelt-e a
szerzôdésben foglaltaknak.
A MÁV a nagy élôigényes fû-
téseket kiváltja, a program
beindult. A távfelügyelet
szintén fizikai létszámkivo-
nást jelent, korszerû intelli-

gens kazánokat építenek be.
A szerzôdéseket aláírták. Új
kód- és elszámolási rend-
szert vezettek be. Szakmai
szempontok alapján módo-
sítják a költségeket. 

A MÁV olyan szolgálta-
tást szeretne, amely 2010-
ben új fejezetet nyit az éle-
tünkben. 

A humán igazgató beje-
lentette, hogy teljesítmény-
értékelési rendszert kíván-
nak bevezetni, a kidolgozá-
sába bevonják a szakszerve-
zeteket és a Központi Üzemi
Tanácsot. Projektalkotó bi-
zottság alakult.

NNeeggyyeeddiikkkkéénntt a szociális
és temetési segélyeket bírál-
ták el.

HHoolllliikk  MMiikkllóóss
KÜT-tag

A májusban bejelentett létszámle-
építés 525 dolgozónak törte meg az
életét. Ennyien várhatták a levelet a
munkáltatótól, ugyanis nem tudhat-
ták, kit fognak elküldeni. Mint utóbb
kiderült, újabb átgondolatlan leépí-
tést sikerült véghezvinniük. Milyen
remek érzés lehet, amikor átadják a
levelet, hogy nem tartanak a mun-
kádra igényt a jövôben. Majd két hét
elmúltával, amikor már nagy nehe-
zen feldolgoztad, hogy itt a vég,
kapsz egy telefont, hogy úgy tûnik,
mégiscsak kell az ember a szívtelen
anyacégnek. Milyen jogon mûvelheti
az igen tisztelt GySEV vezetése ezt
525 emberrel? 

A második létszámleépítés óta túl-
órahegyek alakultak ki, átvezénylé-
sek, a 3-as forda is visszatért, sôt, ál-
landó a létszám alatti foglalkoztatás
pl. Sopron rendezô pályaudvaron. A
munkavállalókon óriási a nyomás és
az állandósult stressz-helyzetben vég-
zett munka elôbb-utóbb figyelmet-
lenséghez és balesethez fog vezetni.
Sajnos balesetbôl volt részünk a na-
pokban, az oda nem figyelés miatt.

Mint lehetett olvasni, megalakult
a GySEV Cargó, de errôl a lépésrôl
sem a szakszervezetünket, sem az
üzemi tanácsot nem értesítették. Ap-
ropó, üzemi tanács: többször fordul

elô, hogy a munkáltató részérôl már
senki sem jelenik meg az üléseken.
Vajon miért? Félnek talán a kényes
kérdésektôl? Pedig lenne intézkedni-
való, például nem fizetik ki a Kollek-
tív Szerzôdés szerinti telephelyen kí-
vüli munkavégzés díjait.

Nem tudom, a MÁV-nál is hason-
lókat mûveltek-e, de ez már túlmegy
minden határon. Ha 24 óra alatt egy
vonat sem közlekedne, akkor még
csak-csak, de nem ez a helyzet.

Csak szelíden jegyzem meg, mi-
közben a kétkezi dolgozókat küldik
el, meg-megjelenik egy-egy a bértáb-
lánk szerinti legmagasabb „f”-kategó-
riás új munkakör. 

Merem állítani, hogy a vasutas tár-
sadalom országos szinten ilyen lehe-
tetlen helyzetben még nem volt, azok
az emberek, akik minden hétvégéjü-
ket feláldozva dolgoztak évtizedekig,
egyszerûen megszûnnek alkalmazott-
nak lenni, elhelyezkedni nincs lehe-
tôségük, mert nincsenek munkahe-
lyek.

Azt mondják a bölcsek: az érem-
nek két oldala van. Nos, én most csak
egy oldalt látok: a SÖTÉTET.

NNaaggyy  DDéénneess
VSZ GySEV Soproni
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KÜT hírlevél
MÁV INGATLANKEZELÔ KFT.

Egy
létszám-

csökkentés
margójára…

A GYSEV-NÉL MEGINT
TÉVEDÉSEK ÁLDOZATAI
A MUNKAVÁLLALÓK…



Lassan lezárul a
Zalaegerszeg-Ukk vonal

átépítésének egyik fontos
szakasza. A közel 40 millió

eurós beruházás 2007-ben
kezdôdött és a pálya- és

biztosítóberendezési
munkálatok jelenleg
is gôzerôvel folynak

Ukk állomáson. 

A vasút az Unió kohé-
ziós alapja és hazánk
társfinanszírozásában
épülô ezen szakasza az
Ötös Korridor része.

Fazekas László, a Du-
nántúli Kft. építésvezetô-
je (tagtársunk) rövid tá-
jékoztatója után a váltó-

A Vasutasok Szakszervezete
GySEV Szakmai Bizottsága állo-

mási bejárással egybekötött érte-
kezletet tartott július 24-én.

AAzz  aakkcciióó  ccéélljjaa  aa  mmuunnkkaakköörrüüllmméénnyyeekk
eelllleennôôrrzzééssee,,  ttaappaasszzttaallaattookk  ggyyûûjjttééssee,,  éérrttéé--
kkeellééssee,,  ttoovváábbbbaaddáássaa  vvoolltt,,  tteekkiinntteetttteell  aa  vvááll--

lalatnál végrehajtott átszervezések-
re, létszámcsökkentésre. 

A Bizottság (a GySEV-nél mûkö-
dô három alapszervezetünk veze-
tôségi tagjai) megtekintette a Gé-
pészet Üzletág mozdony- és kocsi-
mûhelyét, továbbá Sopron Sze-
mély és Sopron Rendezô pályaud-
varon megbeszélték az ott dolgo-
zókkal a munkavégzés problémáit.
A bejárás után a Bizottság jegy-
zôkönyvben foglalta össze a tapasz-
taltakat, feladatokat (munkaadó
megkeresése a problémákkal, to-
vábbi hasonló akciók megszerve-
zése). Ezek után Locsmándi Béla,
az SZB vezetôje bezárta az értekez-
letet. PP..  ZZ..

2009. augusztus 28-án is-
mét Ifi gyûlést rendeztek

Szombathely és környéke
ifjúságának. 

Délelôtt 10 óra körül futott be a vo-
natunk Celldömölk állomásra, ahol
már népes társaság várta az érke-
zôket. Néhány perccel késôbb autók-
ba ültünk, s célba vettük a Krisztina
Panziót a Ság-hegyen. A festôi szépsé-
gû helyen megtartott eseményen kö-
rülbelül húszan vettek részt. Megtisz-
telt minket jelenlétével Meleg János, a Vasutasok Szakszerveze-
te érdekvédelmi alelnöke, Szabó Gyula, a VSZ Forgalmi, vala-
mint Fridrich Imre, a VSZ Start Szakmai Képviseletének veze-
tôje. 

Délelôtt hasznos információkkal lettünk gazdagabbak a szak-
szervezettel, a VSZ Ifjúsági Tagozatával, a vasúttal, mint munka-
hellyel kapcsolatban.

Egy finom és bôséges ebéd után
Horváth Csaba ifjúsági tagozatvezetô
izgalmas elôadását hallgathattuk
meg, képekkel mutatta be a szerve-
zet múltját. 

A délutánt egy szituációs játékkal
zártuk, ahol kellemes vitába bonyo-
lódtunk, miközben igyekeztünk
meggyôzni a tárgyalópartnereinket
az általunk képviseltek álláspontjá-
ról. 

Vacsora után buli, hiszen mégis
csak most vagyunk fiatalok. 

Úgy tûnhet, kissé felületesen írtam
az elôadásokról, ám ez nem véletlen.
Az itt elhangzottakat személyesen ér-

demes meghallgatni, ezért is biztatok minden kedves fiatal kol-
légát, hogy néha áldozzanak rá egy napot, s járjanak el egy-egy
ilyen gyûlésünkre! 

Úgy gondolom, hogy ez egy kötetlen hangulatban eltelt kel-
lemes nap volt, ahol azért rádöbbentem arra is, hogy van még
mit tanulnom!

IIlliiáássnnéé  PPoollggáárrddii  EErriikkaa

Amíg a munkaterületrôl a
most csak harminc fokos, kissé
felhôs ég alatt a hûs állomás-
épületig ballagtam, eszembe ju-
tott apám kérges pályamunkás
tenyere a hatvanas évekbôl és
az én lakókocsis, kábelárkos,
jelfogós hetvenes éveim. És az
is, hogy a minket érintô dönté-
sek meghozatala elôtt (nyugdíj-
korhatár, minimálbér, betegsza-
badság) a döntést hozók né-
hány emberrel, pusztán szem-
lélôdôként egy-egy napot eltölt-
hetnének a vasútépítés szép te-
rületén. Hátha elgondolkodná-
nak.

PPaapppp  ZZoollttáánn

körzetben találkozhattam Somogyi Géza és Papp Zoltán
fiatal munkavállalókkal, akik felhívásunkra a celldömölki
Ság hegyen részt vettek a VSZ Szombathelyi Területi Kép-

viselet Ifjúsági Tago-
zata tagjainak talál-
kozóján.

A fiúk munkatár-
saikkal egy váltó me-
chanikus, elektroni-
kus bekötésének
elôkészítésén ügy-
ködtek.

Láthattuk a hatal-
mas zajjal és porral
járó pályaépítés jól
gépesített, de így is
embert próbáló, kü-
lönbözô fázisait. 

nneehhéézz  iiddôôkkbbeenn  iiss
ééppíítteennii  kkeellll!!A jövôt
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AAzz  úújj  bbeesszzeerrzzééssûû  sszzeemmééllyykkooccssiikk  sszzeekkrréénnyyee  aallaaccssoo--
nnyyaabbbb,,  eezz  ggoonnddoott  ookkoozz  aa  jjaavvííttáássnnááll  ((sszzeerreellôôaakknnaa
mmééllyyssééggee))..

GySEV
SZB

A kellemes esete a hasznossal



KISKUNFÉLEGYHÁZA ADOTT OTTHONT
2009. AUGUSZTUS 11-13. KÖZÖTT A
VSZ START SZAKMAI KÉPVISELET ÁL-
TAL MEGSZERVEZETT TAPASZTALATCSE-
RÉNEK.

Az érkezés napján Simon Dezsô, a Vasutasok
Szakszervezete elnöke beszélt a MÁV-START
Zrt. nem túl rózsás gazdasági, pénzügyi hely-
zetérôl, átszervezési elképzelésérôl, amely –

mint mondta – még mindig sok bizonytalanságot rejt magá-
ban. A megoldás a hosszútávú közlekedési koncepció len-
ne. Megállapította, hogy a MÁV holding-központ kialakítása
folyamatban van, a személyszállításra vonatkozóan többfé-
le terv látott napvilágot, de a „magas vezetés” még nem
döntötte el, hogy melyik a leghatékonyabb. Negatív konklú-
zióként megjegyezte: a MÁV csoportnál takarítanivaló len-
ne, csak megtakarítanivaló nincs!

Karácsony Szilárd szervezetpolitikai alelnök beszámoló-
jából örömmel értesültünk arról, hogy a VSZ létszáma idén
is szépen gyarapodott. Mint hangsúlyozta, a Vasutasok
Szakszervezete azonban csak akkor lehet erôs, a szak-
szervezeti szervezettség csak akkor lehet a mainál maga-
sabb, vagyis a szakszervezeti munka csak akkor lehet sike-
res, ha a tisztségviselôk munkájukat is magas szakmai
színvonalon végzik. Ennek érdekében 2009-ben – pályázat
útján – 100 tisztségviselô szakmai képzését tartották. 

A második napon Meleg Já-
nos vasúti érdekvédelmi al-
elnök a szervezeti változá-
sok kapcsán kiemelte, hogy

a VSZ legfôbb célja a munkahelyek
megôrzése. Örök törvény, hogy a vál-
ság után jönnie kell a fellendülésnek. 

2009. december 31-én lejár a tavaly
májusban kötött foglalkoztatási megál-
lapodás. Ennek kapcsán dr. Kurucz
Szilvia hívta fel a tisztségviselôk figyel-
mét a Munka Törvénykönyvének – a
munkaviszonyra vonatkozó – fontos pa-
ragrafusaira. 

Vincze Teodóra humán vezetô öröm-
mel közölte, hogy a Közszolgáltatási
Szerzôdés aláírása után a cég Üzleti Ter-
vét is elfogadták. A rossz hír viszont az,
hogy foglalkoztatási garanciára vonat-

kozó megállapodást nem kívánnak kötni.
Ôsszel ismét megtartják a dolgozói fóru-
mokat, összevontan, több SZSZK-t érin-
tôen lesz egy a keleti, egy a nyugati or-
szágrészben és egy Budapesten. A lét-
számleépítést kiemelten a korengedmé-
nyes nyugdíjazással kívánják megoldani.
Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy
jövôre már valószínûleg nem vehetô igény-
be ez a lehetôség. A Kollektív Szerzôdés
tervezete a munkáltató asztalán van, de a
kormányhatározat hatására még változhat.
Emiatt nem adják még át a szakszerveze-
teknek véleményezésre.

A továbbképzés harmadik
napján Schnek Zoltán KÜT
társelnök tájékoztatta a tiszt-
ségviselôket a Központi Üze-

mi Tanács, Kántor Gábor KMVB társelnök
a Központi Munkavédelmi Bizottság, és
Kuti Horváth József képviselet-vezetô he-
lyettes a MÁV-START Zrt. Esélyegyenlôsé-
gi Bizottságának munkájáról.

Még sok fontos téma vetôdött fel, me-
lyek megvitatása hazafelé a vonaton is
folytatódott. Dienes Zsuzsanna

AUGUSZTUS 7. ÉS 9. KÖ-
ZÖTT, A VASUTASOK SZAK-
SZERVEZETE IFJÚSÁGI TA-
GOZATA ÉS AZ ALAPÍTVÁNY
A VASUTAS FIATALOKÉRT
SZERVEZÉSÉBEN IDÉN 12.
ALKALOMMAL RENDEZTÜK
MEG A VASUTAS FIATALOK
NYÁRI TALÁLKOZÓJÁT. 

Idén sem tudtunk elszakadni a víz-
parttól, a helyszín az eddig is már több-
ször kipróbált Tiszafüred volt.

A megérkezés, a sátorverés viszon-
tagságai és a territóriumunkat jelzô VSZ
zászló ünnepélyes felvonása után gyor-
san sikerült „belaknunk” az ideiglenes
otthonunkat jelentô kemping minden
sportolásra alkalmas szegletét. A gya-
korlatban ez azt jelentette, hogy a
strandröplabda pályát egy villámgyors
hadmûvelettel elfoglaltuk – ami a tûzfor-
ró homok miatt nem is volt olyan
egyszerû – és nem engedtük ki a
kezünkbôl. Mikor a homok hômérsék-
lete már elviselhetetlenné forrósodott,
egy remekül sikerült rohammal meglep-

tük a helyi szabadstrand vendégeit, és a
sporttevékenységet a kellemes hômérsék-
letû vízben folytattuk.

A pénteki napot közös fôzés tetôzte,
amibôl majd’ mindenki kivette a részét. Volt
aki zöldséget pucolt, páran fát gyûjtöttek.
Azért, hogy a szépen rotyogó étel biztosan
jól sikerüljön – séfünk legnagyobb „örömé-
re” – kicsit mindenki belekavart a bogrács-
ba, így osztozva a fôzés hatalmas felelôs-
ségén. A zseblámpafénynél lefolytatott ét-

kezés már nem is bizonyult olyan egyszerûnek, de azért teljesí-
tettük a „feladatot”.

Ám az igazi embert próbáló kihívás csak másnap várt a csa-
patra...

A TV-ben, vagy a folyópartról nézve az evezés tudománya
nem is olyan bonyolult dolog, de amikor az ember fia-lánya ma-
ga ül be a kicsit imbolygó kenuba, az már nem is olyan egysze-
rû. Pláne annak, aki még soha nem csinált ilyet. Az elindulásnál
már csak egy komplikáltabb mûvelet volt hátra, az egyenes hala-
dás. Ez nem sikerült mindenkinek elsôre, de az elsô 7-8 km után
a többség már csak néha verte fel a partmenti nádasok szúnyog
populációját a csónak testével és a bent ülôk sikolyával. A kez-
deti bizonytalanságok után a csapat remekül teljesítette a célt, és
egy nagyon kellemes napot sikerült eltöltenie a Tisza-tó vadregé-
nyes csatornáiban.

Az esti fôzésnél már nem volt beleszólás séfünk munkájába,
amit ô finom és kiadós étellel hálált meg.

A vasárnapba a táborbontás szomorú kötelessége mellett még
azért belefért a strandolók ismételt riogatása is.

Remélem, hogy az idei program után is mindenki kellemes
emlékekkel tért vissza a mindennapi munkához, és jövôre újra
belevágnak egy hasonló kalandba.

Horváth Csaba

Startos tisztségviselôk

értekezlete
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Vasutas Fiatalok
12. Nyári Találkozója



A
Az elsô napon Horváthné Czindery

Zsuzsanna, a VSZ Pécsi Területi Képvise-
lete vezetôje tájékoztatta a testületet az
elmúlt titkári értekezlet óta eltelt idô-
szak munkájáról.

Ezen a napon tartott Simon Dezsô
VSZ elnök, valamint  Karácsony Szilárd
alelnök vitaindító elôadást a Vasutasok
Szakszervezete érdekvédelmi és  szerve-
zetpolitikai munkájáról. 

A munkáltató részérôl Baumgartner
Péter, a  MÁV-START Zrt. Pécsi SZSZK
központvezetôje valamint Geresdi Zsolt,
a Pályavasúti Területi Központ helyettes
vezetôje adott részletes tájékoztatást te-
rületük tevékenységérôl és a jövôbeni
feladatokról.

Ezt követôen Meleg János VSZ alel-
nök és Szabó Gyula, a  Forgalmi Szak-
mai Képviselet vezetôje ismertette az el-
múlt idôszak munkáját és a további fel-

adatokat. A nagy érdek-
lôdés miatt a beszélgetés
késô estig tartott.

Az értekezlet második
napján a munkáltató ré-
szérôl Gáspár István, a
MÁV-Gépészeti Zrt. Dom-
bóvár KJK vezetôje, Var-
ga László, a Regionális
Logisztikai Központ veze-
tôje, valamint Szegletes
Gábor, MÁV-START Zrt.
Nagykanizsa SZSZK köz-
pontvezetôje tartott elô-
adást terveikrôl, aktuális
feladataikról.

A kétnapos oktatás
befejezéseként Dr. Kotter
József TEB Szakmai Képviselet vezetô
értékes információkkal látta el a hallga-
tóságot.

A kihelyezett oktatás jó hangulatban
zajlott, a résztvevôk értékes tapasztala-
tokkal gazdagodva tértek haza.

IDÉN MÁSODJÁRA, A VSZ DOM-
BÓVÁRI KOCSIVIZSGÁLÓK ALAP-
SZERVEZETÉNEK SZERVEZÉSÉVEL
2009. AUGUSZTUS 1-JÉN TARTOT-
TUNK CSALÁDOS ÖSSZEJÖVETELT
GUNARASON.

Az egésznapos rendezvényen megis-
merkedhettünk olyan tagokkal, kollé-
gákkal, akiket eddig csak telefonon
(vagy még úgy sem) ismer-
tünk. Természetesen nem
maradhatott el a fôzés sem,
melyet Sebestyén Attila rög-
tönzött szakács vállalt. Bog-
rácsban készült pörköltje si-
kerét mutatja, hogy bizony
nem csak ebédként, hanem
sokunk vacsorájaként is
helytállt. Ezúton köszönjük
segítségét, és bízunk benne,
hogy jövôre is számíthatunk
fôzôtudományára. A szerve-

zet gondolt a kicsikre is, szórakoztatá-
sukra egy légvárat állítottak fel, hogy
amíg játszanak, a nagyok komolyabb
dolgokról tudjanak beszélgetni. Ám
nemcsak kisgyerekek, hanem bizony
egy-két „nagy gyerek” is birtokba vette a
légvárat, ami bizonyítja népszerûségét.
Aztán elôkerültek a focilabdák, társasjá-
tékok, és az épületben lévô ping-pong
asztal sem árválkodott. A szervezet mind
a MÁV Cargo Zrt., mind a MÁV Start
Zrt. területi igazgatóit meghívta, mely-

nek csak Baumgárt-
ner Péter tett eleget
a Start részérôl. Saj-
nos Czinki László és
Fülöp József az utol-
só napon kimentet-
te magát egyéb el-
foglaltságra hivat-
kozva. Reméljük,
legközelebb eljön-
nek.

M i n d e n k i n e k
köszönjük a megje-

lenést, a mihamarabbi viszontlátásra,
nem csak a munkahelyeken, utcán, ha-
nem egy hasonlóan jól sikerült  „VSZ-es
bulin”. A visszajelzésekbôl az tûnt ki,
hogy bizony érdemes volt dolgozni,
hogy létrejöjjön a családi nap. A jövô-
ben is lesznek ilyen összejövetelek, ahol
a munkatársak, kollégák, szakszervezeti
tagok egy célért lesznek ott: hogy jól
érezzék magukat.

Nem utolsósorban azt hiszem, mind-
nyájunk nevében köszönetet mondha-
tok Faluvégi Józsefnek, aki megszervez-
te a rendezvényt.

NNyyiisszzttoorr  ZZoollttáánn
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Kihelyezett titkári értekezlet
Dombóvár Gunaras-fürdôn

VSZ családi nap Gunarason

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETEPÉCSI TERÜLETI KÉPVISELETE TIT-
KÁRI TESTÜLETE 2009. AUGUSZ-
TUS 26-27-ÉN TARTOTTA KÉT-
NAPOS OKTATÁSÁT DOMBÓVÁRGUNARAS-FÜRDÔN.

SSiikkeerreess  kkééppzzééss  PPééccsseenn
HHoorrvváátthhnnéé  CCzziinnddeerryy  ZZssuuzzssaannnnaa,,  aa  VVSSZZ  PPééccssii  TTeerrüülleettii  KKééppvvii--
sseelleett  vveezzeettôôjjee  22000099..  jjúúlliiuuss  77--éénn  VViilllláánnyybbaann  mmeeggttaarrttootttt  üünnnneepp--
sséégg  kkeerreettéébbeenn  aaddttaa  áátt  aazz  ookklleevveelleekkeett  aazzookknnaakk  aa  ttiisszzttsséégg--
vviisseellôôkknneekk,,  aakkiikk  ssiikkeerreesseenn  eellvvééggeezzttéékk  aazz  ÉÉrrddeekkvvééddeellmmii  TTaannááccss--
aaddóó  SSzzoollggáállaatt  kkééppzzéésséétt::  AAuutthh  IIbboollyyaa,,  BBaannkkaa  AAttttiillaa,,  BBeerrddáánn
LLáásszzllóó,,  BBeerrttaa  LLeevveennttee,,  KKöövveessddii  TTaammááss,,  PPaacczzáárrii  EEddiitt,,  PPiinnttéérr
JJáánnccss  MMiikkllóóssnnéé,,  RReeggôôss  PPéétteerr  GGeerrggeellyy,,  TTiillllmmaannnn  JJóózzsseeffnnéé,,
TTookkooddii  IIssttvváánnnnéé,,  VVaassss  KKáárroollyy..  GGrraattuulláálluunnkk!!



Miért zárolták a szakmai

és nyelvi képzésekre

szánt milliókat?

Hentz Judit HR-szakértô a MÁV-
START Zrt. képzési tervérôl 2009. jú-
lius 13-án tartott PowerPointtal színe-
sített beszámolót. Hangsúlyozta, hogy
a minisztérium elfogadta a képzési
koncepciót és mintegy 835,6 millió fo-
rintos költségét, de az – mint mondta,
„zárolva van”. Igaz, hogy az oktatási
pénz zárolása ellenére megtartják a
kötelezô vasútszakmai, illetve a már
aláírt szerzôdések szerinti oktatásokat. 

Képzési koncepció

három alappillére

Az elfogadott képzési koncepció há-
rom alappillére: Oktatási Utasítás,
Képzési Katalógus, Képzési Utasítás.

A Képzési Utasítást még elôkészítik,
de ha elkészül, a munkáltató termé-
szetesen – a Mt. 65. §. alapján – a
KÜT-nek elküldi véleményezésre.

Mikor kezdôdik

a nyelvi oktatás?
A munkáltató az elmúlt félévben a

Központi Üzemi Tanácsot a nyelvi
képzéssel kapcsolatban már többször
tájékoztatta. Elôször Lencsés Sándor,
akkori humán vezetô a 2009. január
12-én megtartott KÜT-ülésen határo-
zottan állította, hogy közbeszerzési pá-
lyázatot írtak ki a nyelvoktatás szerve-
zésére, melynek eredményeként a
képzés várhatóan augusztusban indul.
Lencsés ezt az állítását a 2009. február
23-án megtartott KÜT-ülésen is
megerôsítette, kibôvítve azzal az infor-

mációval, hogy a pályázatot
májusban lezárják. A május 8-
án megtartott KÜT-ülésen hal-
lottunk arról az európai uniós
programról, amelynek kap-
csán mintegy 2100 MÁV-
START Zrt-s munkavállalónak
biztosítanak nyelvtanulási le-
hetôséget. Az elôadó megerô-
sítette, hogy a nyelvi képzés
akár már ôsszel indulhat, mi-
vel a szerzôdés aláírási fázisba
került. Természetesen azok a munka-
társak, akik a nyelvoktatásban részt kí-
vántak venni, örömmel vették tudo-
másul a hírértékû bejelentést.

Ehhez képest a 2009. július 13-án
megtartott KÜT-ülésen mintha újra
kellett volna mindent kezdeni; a nyel-
vi képzés – pályázat útján – a munka-
vállalók számára ingyenes lehet, de
még nincs kiírva. Az illetékesek a szer-
vezést augusztusban megkezdik, így a
képzés legfeljebb év végén indulhat.

Véleményünk szerint a nyelvi kép-
zés beindítása az év végi szabadságolá-
sok és az ünnepek miatt sem lehet sze-
rencsés. Összefoglalva, a nyelvi képzés
beindítása tehát 2010-re tolódhat. 

Viharkárosultak

megsegítése

Minden dolgozó megkapta a fizeté-
si papír mellett a Hírlevelet, melyben
a munkáltató tudatja, hogy 426 mun-
kavállaló ajánlott fel meghatározott
összeget a viharkárosult kollégák meg-
segítésére. A befolyt összeget a cég
megduplázva juttatja el a rászorulók-
nak.

Azt, hogy a dolgozók szolidáris fo-
rintjaiból mennyi gyûlt össze, nem si-
került kideríteni!

A Központi Üzemi Tanács is segíteni kívánja a vi-
harkárosultakat és a szociális segélyekkel kapcsolat-
ban úgy döntött, hogy a benyújtott kérelmeknek
részletesen kell tartalmazniuk a vihar okozta káro-
kat, szükség esetén környezettanulmány alapján
dönt az e célra megalakult bizottság a segélyössze-
gek odaítélésérôl.

Kapcsolatok bôvítése

A BKV és a VOLÁN Központi Üzemi Tanácsának
elnöke tájékoztatta a tagságot mûködési tevékeny-
ségükrôl. Abban egyetértettünk, hogy tekintettel a
szervezeti változásokra, iránymutató lenne a közös
megállapodás a közszolgáltatást ellátó cégek Köz-
ponti Üzemi Tanácsai között.

Szükség van a Vasutas KÜT

Kerekasztal mûködésére!

2009. július 14-én – több mint fél év után – ismét
összeült a MÁV Vállalatcsoport Központi Üzemi Ta-
nácsai által – 2008. május 7-én életre hívott – Vas-
utas KÜT Kerekasztal! Eredetileg a megalakulás
legfôbb célja az információs kapcsolat megteremté-
se volt. 2008-ban még két alkalommal tárgyaltak a
jóléti kérdésekrôl a humán menedzsment vezetôi-
vel, azonban a tárgyalások megrekedtek. Az újjáala-
kult Kerekasztal megvitatta többek között a jóléti in-
gatlanok körüli anomáliákat is. Megállapodás szüle-
tett arról, hogy a Vasutas KÜT Kerekasztal a rend-
szeres kapcsolattartás, az információtovábbítás ér-
dekében legközelebb szeptemberben ülésezik.

Mi van a jóléti ingatlanokkal?

Mindenki vehet MÁV üdülôt?

Zsoldos Marianna humánerôforrás igazgató
többször hangsúlyozta, hogy – bár nem munkaköri
feladata, de – a MÁV-bérlakások ügyét rendbe akar-
ja tenni. Kiemelte, hogy azok már nem jóléti ingat-
lanok, hanem foglalkoztatáspolitikai eszközök. Az
ingatlanok felmérése a rendezetlen telekkönyvek
miatt igen nehéz feladat lesz. Az igazgatónô el-
mondta, hogy január óta nem történt kiutalás, de a
bentlakóknak megnyugtató hír lehet, hogy tovább-
ra is használhatják a szerzôdésben kikötött feltéte-
lekkel a bérlakásokat.

Megtudtuk továbbá, hogy a MÁV üdülôingat-
lanok értékesítése is folyamatban van. A MÁV Zrt.
elektronikus aukció formájában hirdette meg a Lo-
komotív Hotels Zrt. által üzemeltetett üdülôingat-
lanokat. Az aukción bárki részt vehet, aki a
Vagyonkezelô honlapján meghirdetett feltételek-
nek megfelel.

MÁV START Zrt. KÜT-tájékoztató

DDiieenneess  ZZssuuzzssaannnnaa

„A KORREKT
TÁJÉKOZTATÁS

SEGÍTI ELÔ A KÜT ÉSA MUNKÁLTATÓ JÓ
KAPCSOLATÁT”

Érdekvédelem
Szegeden
TAGJAINK INFORMÁCIÓI ALAPJÁN A
VASUTASOK SZAKSZERVEZETE SZEGEDI
TERÜLETI KÉPVISELETE KONZULTÁCIÓT
KEZDEMÉNYEZETT A MÁV START ZRT.
SZEGED SZSZK VEZETÔJÉVEL.

A jegyvizsgálók decemberben a
szakszervezetek által aláírt Helyi Füg-
gelék mellékletében rögzített forduló-
jától egyoldalúan eltért a vezénylô-
tiszt, a túlóra csökkentésére hivatkoz-
va.

Laktanyázással tarkította fordulóju-
kat, amely így 15 óra 22 perc távollét
mellett 7 óra 25 perc szolgálatot ered-
ményezett. A VSZ által kezdeménye-

zett konzultáción tagjaink érdekeit
Fridrich Imre, a VSZ START Szakmai
Képviselet vezetôje védte.

A munkáltató a konzultációt köve-
tôen felülvizsgálta a problémát, azon-
nal korrigálta az elôrevezénylést, és
augusztus eleje óta helyi függelékben
rögzített menetforduló szerint dol-
goznak a szegedi jegyvizsgálók.

A VSZ vizsgálja a hibás vezénylés mi-
att elmaradt bér visszamenôleges ren-
dezésének lehetôségét.

A konzultáció másik napirendje egy
középfokú „C típusú” nyelvvizsgával
rendelkezô tagunk elmaradt bérpótlé-
kának visszamenôleges rendezése
volt. Tagunk 2006 szeptemberében
került a vasúthoz, nyelvvizsgája már
akkor is volt, de nem számolták el ne-
ki. A munkáltató még ebben a hónap-
ban visszamenôleg rendezi az elma-
radt bérpótlékot.

NNaaggyyaajjttaaii  KKlláárraa
irodavezetô10 M a g y a r Vasutas



A HAZÁNKAT IS ELÉRÔ
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI
VÁLSÁGRA A KORMÁNY
ÁTFOGÓ VÁLSÁGKEZELÉ-
SI CSOMAGOT DOLGO-

ZOTT KI, MELY AZ ÉLET
SZÁMOS TERÜLETÉT ÉRIN-

TI. A MÁRCIUS VÉGÉN
NYILVÁNOSSÁGRA KE-

RÜLT TERVEZET KEZDETBEN
SZINTE NAPONTA VÁLTO-

ZOTT, DE ABBAN MIN-
DENKI EGYETÉRTETT,

HOGY ADÓREFORMRA
VAN SZÜKSÉG AZ

ORSZÁG VERSENYKÉPES-
SÉGÉNEK JAVÍTÁSA

ÉRDEKÉBEN. 

2009. július 1-jével
számos, a társadalom
minden tagját érintô
változás következett
be az adók és járulé-
kok területén. Az ÁFA
általános mértéke
25%-ra nôtt, de beve-
zettek egy 18%-os,
kedvezményes adókulcsot,
amelybe például a tejtermé-
kek és a távhôszolgáltatások
tartoznak.

A személyi jövedelemadó
(SZJA) terén már nagyobb
változások következtek be.
2009. január 1-jétôl vissza-
menôleg a sávhatár 1.700.000
Ft-ról 1.900.000 Ft-ra nôtt,
változatlan mérték mellett. A
változás azt is jelentette, hogy
a munkavállalók nagy többsé-
ge visszakapta azt az összeget
augusztusban, amennyivel az
érintettek az évközi adócsök-
kentés miatt többet fizettek
be az államkasszába.

A legfontosabb
adóváltozásokról

Jelentôs változások a következô évtôl fognak megva-
lósulni: mind a sávhatár (1.900.000 Ft-ról 5.000.000 Ft-
ra), mind a mérték (18-ról 17%-ra illetve 36-ról 32%-ra)
módosul.

Elôzetes számítások alapján a bruttó 70 és 130.000 Ft
között keresôk jövedelme átlagosan 1.000 Ft-tal növek-
szik havonta. Havi bruttó 130.000 forintos kereset felett

kezd el növekedni jelen-
tôsen a nettó bér. 180.000
Ft-os kereset mellett
8.023, míg 250.000 Ft ke-
reset mellett 16.405 fo-
rinttal visz többet haza a
munkavállaló.  

2010. január 1-jével a
nagy vívmánynak számító
és korábban adómentes

béren kívüli juttatások jelentôs részét 25 százalékos adó-
val sújtják, de továbbra is marad adómentes elem a rend-
szerben. A kormány eltörölte a béren kívüli juttatások
nagy többségének adómentességét, és három kategóriá-
ba sorolta azok elemeit: adómentes, kedvezményes adó-
zású és normál adózású elemek. Változatlanul adómen-
tes marad az internet, melyet a munkavállalók továbbra
is az internet-szolgáltatás havi- és forgalmi, illetve az
internet-hozzáférés létesítésének díjára vehetnek igény-
be. A kedvezményes adózású körben 25 százalékos adó-
teher hárul például a melegétel-utalványra, üdülési
csekkre, helyi bérlet támogatására, iskolakezdési támo-
gatásra valamint a nyugdíj- és egészségpénztári befizeté-
sekre. A normál adózású körben 95,5 százalékos adóte-
her hárul többek között a hideg étkezési utalványra, a
kultúra- és ajándékutalványra, így ezek akár ki is kerül-
hetnek a rendszerbôl.

KKoommiilljjoovviiccss  MMááttéé

Keszthelyi kirándulások
JÚNIUSBAN ÉS AUGUSZTUSBAN KÉTSZER SZERVEZETT AZ
ÁLLOMÁS DOLGOZÓINAK ÉS CSALÁDTAGJAIKNAK KI-
RÁNDULÁST A VSZ HELYI ALAPSZERVEZETE.

KKeesszztthheellyyeenn  aa  FFeesstteettiiccss--kkaassttééllyy  ppaarrkkjjáábbaann  kkiiaallaakkííttootttt  VVaa--
ddáásszzaattii  ééss  TTöörrttéénneellmmii  MMooddeellllvvaassúútt  kkiiáállllííttááss  mmeeggtteekkiinnttééssee
mmáárr  kkoorráábbbbaann  iiss  ffeellmmeerrüülltt  aa  kkoollllééggáákk  kköözzöötttt,,  mmoosstt  ddrr..
CCzzoommaa  LLáásszzllóó,,  aa  HHeelliikkoonn  KKaassttééllyy  MMúúzzeeuumm  iiggaazzggaattóójjaa  sseeggíítt--
ssééggéévveell  kköözzeell  8855--eenn  ccssooddáállhhaattttáákk  mmeegg  aa  kkiiáállllííttáássookkaatt..

AA  22000088--bbaann  mmeeggnnyyíílltt  mmúúzzeeuumm  eellssôô  kkéétt  sszziinnttjjéénn  vvaaddáásszz--
ttrróóffeeáákk,,  ccssaakknneemm  115500  kkiittöömmöötttt  eeggyyeeddii  ttrróóffeeaa,,  ffeeggyyvveerrggyyûûjjttee--
mméénnyy  lláátthhaattóó..  AA  tteettôôttéérrbbeenn  kkiiaallaakkííttootttt  ttööbbbb  mmiinntt  550000  nnééggyy--
zzeettmméétteerreenn  ttöörrttéénneellmmii  mmooddeellllvvaassúútt  mmûûkkööddiikk..  AA  mmáássffééllóórrááss
ssééttaa  jjóó  hhaanngguullaattbbaann,,  sszzáámmttaallaann  mmeegglleeppeettéésssseell  tteelltt..  GGyyeerrmmee--
kkeekkeett  ééss  ffeellnnôôtttteekkeett  eeggyyaarráánntt  lleennyyûûggöözzöötttt  aa  mmúúzzeeuumm..  AAkkiikk
tteehheettiikk,,  kkeerreesssséékk  ffeell  eeggyy  kkeesszztthheellyyii  kkiirráánndduullááss  aallkkaallmmáávvaall..

KKéépp  ééss  sszzöövveegg::  GGeerreennccsséérr  TTaammááss

Tisztségviselôk találkozója
Zamárdiban

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE GÉPÉSZETI INTÉZÔ BIZOTT-
SÁGA ÉS A KÖZPONTI HIVATALOK ÉS INTÉZMÉNYEK SZAK-
MAI KÉPVISELETÉHEZ TARTOZÓ ALAPSZERVEZETEK TISZTSÉG-
VISELÔI KÉTNAPOS ÉRTEKEZLETEN VETTEK RÉSZT ZAMÁR-
DIBAN.

Meleg János, a VSZ Gépészeti Intézô Bizottsága vezetôje
nyugdíjba vonulásuk alkalmából külön köszöntötte Szilasi Já-
nost és Gagna Ferencet (képünkön jobbra), valamit átadta a
GIB-díjakat Bartus Imrének, Némethné Kövér Hildegárdnak
és Gyüre Istvánnak (baloldali képünkön).

Gratulálunk!
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A kormány eltö-

rölte a béren kí-

vüli juttatások

nagy többségének

adómentességét



Az 1861. július 21-ére, vasárnapra az (észa-
ki) Unió újságjai (mint valami érdekes pikniket) jó
elôre „meghirdették” azt a csatát, amelynek meg-
szemlélésére szép számmal kocsiztak ki a
fôvárosiak a Potomac folyó völgyének Washing-
ton melletti magaslataira. A Winfield Scott vezet-
te harmincezer fôs sereg azonban – egyebek kö-
zött a Manassas Gap és az Orange&Alexandria
vasútvonalak csomópontjáért vívott csatában –
olyan csúfos kudarcot vallott a 21900 fônyi
déliektôl, hogy pl. tüzet fogott a neves költô,
Longfellow feleségének ruhája és senki sem tu-
dott segíteni a fáklyaként égô szerencsétlen asz-
szonyon. Még nagyobb baj volt, hogy hétfô reg-
gelre már szedett-vedett csoportocskákká vedlet-
tek az elôzô napi pompás hadak. A washingtoni
Fehér Háztól mindössze 13 km-re (Alexandriá-
ban) a Dél zászlaját lengette a szél.

Vasárnapi vereség(ek)
A (déli) Lee és „Kôfal” Jackson gyôzelmei,

merész hadmozdulatai után még jó ideig kevéssé
kedvezett a „hadi szerencse” az északiaknak.
Azonban 1862. február-júniusában Grant, Pope
és Buell tábornokok vezetésével az északi erôk
folyami ágyúnaszádok segítségével kulcsfontos-
ságú pozíciókat foglaltak el a Mississippi, a
Tennessee és a Cumberland folyón; 1862. április-
májusában a Farragut admirális vezette északi
hajók Butler tábornok csapatai segítségével
erôdöket foglaltak el a Mississippi torkolatánál, és
megadásra kényszerítették New Orleanst. Vagyis
az északiak kettévágták Délt; „semlegesítették” a
rendkívül jelentôs Texast, továbbá Louisana-t és
Arkansast; „észak-nyugaton” biztosították az utat
a gazdag és egyre gyarapodó „hátország”, Kali-
fornia felé. (Az igen fontos, különösen a polgár-
háború kitörése után egyre nagyobb jelen-
tôségûvé váló kereskedelmi deficitet „pótló” kali-
forniai aranyról a Magyar Vasutas 2009. májusi
számának 12. oldalán már olvashattak.)

Az öreg Scott után az új északi fôparancsnok
1861 novemberétôl George B. McClellan lett, akit
rendkívüli magabiztosságáról az újságírók nemes
egyszerûséggel csak „ifjú Napóleonnak” nevez-
tek. Napjainkban kiváló szervezônek, bôséges
utánpótlást teremtônek tekintjük, ám, mint tudha-
tó, mindehhez napi egymillió dollár (!) állt a ren-
delkezésére. Jellemzô volt rá az is, amit Lincoln-
tól kért: „Ne engedje, hogy sürgessenek!”. Nem-
csak „hosszasan készült”, de a hosszabb utat is
választotta: invázió-szerûen a Virginiai-félsziget
felôl (több mint 100000 emberrel – a déliek közel
80000 katonája ellen –, 113 gôzhajóval, 118 vi-
torlással, 88 bárkával, 1200 szekérrel s mintegy
5000 ellátó, utánpótlást szállító vagonnal) megin-
dult a mindössze 150 km-re lévô déli fôváros,
Richmond ellen. Azonban egyfelôl Jackson tábor-
nok még a Shenandoah-völgyben megakadá-
lyozta az erôsítés eljuttatását; másfelôl a szerve-

zésben (és elméleti hadtudományban!) jeles fér-
fiú saját korábbi hadvezetési hibáit is megismétel-
te; harmadsorban az úgynevezett „hétnapos csa-
tában” (1862. június 26-tól július 1-ig) a zseniális
Lee bizonyult sikeresebbnek – McClellan seregé-
nek maradványai visszakullogtak a Potomac mel-
lé, és az északi fôváros ismét készülôdhetett a
védelemre. 

Szükségbôl erény
Míg a „keleti-fronton”, még bô két évig „bille-

gett” a hadi szerencse, 1862 nyarára, mint a fen-
ti „folyami ütközeteknél” már szó volt róla, Nyuga-
ton a déliek már elveszítették a háborút. Észak
számára tehát a terjeszkedéshez, a belsô egység
feszesebbé formálásához, egyáltalán a biztos
hátországhoz egyetlen út vezetett, mégpedig
Nyugat felé. Szükség volt továbbá a nyugati vidé-
kekkel való szorosabb (vasúti) kapcsolatra azért
is, mert Európa, különösen Anglia (ha nem teljes
nyíltsággal is, de) Délt támogatta, s Washington
nemcsak az igen hatékony tengeri hajózár révén
törekedett elszigetelni „a lázadókat”, hanem a
nemzeti egység, nagyság felmutatása révén is –
amelybôl annyi mindenképpen igaz volt, hogy a

vasút már az 1840-es évektôl nemzeti üggyé vált
(ld. bôvebben MV 2007. november 12. o.).

A vasúti lobbisták valamint az általuk „szigo-
rúan becsületes alapon megvásárolt több szená-
tor” érdekén túl (ld. bôvebben MV 2008. január,
november, 2009. április, májusi számok 12. olda-
lait) értékelések szerint a húsz szakaszból álló
Pacific Rail Road Act (Csendes-óceáni Vasúti
Törvény) katonai szükségbôl fakadó üzleti ajánlat

volt a vasútépítô üzletemberek számára azzal a
céllal, hogy közelebb hozzák a keleti és a nyuga-
ti partvidéket egymáshoz. Jelentôs törvény volt,
közel 1800 mérföldnyi vasúti építkezésre adott
lehetôséget, s mintája volt az 1880-as években
megépült másik három transzkontinentális vasút-
vonalnak. Az 1856. augusztus 16-án benyújtott
tervezeten alapuló, ‘62-ben, ‘64-ben, ‘65-ben,
‘66-ban módosított, a Képviselôház által 1862.
május 6-án megszavazott elképzelést a Szenátus
június 20-án hagyta jóvá, Lincoln 1862. július 1-
jén (a richmondi fiaskó napján) írta alá. A lénye-
ge az volt, hogy kormánykölcsön és „közföld”-jut-
tatások segítségével vasút- és távíróvonalat kell
lefektetnie az Union Pacific és a Central Pacific
társaságoknak a Missouri folyótól a San Francis-
co-i öbölig azzal a céllal, hogy az biztosítsa a(z
északi) kormány számára a postai szolgáltatást
(beleértve a távírón keresztüli „katonai távköz-
lést” is), a hadi szállítás lehetôségét (csapatok,
fegyverek, lôszer, hadtáp stb.), az állami vállala-
tok, vállalkozások nyersanyag ellátását, termelé-
sét. De a valóságban olyan csekély összegek ju-
tottak el a cégekhez, hogy a polgárháború végé-
ig alig egy-kétszáz kilométernyi vágány volt csak
készen. Fehérvári Nándor

VASUTAK A

VADNYUGATON

22. RÉSZ
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A POLGÁRHÁBORÚ KEZDETÉN ÉSZAK 22 EZER MÉRFÖLD, DÉL MINDÖSSZE 9 EZER MÉRFÖLD
VASÚTVONALLAL BÍRT. AZ ÉSZAKIAK HAMAR FELISMERTÉK ENNEK HÁBORÚBAN (HADIANYAG
SZÁLLÍTÁSBAN) VALÓ JELENTÔSÉGÉT ÉS A POLITIKAI VEZETÉS A VÁLSÁG IDEJÉN (NEM „VISZ-
SZAFOGVA”, HANEM „BERUHÁZVA”) KÜLÖNÖSEN FONTOSNAK ÍTÉLTE A VASÚTVONALAK
GYARAPÍTÁSÁT. NEM VOLTAK A HELYZET MAGASLATÁN, MÉGIS IGYEKEZTEK KIHOZNI, AMIT LE-
HETETT – S JELENTÔS TÖRVÉNY, NAGY LEHETÔSÉG SZÜLETETT.

A példát és lehetôséget adó vasúti törvény elsô és utolsó kéziratos oldala. A transzkontinentá-
lis vasúti törvény katonai szükségbôl fakadó üzleti ajánlat volt a vasútépítô üzletemberek szá-
mára – akik másfelôl (mint írtunk róla) „szigorúan becsületes alapon” korábban már jelentôs
összegeket áldoztak ezért az „ajánlatért”. A Rail Road Act mégis válsághelyzetben született, s
ezt az aláíró elnök, Abraham Lincoln richmondi kudarc utáni, 1862. július 1-jei reszketeg betûi
is tükrözik.

Naszádokkal szerzett vasút
(Pacific Rail Road

Act I. rész)



AZ EGYKORI, STABIL LÁBAKON ÁLLÓ
MÁV GYÖNGYÖSI KITÉRÔGYÁRTÓ
ÜZEM HAGYOMÁNYAIT ÔRIZVE A
VAMAV KFT. KOLLEKTÍVÁJA RÉSZÉRE
A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG JÚLIUS
17-ÉRE, EGY SZIKRÁZÓ NYÁRI PÉNTEK
DÉLUTÁNRA HIRDETTE MEG EZÉVI (HE-
LYI IDÔSZÁMÍTÁS SZERINT MÉG CSAK
AZ 58.) VASUTASNAPI RENDEZVÉ-
NYÉT.

Arekkenô hôség próbára tette
még a lombok, napernyôk
és sátrak árnyékában „meg-
húzódó” vendégeket is, hát
még azokat a hôsies tettekre
vállalkozó, vetélkedô kedvû

résztvevôket, akik a különbözô egyéni és
csapatversenyekben akartak bizonyítani.
Fogyott a helyszínen frissen (bográcsok-
ban) készült ízletes marhapörkölt, a sör,
a különbözô hûsítô italok és természete-
sen folyt a veríték is. Ez utóbbi ellenére
a szervezôk elôrelátását igazolta az
idôpont megválasztása, mert a progra-
mokat, amelyeket ezen a napon akár
még a késô esti órákban is zavartalanul
folytathattak, másnap már tönkretette
volna a könyörtelen viharos idôjárás!
Ezért máris gratuláció illeti a szervezés-
ben élenjáró szakszervezeti aktivistákat

és az ôket támogató gazdasági vezetés
közremûködôit, de különösen az ese-
mény népszerûsítése, a megjelent ven-
dégek magas száma és a családias légkör
megteremtése, a jó hangulat kialakítása
érdemel külön dicséretet.

A jelenleg alig 250 aktív dolgozót fog-
lalkoztató gazdasági egység mintegy
70%-a tagja a Vasutasok Szakszervezet-
ének! A helyi nyugdíjas szakszervezet
közel 70 taggal mûködik, szinte mind-
annyian klubtagok is. Láthatóan igen jó

a kapcsolat az aktív szakszervezeti, gaz-
dasági vezetés és a nyugdíjasok között. 

A sporttelep területén, tágas, kellemes
környezetben lebonyolított, vidám ju-
liálison megjelent több mint 600 részt-
vevô (négy-öt generáció: kollégák, csa-
ládtagok, barátok) arcán jól látszott az
együttlét, a kikapcsolódás, a nosztalgiá-
zás, az önfeledt szórakozás öröme.

Külön dicséretet érdemeltek azok az
„önfeláldozó” dolgozók, akik fôként
sportszeretetbôl, részben a jelenlévôk
szórakoztatását is szolgálva a legnagyobb
hôségben képesek voltak lejátszani az
Üzem és az Irodaház között kiírt kispá-
lyás focimeccset, melyben példásan ki-
vette részét a Kft. (nem éppen serdü-
lôkorban lévô) igazgatója is. Hasonlóan
teljesítettek a Gyöngyös, illetve Pásztó
nôi csapatait alkotó, csinos és magas-
szinten focizó fiatal hölgyek.

Délután és este számos színvonalas,
változatos program (sörivó verseny, kö-
télhúzás, Zoltán Erika, Rock-zenekar,
csurdítás (szalonnasütés) lusta nyárson,
disco, stb.) szórakoztatta a közönséget. 

Kívülálló, de nem idegen meghívott-
ként kellemes élmény volt közelrôl látni
a jól szervezett, gördülékeny rendez-
vény sokrétûségét. Ezt látva hiszem,
hogy a gyöngyösi üzemnél nemes külde-
tése, közösségformáló hatása és ereje is
van a szakszervezeti munkának!

A VSZ, valamint a VSZ ONYSZ vezeté-
se részérôl egyaránt köszönet, elismerés
illeti Nádudvari Gyuri SZB titkár, Barna
Jóska ONYSZ alapszervezeti vezetô
energiát, költséget nem kímélô szerve-
zômunkáját és nem utolsó sorban Sán-
dor Ferenc igazgató támogató hozzáál-
lását!

KKoovvááccss  VViillmmooss
ONYSZ alelnök
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VASUTASNAP a VAMAV Kft-nél

Búcsúzunk
DR. KUN DEZSÔ, A VASUTASOK SZAKSZER-
VEZETE ORSZÁGOS NYUGDÍJAS SZERVEZE-
TÉNEK KORELNÖKE HOSSZÚ, MÉLTÓSÁGGAL
TÛRT BETEGSÉG KÖVETKEZTÉBEN 2009. JÚLI-
US 20-ÁN ELHUNYT.

Dr. Kun Dezsô a középiskolai érettségi meg-
szerzése után, 1943. augusztus 16-án Oroshá-
zán lépett a MÁV szolgálatába. Az elôírt szak-
vizsgák megszerzése után különféle beosztásokat töltött
be. A Vasúti Tisztképzô elvégzése után 1950-ben áthe-
lyezték a KPM I. Vasúti Fôosztály Oktatási Osztályára,
ahol 1963-ig fôelôadóként dolgozott. 1963. március 1-
jétôl nyugdíjazásáig a MÁV Tisztképzô Intézet igazgató-
jaként tevékenykedett.

A Közgazdasági Egyetemen szerzett diplo-
mát és adjunktusi kinevezéssel tanított is.

A Magyar Vasutasok és Hajósok Szakszerve-
zetének orosházi „helyi csoportjába” 1944. de-
cember 1-jén lépett be. 1947-48-ban társadalmi
munkában ennek a szervezetnek a választott
vezetôje lett. Szakszervezeti tagsága késôbb is
folyamatos volt, de szakszervezeti tisztséget
csak 1990-tôl nyugdíjasként töltött be az Orszá-
gos Nyugdíjas Szervezetnél. Három egymást
követô választási ciklusban volt a szervezet alel-
nöke. A VSZ Választmányának 1990-tôl 2007-ig

volt tagja, a VSZ Képzési és Oktatási Bizottságában vállalt
feladatot. 

Dr. Kun Dezsô kollégát a vasutas nyugdíjas társadalom
szinte minden tagja ismerte és tisztelte. A vasutas szak-
szervezeti mozgalmat 62 éven át erôsítette elkötelezett,
példamutató, folyamatos VSZ-tagságával. 2007-ben
elsôként vehette át a „Vasutasok Szakszervezetéért” Dí-
jat, a VSZ legmagasabb szintû kitüntetését.

A Vasutasok Szakszervezete ezúton fejezi ki ôszinte
részvétét a hozzátartozóknak, barátoknak és minden
kollégának. Dr. Kun Dezsôtôl 2009. augusztus 4-én vet-
tünk végsô búcsút a Farkasréti Temetôben.

Köszönetnyilvánítás
Dr. Kun Dezsô elhunyta alkalmából ezúton szeretnénk
köszönetet mondani a VSZ ONYSZ valamennyi alapszer-
vezetének, kollegáknak, barátoknak, ismerôsöknek, akik
részvétükkel enyhítették fájdalmunkat.

AA  ggyyáásszzoollóó  ccssaalláádd
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HA AUGUSZTUS MÁSODIK SZOMBATJA, AKKOR A
KECSKEMÉTI KISVASÚT NAPJA! ÍGY VAN EZ MÁR 24
ÉVE! 

A korábbinál csendesebb hírverés ellenére is kö-
zel négyszáz résztvevô várta a ragyogó jó idôben
Kecskeméten, augusztus 8-án a közös vonatozást,
és a színes programokat.

Az idén elmaradt a péntek délutáni nemzetközi hajtá-
nyozás, amelybôl eddig tizenegy volt. 

Szombaton kilenc óra után indult a két dízellel vontatott
zsúfolt szerelvény. A jó hangulatról, vidámságról a sok-sok
ismerôs, vasútbarátok és visszatérô külföldi résztvevôk is
gondoskodtak.

Jakabszállás megállóhelyen a polgármester és az önkor-
mányzat képviselôi köszöntötték a résztvevôket, és finom
süteményekkel, tájjellegû innivalókkal kínálták az érke-
zôket. 

Közben a tíz kis jármû (drezina) utasai helyet cseréltek,
ami a változatos utazást és az újabb ismeretségek kialakulá-
sát jól szolgálta.

Bugacon szintén kedves fogadtatás, vendéglátás és kul-
túrmûsor szórakoztatta az utasokat a helyiek jóvoltából.
Többen ajándékként kapták a tavaly, vagy korábban ké-
szült, maradandó emléket idézô fotókat, más vasutakról
készült kuriózumnak számító képeket, dokumentumokat.

Az utazás végcéljához érkezve, a vonatról leszállva az
edzettebbek gyalogosan, mások lovas fogatokkal hajtattak

a Bugaci Csárdánál feltálalt ebéd helyszínére. A
többség az árnyas fák alatt pihente ki az utazás fá-

radalmait. A hûsölésnek kis idô múlva vége szakadt, hi-
szen fergeteges lovasbemutató következett.

Kecskemét felé visszaindulva tempós vonatozás követ-
kezett, hogy a menetrendszerûség se szenvedjen csorbát,
és a csatlakozásokat elérjék a messze földrôl érkezettek.

A vonatozás során harmonikaszó és nóta zengett, vala-
mint fogytak a kisvasutat ábrázoló, többek között a kis-
pöfögôre emlékeztetô emléktárgyak. A gôzös sok éve az
egyik meghatározó színfoltja (gôz, korom, füst és fütty)
volt a kisvasúti napnak. Most mûszaki okok miatt nem
vontathatta a szerelvényt, amit sokan fájó szívvel nyugtáz-
tak. 

Az örök optimisták, a gôzösért és a kisvasútért tenni
akarók abban reménykednek, hogy a negyedszázados,
25. kisvasúti napon a mozdony füstje – a régiek mellett
–újabb érdeklôdôket is megcsapott!

SSeerreessss  IIssttvváánn  

JÚLIUS ELEJÉN SEGÍTSÉGET
KÉRTEM CSURI LÁSZLÓTÓL,
A VASUTASOK SZAKSZER-
VEZETE HATVANI ALAPSZER-
VEZETÉNEK VEZETÔJÉTÔL
EGY GYEREKEKNEK SZERVE-
ZETT AKADÁLYVERSENY LE-
BONYOLÍTÁSÁHOZ.

AA  vveettééllkkeeddôôtt  jjúúlliiuuss  1155--éénn  ttaarr--
ttoottttuukk..  AA  ggyyeerreekkeekkeett  nnééggyy  ccssoo--
ppoorrttrraa  oosszzttoottttuukk..  AA  ffaalluu  öött  kköözziinn--
ttéézzmméénnyyéébbeenn  áállllííttoottttuunnkk  ffeell  áálllloo--
mmáássookkaatt,,  mmiinnddeennhhooll  kküüllöönnbböözzôô
ffeellaaddaattookkaatt  kkeelllleetttt  mmeeggoollddaannii..  AA
vvaassúúttáálllloommáássoonn  éénn  vváárrttaamm  ôôkkeett..
JJoobbbbaann  iizzgguullttaamm,,  mmiinntt  aa  ggyyeerree--
kkeekk..  NNáálluunnkk  vvoolltt  eeggyy  tteesszzttssoorr,,
aammiitt  eelléégg  nneehhéézznneekk  ttaalláállttaakk,,  ééss
eeggyy  öösssszzeeddaarraabboolltt  MMaaggyyaarroorrsszzáágg
ttéérrkkéépp,,  mmeellyyeett  kkii  kkeelllleetttt  rraakknnii..  AA
ccssúúccss  aazz  vvoolltt,,  aammiikkoorr  SSzzeeggeedd  vvaa--
llaahhooll  GGyyôôrr  kköörrnnyyéékkéénn  llaannddoolltt..

Jól szórakoztunk, s persze a vé-
gén közösen megbeszéltük az el-
rontott tesztkérdéseket is. Úgy
tûnt, keveset tudnak a gyerekek
a vasútról, az ôket megilletô

kedvezményekrôl. Talán így, játékos formában
hozzájárulhattunk ismereteik bôvítéséhez.

Az eredményhirdetés délben volt, tikkasztó
melegben számolgattuk a pontokat. A tanító né-
ni – maga is vasutas csemete – osztotta ki a VSZ-

es sapkákat. Nagyon
örültek neki a csöpp-
ségek, egy csoport-
kép erejéig mindenki
rögtön fel is próbálta.

A Jászsági Többcé-
lú Társulás által Jász-
boldogházán szerve-
zett nyári napközi ta-
nárainak köszönetét
is tolmácsolom a Vas-
utasok Szakszerveze-
tétôl kapott segítsé-
gért.

NNyyeerrggeess  KKaattaalliinn
Jászboldogháza

A 24. kisvasúti nap
Kecskeméten
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Játékos vetélkedô



2009. július 3-án immár hagyományt
teremtve vasutasnapi ünneplésre hívtuk
szakszervezeti tagjainkat és az igazgató-
ság munkavállalóit.

A vasutas összetartást mutatta az is,
hogy a területi szintû vezetôktôl kértünk
és kaptunk támogatást, alapszerveze-
tünk tagjai pedig a szervezéstôl a lebo-
nyolításig kivették részüket  a feladatok-
ból. Vasutas és VSZ-es ünnepi díszbe öl-
töztettük az épületet, kívül-belül meg-
szépülve készültünk az ünneplésre.

Programjaink között volt vasutasnapi
köszöntés, játékos tudáspróbával (kör-
nyezetünk, vasutunk, szakszervezetünk
ismeretérôl) egybekötött vetélkedô,
ebéd (melyet VSZ-eseink készítettek),
tombola, tánc.

Mindig is szükség volt a vasutasok
összefogására, de napjainkban mégin-
kább szükség van rá. A közösség összefo-
gásának ereje, értéke van. Egy jó közös-
ség segíti, támogatja, összefogja tagjait.
Jó érzés és szükség is van arra, hogy tar-
tozzunk valahova. Mi tartozunk a vasuta-

sok nagy családjába és tartozunk a Vas-
utasok Szakszervezetéhez. Rajtunk is
múlik, hogy egy közösség hogyan mûkö-
dik. Kis helyi közösségünk, csapatunk
összefogását, erejét, értékét is
mutatja a vasutasnapi együtt-
ünneplésünk. Szükség van ar-
ra, hogy a mai  rohanó világ-
ban megálljunk egy pillanatra,
figyeljünk egymásra, tartsunk
egy kis pihenôt, hagyjuk hátra
a gondokat, bajokat. Csinál-
junk egy laza napot, játsz-
szunk, ünnepeljünk, táncol-
junk, nevessünk, szórakoz-
zunk egy jót. Szükségünk van
erre, hogy legyen további
erônk, energiánk a napi küz-
delmet megvívni, a napi mun-
kaharcainkat tovább folytatni, a ránk
rótt sok-sok feladatot megoldani, az el-
várásoknak megfelelni. 

Úgy érezzük – ami a kollégák, mun-
katársak, VSZ-tagjaink véleménye is a
beszámolók alapján –, hogy sikerült a

magunk elé tûzött célt teljesíteni. A gon-
dokat - ha csak egy délutánra is - hátra-
hagytuk, egy kellemes, vidám délután-
nal szebbé, vidámabbá és jobbá tettük a

gondokkal teli vasutas munkásnapjain-
kat megünnepelni.

Bebizonyosodott, hogy érdemes a
vasutasnapi ünneplési hagyományunkat
ôrizni és továbbvinni.

SSzz..  SSzz..  EE..

A VSZ MISKOLCI TERÜLETI IGAZ-
GATÓSÁG SZB-TAGJAI ÉVEK ÓTA
TERVEZTÜK, HOGY EGY HOSSZÚ
HÉTVÉGÉT CSALÁDOS KIRÁNDULÁ-
SON ELTÖLTÜNK A VSZ ZAMÁRDI
ÜDÜLÔJÉBEN.

Már azt hittük, ez a terv csak terv ma-
rad. Két év alatt nem sikerült összehoz-
nunk a balatoni kirándulást, azonban
sok-sok szervezômunka és kitartás ered-
ményeként idén sikerült valóra válta-
nunk tervünket.

2009. június 19-én péntek reggel kö-
zel 30 résztvevôvel. 7.34-kor, Miskolc Ti-
szai pályaudvarról induló közvetlen ba-
latoni vonattal elindult vidám kis csapa-
tunk. Verôfényes napsütésben, töretlen
jókedvvel meg is érkeztünk Zamárdiba.
Gyorsan elfoglaltuk szobáinkat és bele-
vetettük magunkat e csodás magyar ten-
gerbe. Lubickoltunk, játszottunk, a
gyerekektôl kaptunk  balatoni iszapkú-
rát. Elfogyasztottuk az üdülô finom lak-
tató vacsoráját. Az esti fürdôzés után sé-
táltunk és megnéztük a nyárindító kert-
mozi elôadását. Szombaton korán kér-
tünk reggelit, hajókirándulásra indul-
tunk. Elgyalogoltunk a szántódi révhez,
Tihany-Füreden át Siófokra áthajóztunk
a szeles, hullámos Balatonon. Kalandos,
és a gyerekek számára élvezetes volt a
hajóutazás. Siófoki séta és a Kálmán Im-
re múzeum meglátogatása után visszavo-
natoztunk Zamárdiba, ahol várt ben-
nünket a finom késô délutáni ebéd. La-
za délutáni pihenés és vacsora után csa-

ládi csapatokkal vidám, játékos vetélke-
dôt tartottunk. Nagyon élvezetes volt ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt. A csalá-
di csapatok számot adtak a Balaton és
Zamárdi, valamint az üdülô ismeretérôl,
a VSZ-rôl, és arról is, hogy mit jelent a
vasút és a Vasutasok Szakszervezete szá-
mukra, majd éjfélig különbözô csapatos
sportvetélkedôkön vettünk részt. Vasár-
nap reggel arra ébredtünk, hogy sajnál-
juk, hogy így eltelt ez a hétvége. Mivel
szombaton az idôjárás miatt elmaradt az
esti szalonnasütés, ezért vasárnap ebé-
det nem kértünk, kis csapatunk tábortü-
zes déli szalonnasütéssel fejezte be a ki-
rándulást.

A VSZ Szombathelyi Területi Képvi-
selet vezetôjének segítségével hazafelé a
közvetlen vonaton volt foglalt kocsink,
így az egész csapat együtt utazott haza.
Kellemes élményékkel telve, jó érzéssel,
örömmel, kipihenve hamar Miskolcra
értünk. Nagyon ritka, hogy a mai nehéz
világban családok együtt kirándulhat-
nak, az pedig még ritkább, hogy munka-

helyi közösségek családosan együtt
kiránduljanak, pihenjenek, utazza-
nak, együtt tölthessenek egy csodás
hosszú hétvégét a Balatonon. Sze-
rencsések vagyunk, nekünk ez meg-
adatott, mert a Vasutasok Szakszer-
vezetének a Zamárdi Balaton-parton
van egy nagyon jó feltételekkel ren-
delkezô, kellemes, szép környezet-
ben, kisgyermekes családoknak is
ideális üdülôje.  Minden alapszerve-
zetnek ajánlom a VSZ Zamárdi
üdülôjét. Egy ilyen kirándulásnak
nagyon jó közösségteremtô és közös-
ségmegtartó hatása van. Egy kis

idôre ki kell lépnünk a mindennapok
taposómalmából, pihenni, lazítani, ki-
rándulni, kicsit szórakozni, játszani kell.
A mindennapi gondjainkat kicsit le kell
rakni, hogy utána megújult erôvel tud-
junk továbblépni, dolgainkat, feladata-
inkat tovább végezni.

Ez a kirándulás számunkra azt is bi-
zonyította, hogy a VSZ egy összetartó –
földrajzi távolságtól függetlenül –, egy-
mást segítô, támogató szervezet. Én ezt
tapasztaltam a szervezés megkezdésétôl
a  hazaérkezésig.

Megfogadtuk, hogy a jövôre újra el-
jövünk egy családos hétvégére a Bala-
tonra.

Kivánjuk, hogy a Zamárdi üdülôt sok
vasutas kollégánk hosszú évekig igénybe
vehesse.

SSzzaakkoollcczzaaiinnéé  SSzzaabbóó  EErrzzsséébbeett
VSZ Miskolci Területi Igazgatóság

SZB-titkár
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VSZ Vasutasnap Miskolcon

Miskolci vasutasok a VSZ Zamárdi üdülôjében

HÁROM ÉVVEL EZELÔTT ELINDULT
EGY KEZDEMÉNYEZÉSÜNK

A VSZ MISKOLCI TERÜLETI
IGAZGATÓSÁG SZB
ALAPSZERVEZETÉNÉL,

HOGY ÜNNEPELJÜK EGYÜTT
A VASUTASNAPOT
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AA  MMÁÁVV  VVÁÁLLLLAALLAATTCCSSOOPPOORRTTNNÁÁLL MMÛÛ--
KKÖÖDDÔÔ ÖÖTT RREEPPRREEZZEENNTTAATTÍÍVV SSZZAAKKSSZZEERR--
VVEEZZEETT 22000099..  SSZZEEPPTTEEMMBBEERR 2211--ÉÉNN KKÖÖ--
ZZÖÖSSEENN KKEEZZDDEEMMÉÉNNYYEEZZEETTTT KKOOLLLLEEKKTTÍÍVV
MMUUNNKKAAÜÜGGYYII VVIITTÁÁTT AA MMIINNIISSZZTTEERREELL--
NNÖÖKKNNÉÉLL..  

Néhány nappal késôbb Andrási Miklóst, a MÁV
elnök-vezérigazgatóját nevezték ki a Kormányt kép-
viselô tárgyalópartnernek. Az október elsején és ha-
todikán megtartott elsô két tárgyalás nem hozott
kézzelfogható eredményt, de az október 9-i tárgya-
lásról készült Emlékeztetô rögzíti, hogy az átadott,
és négy szakszervezet (MOSZ, MTSZSZ, PVDSZ,
VSZ) és a Kormány képviselôje által szignált Mi-
niszteri Rendelet tervezetét 2009. november 1-jén
hatályba léptetik.

Ezzel a menetkedvezmény körül több mint négy
éve húzódó és a vasutasokat bizonytalanságban
tartó ügy végére kerülhet pont.

A kollektív munkaügyi vita másik két pontja te-
kintetében a szárnyvonalak tovább mûködtetése és
az azzal összefüggô kérdésekrôl a Kormányoldal
megismételte, hogy a tárgyalások lezárulásáig nem
születik döntés. A véleménycsere október 20-án és
26-án folytatódik.

A Vasutasok Szakszervezete Választmánya
2009. szeptember 23-24-i soros ülésén megerôsí-
tette a VSZ által évek óta következetesen képviselt
álláspontot, miszerint a magyar vasút gazdaságos-
sá tételéhez hosszútávú közlekedési koncepción
alapuló fejlesztésen át vezet az út. A radikális szol-
gáltatás-szûkítés – amint a korábban ilyen irányba
tett lépések bizonyítják – a vasút további leépülésé-
hez, az érintett településeken élôk ellehetetlenülé-
séhez, a veszteségek hatványozott növekedéséhez
vezet. A közösségi közlekedés állami feladat,
amelynek az utazóközönség által joggal elvárt szín-
vonaláért, a fejlesztések elmaradásáért a döntésho-
zókat elsôdleges felelôsség terheli. A Választmány
elutasította a magyarországi közösségi közlekedés
színvonalának kizárólag közgazdasági alapon való
csökkentését célzó elképzeléseket.

A Választmány összehívta és felhatalmazta a
VSZ Sztrájkbizottságát, hogy – amennyiben az
szükségessé válik – a még nyitott kérdéseket ren-
dezô megállapodás megkötése érdekében a repre-
zentatív vasutas szakszervezetekkel egyeztetett lé-
péseket tegye meg.

A további fejleményekrôl a VSZ új honlapján fo-
lyamatosan tájékoztatást adunk.

Kormányszintû
tárgyalások

Érezd az összefogás erejét!
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Almás túrószelet
Hozzávalók: A tésztához: 35 dkg finomliszt, 17,5 dkg porcukor, 1 csipet só,
20 dkg fagyos vaj/margarin, 1 tojás.
A töltelékhez: 15 dkg+diónyi+2 dkg lágy vaj/margarin, 25 dkg porcukor + a
szóráshoz, 1 cs. vaníliáscukor, 1 kg tehéntúró, 12,5 dkg tejszínkrém (mas-
carpone is lehet), 2 citrom, 4 tojás, 2 cs. vaníliás pudingpor, 1,2 kg alma, 8
dkg sárgabaracklekvár.
Elkészítés: A tésztához a lisztet keverôtálba szitáljuk, elkeverjük a porcukor-
ral és a sóval. A vajat/margarint kisebb kockákra vágjuk, majd a tojással
együtt a liszthez adjuk, és a robotgép dagasztóspiráljával összedolgozzuk.
Munkalapra szedjük/borítjuk, gyors mozdulatokkal átgyúrjuk, lapos téglaalak-
zatot formálunk belôle, fóliába csomagoljuk, és 30 percig a hûtôszekrényben
pihentetjük. Közben a töltelékhez a 15 dkg vajat/margarint, a porcukrot és a
vaníliáscukrot habosra keverjük, hozzáadjuk a túrót és a tejszínkrémet. A cit-

romokat alaposan megmossuk, az egyik héját a túróhoz reszeljük és mind-
kettô levét kinyomjuk. Egyenként a túróhoz keverjük a tojásokat, aztán az át-
szûrt citromlé felét, végül az apránként hozzászitált pudingport. Az almákat
megmossuk, elnegyedeljük, magházukat kiemeljük, karcsú gerezdekre szel-
jük, és meglocsoljuk a maradék citromlével. Egy tepsit megpöttyözünk diónyi
vajjal/margarinnal vagy kibéleljük sütôpapírral. A sütôt elômelegítjük 160 fok-
ra. A tésztát liszttel megszórt munkalapon tepsi nagyságúra nyújtjuk, elhar-
madolva, lazán összehajtjuk, és a tepsi közepére emeljük. Kihajtjuk a tészta-
lap két szélét, pizzanyújtóval vagy sima falú befôttesüveggel belenyújtjuk a
tepsibe, a széleket kissé felmagasítjuk, alját villával sûrûn megszurkáljuk.
Arányosan elosztva a tészta tetejére szedjük a túrókrémet, egyenletesen el-
simítjuk. Az almagerezdeket rápakoljuk, végül megkenjük a maradék 2 dkg
felolvasztott vajjal/margarinnal, majd 50 percig sütjük. Sütés után megkenjük
forró lekvárral, és beszórjuk mandulával. További 15 percig sütjük. 301 kcal

A receptet beküldte: HHoorrvváátthh--RRaasshheedd  PPiirroosskkaa gyógytornász,
Hévíz, Vasútegészségügyi Kht.

AA  VVAASSUUTTAASS  ÍÍZZEEKK  SSZZAAKKÁÁCCSS--
KKÖÖNNYYVVSSOORROOZZAATTUUNNKK  SSIIKKEERRÉÉTT
LLÁÁTTVVAA  SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔSSÉÉGGÜÜNNKK
ÚÚGGYY    DDÖÖNNTTÖÖTTTT,,  HHOOGGYY  AA  KKÖÖNNYY--
VVEEKKBBEENN  MMEEGGJJEELLEENNTT  ÉÉTTEELLEEKK
RREECCEEPPTTJJEEII  KKÖÖZZÜÜLL  NNÉÉHHÁÁNNYYAATT
AA  MMAAGGYYAARR  VVAASSUUTTAASSBBAANN  IISS
KKÖÖZZZZÉÉTTEESSZZ..  EELLSSÔÔKKÉÉNNTT  EEGGYY
NNAAGGYYOONN  FFIINNOOMM  SSÜÜTTEEMMÉÉNNYY,,
AAZZ  AALLMMÁÁSS  TTÚÚRRÓÓSSZZEELLEETT  EELLKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSÉÉNNEEKK  MMÓÓDD--
JJÁÁTT  OOSSZZTTJJUUKK  MMEEGG  AAZZOOKKKKAALL  AAZZ  OOLLVVAASSÓÓIINNKKKKAALL,,
AAKKIIKKHHEEZZ  MMÉÉGG  NNEEMM  JJUUTTOOTTTT  EELL  AA  VVAASSUUTTAASS  ÍÍZZEEKK
SSZZAAKKÁÁCCSSKKÖÖNNYYVVÜÜNNKK  IIDDEEII  SSZZÁÁMMAA..  AA  VVSSZZ  SSZZAAKKÁÁCCSS--
KKÖÖNNYYVV--SSOORROOZZAATTÁÁNNAAKK  33..  SSZZÁÁMMAA  KKOORRLLÁÁTTOOZZOOTTTT
SSZZÁÁMMBBAANN  MMÉÉGG  MMEEGGRREENNDDEELLHHEETTÕÕ  550000  FFTT//DDBB  ÁÁRROONN
AA  VVSSZZ  KKÖÖZZPPOONNTTJJÁÁTTÓÓLL  ((11002233  BBUUDDAAPPEESSTT,,  ÜÜRRÖÖMMII  UU..
88..,,  VVAASSÚÚTTII  TTEELLEEFFOONN::  0011//2211--5522))..

AA  rreecceepptt  vviiddeeóónn  iiss  mmeeggtteekkiinntthheettôô  aa  wwwwww..ffiillmmhhiirraaddoo..hhuu
ppoorrttááll  ggaasszzttrroonnóómmiiaa  rroovvaattáábbaann
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EEzztt kköövveettôôeenn  ZZaahhoo--
rráánn  AAddrriieennnnee,, aa
rreennddeezzvvéénnyy  mmoo--
ddeerrááttoorraa  üüddvvöö--
zzööllttee  aa  rréésszzttvveevvôô--

kkeett,,  nnéévv  sszzeerriinntt  aa  mmeegghhíívvootttt
vveennddééggeekkeett::  ddrr..  CCsseeppii  LLaajjooss
kköözzlleekkeeddééssii  áállllaammttiittkkáárrtt,,
HHeeiinncczziinnggeerr  IIssttvváánntt,,  aa  MMaa--
ggyyaarr  ÁÁllllaammvvaassuuttaakk  ZZrrtt..  vveezzéérr--
iiggaazzggaattóójjáátt,,  ZZssoollddooss  MMaarriiaann--
nnáátt,,  aa  MMaaggyyaarr  ÁÁllllaammvvaassuuttaakk
ZZrrtt..  hhuummáánneerrôôffoorrrrááss  iiggaazzggaa--
ttóójjáátt,,  ZZaarráánndd  GGyyöörrggyyöött,, aa
MMÁÁVV--GGééppéésszzeett  ZZrrtt..  vveezzéérr--
iiggaazzggaattóójjáátt,,  KKóócczziiáánnnnéé  ddrr..
SSzzeennttppéétteerrii  EErrzzsséébbeetteett,, aa
MMúúzzeeuumm  ffôôiiggaazzggaattóójjáátt,,  vvaallaa--
mmiinntt  MMeerrcczzii  MMiikkllóósstt,, aa  MMúú--
zzeeuumm  SSzzaakksszzeerrvveezzeettii  BBiizzootttt--
ssáággáánnaakk  ttiittkkáárráátt..

SSiimmoonn  DDeezzssôô,, aa  VVaassuuttaa--
ssookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  eellnnöökkee
üünnnneeppii  bbeesszzééddéébbeenn  öösssszzee--
ffooggllaallttaa  aa  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  vvaass--
uuttaassookk  sszzaakksszzeerrvveezzeettii  mmoozz--
ggaallmmáánnaakk  ttöörrttéénneettéétt,,  bbeemmuu--
ttaattttaa  aa  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvvee--
zzeettéétt  aa  kkeezzddeetteekkttôôll  nnaappjjaaiinn--
kkiigg..  AA  jjeelleenn  aakkttuuaalliittáássaaiirraa
ttéérrvvee  eellmmoonnddttaa,,  hhooggyy  aa  vvaass--
úúttii  áárruu--  ééss  sszzeemmééllyysszzáállllííttááss
ffoollyyaammaattooss  ppiiaaccvveesszzttéésséénneekk
mmeeggaakkaaddáállyyoozzáássááéérrtt  éévvttiizzee--
ddeekk  óóttaa  sseemmeellyyiikk  kkoorrmmáánnyy
sseemm  tteetttt  hhaatthhaattóóss  iinnttéézzkkeeddéé--

sseekkeett,,  aa  vvaassúúttii  ffeejjlleesszzttéésseekk
ppeeddiigg  eellmmaarraaddttaakk,,  mmiikköözz--
bbeenn  aazz  aauuttóóppáállyyáákk,,  aa  ggyyoorrss--
ffoorrggaallmmii  uuttaakk  ééppííttééssee  ggyyoorrss
üütteemmbbeenn  ffoollyytt  ééss  ffoollyyiikk  aazzóóttaa
iiss..  MMiinntt  eellmmoonnddttaa,,  nnaappjjaaiinnkk--
bbaann  hhoozzttaa  mmeegg  aa  kkoorrmmáánnyy
aazztt  aa  ddöönnttéésstt,,  mmiisszzeerriinntt  4400
mmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttoott  kkíívváánn  eell--
vvoonnnnii  aa  kköözzöössssééggii  kköözzlleekkee--
ddééssttôôll,,  ppoonnttoossaabbbbaann  aa  MMÁÁVV--
ttóóll,,  ééss  eezztt  aa  vvaassúúttii  vvoonnaallaakk
bbeezzáárráássáávvaall,,  aa  jjáárraattookk  rriittkkííttáá--
ssáávvaall,,  aa  vvaassúúttii  mmuunnkkaahheellyyeekk
ddrraasszzttiikkuuss  ccssöökkkkeennttéésséévveell  kkíí--
vváánnjjaa  eelléérrnnii..  EEzzeekkrrôôll  aazz
iinnttéézzkkeeddéésseekkrrôôll  úúggyy  vvééllttee,,
hhooggyy  nneemm  ccssaakk  aa  vvaassuuttaassookk,,
hhaanneemm  aazz  éérriinntteetttt  ttéérrssééggeekk--
bbeenn  ééllôôkk  sszzáámmáárraa  iiss  aarráánnyyttaa--
llaannuull  hhááttrráánnyyoossaakk  ééss  eellffoo--
ggaaddhhaattaattllaannookk,,  ééss  kkiijjeelleenntteett--
ttee,,  hhooggyy  aa  VVaassuuttaassookk  SSzzaakk--
sszzeerrvveezzeettéénneekk  aazz  aa  mmeeggggyyôô--
zzôôddééssee,,  hhooggyy  aazz  eeggyyeess  kköözz--
ggaazzddaassáággii  ééss  ppiiaaccii  sszzeemmppoonn--
ttookk  mmeelllleetttt  aa  ttáárrssaaddaalloomm  éérr--
ddeekkeeiitt  iiss  ffiiggyyeelleemmbbee  kkeellll
vveennnnii..

SSiimmoonn  DDeezzssôô nnyyoommaattéé--
kkoossííttoottttaa,,  aa  VVaassuuttaassookk  SSzzaakk--
sszzeerrvveezzeettee  vvaallóóddii  kköözzlleekkeeddéé--
ssii  rreeffoorrmmoott  aakkaarr,,  aammeellyy  vvii--
sszzoonntt  ccssaakk  eeggyy  kkeellllôôeenn  áátt--
ggoonnddoolltt,,  mmiinniisszztteerreekkeett  ééss
kkoorrmmáánnyyookkaatt  ááttíívveellôô,,  hhoosssszzúú--

ttáávvúú  kköözzlleekkeeddééssppoolliittiikkaaii
ssttrraattééggiiáárraa  ééss  kkoonncceeppcciióórraa
aallaappoozzvvaa  lleehheett  eerreeddmméénnyyeess..
EEllffooggaaddhhaattaattllaannnnaakk  nneevveezzttee,,
hhooggyy  aa  kkoorrmmáánnyy  ééss  aa  kköözzllee--
kkeeddééssii  mmiinniisszzttéérriiuumm  ffiiggyyeell--
mmeenn  kkíívvüüll  hhaaggyyjjaa  aa  22000077  ddee--
cceemmbbeerréébbeenn  aa  vvaassuuttaass  sszzaakk--
sszzeerrvveezzeetteekkkkeell  kkööttöötttt  mmeeggááll--
llaappooddáássbbaann  ffooggllaallttaakkaatt,,  mmii--
sszzeerriinntt  nneemm  sszzüünntteettnneekk  mmeegg
ttööbbbb  vvaassúúttvvoonnaallaatt,,  ééss  eell--
mmoonnddttaa,,  hhooggyy  aa  VVaassuuttaassookk
SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  ttoovváábbbbrraa  iiss
bbíízziikk  aabbbbaann,,  hhooggyy  aa  kkoorr--
mmáánnyy  eellkköötteelleezzeetttt  aa  mmuunnkkaa--
bbéékkee  ffeennnnttaarrttáássáábbaann,,  ééss  aazz
éérrddeemmii  ttáárrggyyaalláássookk  mmiieellôôbbbb
eellkkeezzddôôddnneekk..

AAzz  eellnnöökkii  bbeesszzééddeett  kköövvee--
ttôôeenn  SSiimmoonn  DDeezzssôô ááttaaddttaa  aa
VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee
iiddeeii  kkiittüünntteettéésseeiitt..  

AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvvee--
zzeettee  EEllnnöökkssééggee  ttaarrttóóssaann  kkii--
eemmeellkkeeddôô  mmuunnkkáájjuukk  eelliissmmee--
rréésseekkéénntt  hháárroomm  aallaappsszzeerrvvee--
zzeett  rréésszzéérree  aaddoommáánnyyoozzttaa  aa
VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee
DDiiccsséérrôô  OOkklleevvééll kkiittüünntteettéésstt..
AA  VVSSZZ  MMoossoonnmmaaggyyaarróóvváárrii
SSzzaakksszzeerrvveezzeettii  BBiizzoottttssáággáánnaakk
ookklleevveelléétt  LLaakkaattooss  JJáánnoossnnéé,,
aazz  aallaappsszzeerrvveezzeett  ttiittkkáárraa,,  aa
VVSSZZ  DDeebbrreecceennii  IIggaazzggaattóóssáággaa
SSzzaakksszzeerrvveezzeettii  BBiizzoottttssáággáánnaakk
ookklleevveelléétt  BBeekkéénnéé  CCssoonnggrrááddii
KKaattaalliinn,,  aazz  aallaappsszzeerrvveezzeett
ttiittkkáárraa,,  aa  VVSSZZ  DDoommbbóóvváárrii
NNyyuuggddííjjaass  AAllaappsszzeerrvveezzeett--
éénneekk ookklleevveelléétt  ppeeddiigg  ddrr..
FFrraanncczz  JJóózzsseeff,, aazz  aallaappsszzeerrvvee--
zzeett  eellnnöökkee  vveettttee  áátt..

AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvvee--
zzeettee  EEllnnöökkssééggee  aa  ttööbbbb  éévveenn
áátt  vvééggzzeetttt  eerreeddmméénnyyeess  mmuunn--
kkáájjuukkéérrtt  aa  VVaassuuttaassookk  SSzzaakk--
sszzeerrvveezzeettee  AArraannyy  JJeellvvéénnyy  kkii--
ttüünntteettéésstt  aaddoommáánnyyoozzttaa  SSzzee--
kkeerreess  IIssttvváánnnnaakk,, aa  MMÁÁVV  ZZrrtt..
ÁÁlllloommáássffôônnöökksséégg  DDoorrooggii
sszzbb--ttiittkkáárráánnaakk,,  SSzzeeggvváárrii  PPéé--
tteerrnneekk,,  aa  MMÁÁVV  IInnggaattllaannkkee--
zzeellôô  KKfftt..  BBuuddaappeessttii  sszzbb--eell--

nnöökkéénneekk,,  DDóórraa  GGyyöörrggyynnéé--
nneekk,,  aa  MMÁÁVV  IInnffoorrmmaattiikkaa
KKfftt..  BBuuddaappeessttii  SSzzaakksszzeerrvvee--
zzeettii  BBiizzoottttssáággaa  ggaazzddaassáággii
ffeelleellôôsséénneekk,,  BBeekkéénnéé  CCssoonngg--
rrááddii  KKaattaalliinnnnaakk,,  aa  MMÁÁVV  PPáá--
llyyaavvaassúúttii  FFôômméérrnnöökksséégg
DDeebbrreecceennii  KKöönnyyvveellôô  EEggyy--
ssééggee  aallaappsszzeerrvveezzeettii  ttiittkkáárráá--
nnaakk,,  GGááll  JJáánnoossnnaakk,,  aa  FFüüzzeess--
aabboonnyyii  FFoorrggaallmmii  CCssoommóó--
ppoonntt  sszzbb--ttiittkkáárráánnaakk,,  JJáákkllii
TTiivvaaddaarrnnaakk,,  aa  MMÁÁVV  ZZrrtt..
ÁÁlllloommáássffôônnöökksséégg  VVáárrppaalloo--
ttaaii  sszzbb--ttiittkkáárráánnaakk,,  MMáárrttaa
GGyyuulláánnaakk,,  aa  ZZÁÁHHOONNYY  PPOORRTT
ZZrrtt..  sszzaakksszzeerrvveezzeettii  sszzbb--ttiitt--
kkáárráánnaakk,,  DDéénneess  MMaarrggiittnnaakk,,
aa  MMÁÁVV  ZZrrtt..  TTÁÁSSZZ  SSzzeeggeeddii
sszzbb--ttiittkkáárráánnaakk,,  KKoolloonniiccss  KKááll--
mmáánnnnaakk,,  aa  MMÁÁVV  CCAARRGGOO
ZZrrtt..  RReeggiioonnáálliiss  SSzzoommbbaatthhee--
llyyii  IIggaazzggaattóóssáággaa  sszzbb--ttiittkkáárráá--
nnaakk,,  BBaakkooss  SSáánnddoorrnnaakk,,  aa
MMÁÁVV--SSTTAARRTT  ZZrrtt..  NNyyíírreeggyyhháá--
zzii  sszzbb--ttiittkkáárráánnaakk,,  OOnnggaaii
TTiibboorrnnéénnaakk,, aa  VVAASSÚÚTTVVIILLLL
KKfftt..  BBuuddaappeessttii  sszzbb--ttiittkkáárráá--
nnaakk,,  BBaarraannyyaaii  IImmrréénneekk,, aa
nnyyuuggddííjjaass  ddeebbrreecceennii  tteerrüülleettii
kkééppvviisseellôô--hheellyyeetttteessnneekk,,  vvaallaa--
mmiinntt  VVaarrggaa  JJóózzsseeffnnéénneekk,, aa
PPáállyyaavvaassúúttii  ÜÜzzlleettáágg  PPééccssii
TTáávvkköözzllééssii  AAlloosszzttáállyyaa  PPéénnzz--
üüggyyii  EElllleennôôrrzzééssii  BBiizzoottttssáággaa
ttaaggjjáánnaakk..

AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvvee--
zzeettee  EEllnnöökkssééggee  22000099--bbeenn  aa
„„VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettéé--
éérrtt”” kkiittüünntteettéésstt  aaddoommáánnyyoozz--
ttaa  GGuullyyááss  FFeerreenncc nnyyuuggddííjjaass
vvaassuuttaassnnaakk,,  vvaallaammiinntt  PPsszzoottaa
ÁÁrrppááddnnaakk,, aa  VVaassuuttaassookk  SSzzaakk--
sszzeerrvveezzeettee  SSzzeerrvveezzeettppoolliittiikkaaii
CCssooppoorrttjjaa  sszzaakkéérrttôôjjéénneekk..

EEzztt  kköövveettôôeenn  SSiimmoonn
DDeezzssôô  üünnnneeppééllyyeesseenn  eelliinnddíí--
ttoottttaa  aa  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvvee--
zzeettéénneekk  aazz  ÚÚjj  MMaaggyyaarroorrsszzáágg
FFeejjlleesszzttééssii  TTeerrvv  ttáámmooggaattáássáá--
vvaall  ffeellúújjííttootttt  hhoonnllaappjjáátt..

AAzz  üünnnneeppsséégg  bbeeffeejjeezzôô
mmoommeennttuummaakkéénntt  eeggyy  rreenndd--
hhaaggyyóó  ppoohháárrkköösszzöönnttôô  hhaanngg--
zzootttt  eell..  AA  jjeelleennlléévvôôkk  ffeellvvéétteell--
rrôôll  hhaallllggaattttáákk  mmeegg  aa  nnyyáárroonn
eellhhuunnyytt  ddrr..  KKuunn  DDeezzssôô,, aa
VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee
OOrrsszzáággooss  NNyyuuggddííjjaass  SSzzeerrvvee--
zzeettee  ttiisszztteelleettbbeellii  eellnnöökkee
22000088..  jjúúlliiuuss  2277--ii  vvaassuuttaassnnaappii
üünnnneeppssééggeenn  eellhhaannggzzootttt  aakk--
ttuuáálliiss  ééss  mmeeggffoonnttoollaannddóó
ggoonnddoollaattaaiitt..  

ZZeelleeii  LLáásszzllóó
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AA  VVAASSUUTTAASSOOKK SSZZAAKKSSZZEERRVVEEZZEETTEE SSZZEEPPTTEEMM--
BBEERR 1166--ÁÁNN,,  AA MMAAGGYYAARR MMÛÛSSZZAAKKII ÉÉSS KKÖÖZZ--
LLEEKKEEDDÉÉSSII MMÚÚZZEEUUMM KKOONNFFEERREENNCCIIAA--TTEERR--
MMÉÉBBEENN ÜÜNNNNEEPPEELLTTEE AALLAAPPÍÍTTÁÁSSÁÁNNAAKK 111133..
ÉÉVVFFOORRDDUULLÓÓJJÁÁTT..  AA  RREENNDDEEZZVVÉÉNNYY AA HHAA--
GGYYOOMMÁÁNNYYOOKKAATT TTAARRTTVVAA AA HHIIMMNNUUSSSSZZAALL
KKEEZZDDÔÔDDÖÖTTTT,,  MMAAJJDD KKOOVVÁÁCCSS JJÓÓZZSSEEFF SSZZÍÍ--
NNÉÉSSZZ EELLÔÔAADDÁÁSSÁÁBBAANN HHÁÁMMOORRII IISSTTVVÁÁNN PPÉÉ--
TTEERR „„KKÖÖVVEETTLLEEKK,,  HHOOGGYYHHAA ÉÉRRDDEEMMEESS
VVAAGGYY”” CCÍÍMMÛÛ VVEERRSSÉÉTT HHAALLLLHHAATTTTÁÁKK AA
MMEEGGJJEELLEENNTTEEKK..
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Szervezet-átalakítás
AA  MMÁÁVV  CCaarrggoo  ZZrrtt..  22000099..  nnoovveemmbbeerr
11--jjééttôôll  nnééggyy  TTeerrüülleettii  ÜÜzzeemmeelltteettééssii
KKöözzppoonntt  ((TTÜÜKK))  kkiiaallaakkííttáássáátt  tteerrvveezzii
SSzzoommbbaatthheellyy,,  MMiisskkoollcc,,  ZZááhhoonnyy  ééss
SSzzeeggeedd  sszzéékkhheellllyyeell..

Ezzel Záhony kivételével megszûnnek a
szolgáltatási központok, azaz megszûnik
az egyik eddigi irányítási szint. Az átszer-
vezésnek közvetlen foglalkoztatásra gya-
korolt hatása nincsen. Röviden ennyi a
szervezet-átalakítás lényege.

A munkáltató által véleményezésre átadott do-
kumentációból azonban lényeges elemek hiányoz-
nak. Nem mutatja be a tervezett szervezeti felépí-
tés semmilyen elônyét, nem tartalmaz hatástanul-
mányt. A jelenleg tervezett változtatás már a máso-
dik lépcsôje a 2008-ban beharangozott változások-
nak, de már jelezték, hogy a most tervezett rend-
szer sem marad fenn sokáig, hamarosan követke-
zik az újabb szervezetmódosítás, a TÜK-ök meg-
szûnése. Eközben azt sem próbálta bemutatni a
munkáltató, hogy a – 2008-ban kialakított – jelenle-
gi szervezeti felépítésnek voltak-e elônyei, szárma-
zott-e belôle megtakarítás a korábbi szervezethez
képest. A tervezetbôl tehát nem derült ki, hogyan
szolgálják ezek a lépések a Társaság, nemhogy a
munkavállalók érdekeit.

A központok számának csökkentése továbbra
sem támogatható a VSZ részérôl. Véleményünk
szerint inkább a szolgáltatási központokat kellett
volna a rendszerben megerôsíteni, véglegesíteni.
Nem értjük, hogy miért van szükség a területileg és
létszám tekintetében is aránytalan TÜK-ök létreho-
zására. A munkáltatói jogkörgyakorlók egyes ese-
tekben olyan távol kerülnek a beosztottaiktól, hogy
az ellenôrzés mellett akár még a feladat kiosztás is
gondokat okozhat majd. A Kollektív Szerzôdés he-
lyi függelék helyi sajátosságokat tartalmazó részle-
teinek kidolgozása – a beharangozott egyközpon-

tos irányítás esetén különösen – nagy
nehézségekbe fog ütközni.

Kollektív
munkaügyi vita
OO kk tt óó bb ee rr   66 ..   mm éé gg   mm aa   ii ss
vvoonnzzzzaa  aa  nnyyoommaasszzttóó  eessee--
mméénnyyeekkeett..  AA  MMÁÁVV  CCaarrggoo
ZZrrtt..  uuggyyaanniiss  vvoolltt  sszzíívveess
eezzeenn  aa  nnaappoonn  bbeejjeelleenntteennii  kkééttsszzáázz
ffôôss  llééttsszzáámmccssöökkkkeennttééss ii   tteerrvvéétt ,,
aammeellyynneekk  ttáállaalláássii  ééss  iinnttéézzééssii  mmóóddjjaa
aa  mmuunnkkaaüüggyyii  kkaappccssoollaattookk  eeddddiiggii
mmééllyyppoonnttjjáátt  jjeelleennttiikk..

Hihetetlen arcátlanságnak ítéljük ugyanis
azt, hogy a 2009. október 1-jére összehí-
vott VÉT-en a szakszervezeti oldal lét-
számleépítési terveket firtató kérdéseire a
munkáltató értetlenségének adott hangot
és tagadta, hogy idén létszámleépítést

hajtana végre. Semmilyen utalás nem történt arra,
hogy még idén létszámleépítéssel összefüggô
konkrét intézkedéseket tervezne a munkáltató.
Mindezek után öt nappal teljes megdöbbenéssel
értesültünk arról, hogy a MÁV Cargo Zrt. kétszáz
munkavállalót érintôen létszámleépítési konzultáci-
ókat kezdeményez. Felháborodásunkat növeli – és
a szociális partnerek tiszteletben tartásának teljes
hiányát jelzi – az, hogy a munkáltatói kezdemé-
nyezésrôl elsôként a MÁV Cargo Belsô Hírmondó-
jából, illetve az azt olvasó tagjainktól értesültünk.

A MÁV Cargo Zrt. privatizációs adás-
vételi szerzôdésében a vevô vállalta,
hogy a MÁV Cargo Zrt. 2007. évi átlagos
állományi létszámát 2010. december 31-
ig megtartja. A MÁV Cargo Zrt. által vég-
rehajtott 2009. évi létszámleépítések azt
a célt szolgálták – és ismereteink szerint
el is fogják érni –, hogy a Társaság lét-

száma erre az értékre álljon rá. Így azonban nem
indokolt, hogy a MÁV Cargo Zrt. újabb létszámle-
építést hajtson végre, illetve ennek elôkészületeit
megkezdje.

Az adásvételi szerzôdésben foglaltak mellett
nem is állja meg a helyét és ezért elfogadhatatlan
az egyeztetést kezdeményezô levélben megfogal-
mazott indokolás, miszerint: „a MÁV Cargo Zrt-t is
sújtó elhúzódó gazdasági recesszió okozta jelen-
tôs mértékû teljesítmény- és fuvarpiaci részesedés
visszaesése miatti bevételcsökkenés következté-
ben a jelenlegi foglalkoztatási szint fenntartására
nincs tovább lehetôség.” Ilyen hivatkozással lét-
számleépítési intézkedések megtételére ugyanis
nem ad lehetôséget az adásvételi szerzôdés.

A VSZ október 8-án kollektív munkaügyi vitát
kezdeményezett a kérdésrôl. A kollektív munka-
ügyi vita során megállapodás megkötésére törek-
szünk a létszámleépítés valódi okainak tisztázása,
elkerülésének módja és mértékének csökkentése,
az érintettek helyzetének megnyugtató rendezése
tárgyában. A VSZ a konfliktus kielégítô rendezése
érdekében együttmûködésre törekszik a MÁV
Cargonál mûködô szakszervezetekkel.

PPrrooff..  FFrriieeddrriicchh
MMaacchheerr,, a Rail
Cargo Austria
AG (RCA) és a
MÁV Cargo Zrt.
igazgatóságá-
nak tagja 2009.
szeptember 21-
én tájékoztatót
tartott a Közpon-
ti Üzemi Tanács
és a reprezenta-
tív szakszerve-
zetek részére a
MÁV Cargo szék-
házában.

A találkozón kifej-
tette: bízik abban,
hogy a privatizáció
hosszútávon ered-
ményes lesz és mind
az RCA, mind a MÁV
Cargo Zrt. munkavál-
lalói sikeresnek köny-
velik el ezt a folyama-
tot. Elmondta, tudja

mmiillyyeenn  nneehhéézz  hheellyy--
zzeettbbeenn  vvaann  aa  mmaaggyyaarr
ggaazzddaassáágg,,  ééss  eezzzzeell
eeggyyüütttt  aa  MMÁÁVV  CCaarrggoo
iiss,,  ééss  jjeelleezzttee,,  hhooggyy  aazz
RRCCAA  iiss  hhaassoonnllóó  ggoonn--
ddookkkkaall  kküüzzdd  aa  vviilláágg--
ggaazzddaassáággii  vváállssáágg  mmii--
aatttt..  AA  vváállssáággrraa  ttööbb--
bbeekk  kköözzöötttt  ááttsszzeerrvvee--
zzéésssseell,,  vvaallaammiinntt  lléétt--
sszzáámmccssöökkkkeennttéésssseell
ééss  kkööllttssééggmmeeggsszzoorríí--
ttáássssaall  rreeaaggáállnnaakk..  HHáá--
rroomm  úújj  sszzaakkmmaaii  pprroo--
jjeekktt  iinndduulltt::  aazz  „„ÚÚjj
CCaarrggóóss  ffoollyyaammaattookk
kkiiaallaakkííttáássaa””,, aazz  „„ÖÖnn--
áállllóó  TTrraakkcciióóss  kkééppeess--
sséégg  llééttrreehhoozzáássaa”” ééss
aazz  öösssszzeess  iinnffoorrmmaattii--
kkaaii  tteevvéékkeennyyssééggeett
ááttíívveellôô  úúggyynneevveezzeetttt
„„IITT  aallkkaallmmaazzáássookk
eeggyyssééggeessííttééssee””  pprroo--
jjeekktt,,  aammeellyyeekk  aa  kkéétt
sszzeerrvveezzeett  mmûûkkööddéésséé--

nek harmonizációját,
és hatékonyságának
fejlesztését szolgál-
ják. Macher úr hang-
súlyozta, az RCA be
fogja tartani a privati-
zációs szerzôdésben
vállalt kötelezettsé-
geit.

Másnap Kovács
Imre elnök-vezér-
igazgató ismertette a
CARGO jövôképét. A
tájékoztatón többek
közt elhangzott, hogy
azok a munkaválla-
lók, akik a 6,5%-os
munkabér illetve a
csökkentett munka-
idôben lévô foglal-
koztatást választot-
ták júniusban, az öt
hónap leteltével no-
vember 1-15. között
új munkaszerzôdést
kapnak.

Alapbérük vissza-
áll a korábbira.

KKiissss  KKáárroollyy

RRiittkkáákk  aazz  iillyyeenn  sszzééppeenn  kkaarr--
bbaannttaarrttootttt  mmuunnkkaahheellyyii  mmooss--
ddóókk,,  mmiinntt  aammiillyyeett  DDoorrooggoonn  ééss
EEsszztteerrggoommbbaann  ttaallááll  aazz  aarrrraa
jjáárróó..  LLaassssaann  hháárroomm  éévvee  kkéé--
sszzüülltteekk  eell,,  mmééggiiss  aa  mmaaii  nnaappiigg
aannnnyyiirraa  ttiisszzttáákk,,  vvíízzkkôômmeennttee--
sseekk,,  hhooggyy  mméégg  aa  „„SStteerriill  WWCC,,
VVíízzkkôômmeenntteess  ÖÖllttöözzôô”” vveerr--
sseennyy  ddöönnttôôjjéébbeenn  iiss  jjeelleennttôôss
eerreeddmméénnyyeekkeett  éérrhheettnnéénneekk  eell..
PPeerrsszzee,,  ccssaakk  aakkkkoorr,,  hhaa  aa  vveerr--
sseennyy  sszzaabbáállyyaaii  sszzeemmeett  hhuunnyy--
nnáánnaakk  eeggyy  ––  aa  vvíízzkköövveesseeddéésstt
jjeelleennttôôsseenn,,  aa  hhaasszznnáállaattoott  ppeeddiigg
aallaappvveettôôeenn  bbeeffoollyyáássoollóó  ––  aapprróó  sszzaa--
bbáállyyttaallaannssáágg  mmeelllleetttt..

AAkkii  eezzeekk  uuttáánn  aazztt  ggoonnddoolljjaa,,  hhooggyy
aazzéérrtt  ssiikkeerrüülltt  aa  sszziinnttee  eerreeddeettii  ttiisszzttaa--
ssáággoott  mmeeggôôrriizznnii,,  mmeerrtt  nniinnccss  iiss  bbee--
kkööttvvee  aa  vvíízz,,  aazz  bbiizzoonnyy  ttéévveedd  ……  aa
ccssaattoorrnnaa  nniinnccss  bbeekkööttvvee!!  AAzz  eerreedd--
mméénnyy  ppeerrsszzee  uuggyyaannaazz::  aazz  eesszzkköözzöökk
hhaasszznnáállhhaattaattllaannookk..  HHjjaa,,  ííggyy  kköönnnnyyûû!!
LLeeggaalláábbbbiiss  aa  ((kkiittaalláálltt))  vveerrsseennyytt
mmeeggnnyyeerrnnii..  DDee  mmuunnkkáátt  vvééggeezznnii??!!

MMeerrtt  aa  mmuunnkkáárraa  sszzüükksséégg  vvaann,,  ddee  aa
„„sszzüükkssééggeett”” nneemm  mmiinnddiigg  lleehheett  aa
mmuunnkkáábbaann  kkiiiizzzzaaddnnii..

TTööbbbb,,  mmiinntt  eeggyy  éévvee  iiggyyeekksszzüünnkk
mmeeggoollddaannii  aa  pprroobblléémmáátt..  AA  CCaarrggoo
üüzzeemmeelltteettéésssseell,,  bbeesszzeerrzzééss--bbeerruuhháá--
zzáássssaall,,  aa  MMÁÁVV  iinnggaattllaannkkeezzeelléésssseell
eeggyyeezztteettttüünnkk  mmeeggsszzáámmlláállhhaattaatt--
llaannsszzoorr..  ÍÍggéérreetteekk,,  iinnttéézzkkeeddééssii  tteerr--
vveekk,,  áállllííttóóllaagg  ppéénnzz  iiss  mmiinnddiigg  vvoolltt,,
mmoosstt  mmáárr  ttaalláánn  ((mmii  nneemm  llááttttuukk))  ééppíí--
ttééssii  tteerrvveekk  iiss  vvaannnnaakk..

TTiisszztteelltt  iilllleettéékkeesseekk!!  
EEggyy  kkeevvéésskkee  vvíízzkköövveeccsskkee  mmiikkoorr

lleehheett  mmáárr  vvééggrree??

AA  mmaajjddnneemm  jjóó  ppééllddaa,,  aavvaaggyy  aa
vvíízzkkôômmeenntteess  mmoossddóókk  eesseettee

CARGO KÜT
hírek
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Cargo Hírek
ZZllaattii  RRóóbbeerrtt
VVSSZZ  CCaarrggoo  SSzzaakkmmaaii  KKééppvviisseelleett
vveezzeettôôjjee



Két nap Zamárdiban
A VSZ Pálya-, és Mérnöki Lé-
tesítmények Szakmai Képvise-
lete szeptember 3-5. között

tisztségviselôi részére felkészítô érte-
kezletet tartott Zamárdiban.

A tapasztalatcsere már 3-án délután
megkezdôdött. Másnap délelôtt Csek
Károly, a MÁV Zrt. Pályalétesítményi
fôosztály igazgatója tartott tájékoztatót
a szakma jövôjérôl, a technikai fejleszté-
sekrôl, majd fórum következett. Kérdé-
seink a várható költségcsökkentések, az
esetleges mellékvonali személyforga-
lom-szüneteltetés hatásaira, a pálya-
fenntartói szakma érintettségére irá-
nyultak. Sajnos a válaszok nem nyugtat-
ták meg a kollégákat, tényszerû és szám-
szerû adatok hiányában többre nem is
számíthattunk.

Délután a Kollektív Szerzôdésrôl, an-
nak a szakmát érintô változásairól, mó-
dosítási javaslatokról tárgyaltunk. Téma
volt még az ôszi bértárgyalás. Kollégák

elmondták véleményüket és javaslatai-
kat a bérfejlesztéssel, cafetériával kap-
csolatban.

Titkári testületi üléssel fejeztük be az
érdemi munkát ezen a napon. Az ülé-
sen adtuk át az idei VSZ PML SZK Díját
Bihacsy László szb-titkár kollégánknak.

Az estét a Távközlô, Erôsáramú és
Biztosítóberendezési Szakmai Képvise-
lethez tartozó kollégákkal közösen szer-
vezett kötetlen programokkal és tartal-
mas beszélgetésekkel töltöttük.

Szeptember 5-én az idei üzemi taná-
csi választásokat értékeltük alosztályok
szerint. Külön kiemeltük Székesfehér-
vár Alosztály VSZ Alapszervezetének ki-
váló eredményeit az üzemi tanácsi és a
munkavédelmi képviselôi választáso-
kon. Minden helyet VSZ jelöltek nyer-
tek el mindkét választáson. Az értékelés
után forgatókönyvet állítottunk össze a
következô választásokra.

A rendezvény a két nap értékelésével
és a „veletek jövôre ugyanitt” jelszóval
zárult.

AAsszzttaallooss  LLáásszzllóó,,
VSZ PML Szakmai Képviselet vezetôje

22000099..  sszzeepptteemmbbeerr  88--áánn  ssoorrooss  éérrtteekkeezzlleettéétt  ttaarrttoottttaa  aa  VVSSZZ
SSTTAARRTT  SSzzaakkmmaaii  KKééppvviisseelleett  IInnttéézzôô  BBiizzoottttssáággaa,,  hhooggyy  kkiiaallaakkíítt--
ssaa  aa  mmuunnkkaavváállllaallóóii  oollddaall  áálllláássppoonnttjjáátt  aa  kkéésszzüüllôô  KKoolllleekkttíívv
SSzzeerrzzôôddéésssseell,,  aa  22001100--eess  éévvii  VVBBKKJJ--vvaall,,  aazz  EEggéésszzssééggmmeeggôôrrzzôô
PPrrooggrraammmmaall  kkaappccssoollaattbbaann..  

A munkáltató és a szakszervezetek közös érdeke, hogy a
Kollektív Szerzôdést 2009. december 31-ig megkössék, azon-
ban a MÁV-START Zrt. vezetése még vár a megrendelô dönté-
sére, hogy melyik vonatokat rendeli meg jövôre. 

A képviseletvezetô nem tartotta lehetetlennek, hogy – a
munkáltató többszöri kijelentése ellenére – 2010. évre is
legyen foglalkoztatási megállapodás.

A VSZ elsôdleges célja, hogy elérje a MÁV-START Zrt. mun-
kavállalók bérének felzárkóztatását, és javaslatot tesz arra is,
hogy a szakmai gyakorlati idô elismerése – a nyugdíjkorhatár
emelése miatt – még egy besorolással bôvüljön. A VBKJ reálér-
tékének megôrzése szintén fontos feladat. Az Egészség-
megôrzô Program nagy sikerére való tekintettel mindenkép-

pen emelni kellene a keretlétszámot, mert ebben a rendszer-
ben egy-egy dolgozónak akár huszonnégy évet is várnia kell,
hogy sorra kerülhessen. 

A VSZ el akarja érni, hogy a programban minden startos
dolgozó részt vehessen, a jelenlegi tizennyolc munkakörrel
szemben terjessze ki a munkáltató minden munkavállalóra. A
8/2009. (VIII.28. MÁV-START Ért.10.) ÁAVH. sz. vezérigazga-
tó-helyettesi utasítás alapján a „szervezeti egységeknél az elosz-
tás helyi érdekegyeztetés keretében, az üzemi tanács, a munka-
védelmi bizottság, illetve a szakszervezetek bevonásával” törté-
nik.

DDiieenneess  ZZssuuzzssaannnnaa

AA  VVSSZZ  FFoorrggaallmmii  SSzzaakkmmaaii  KKééppvviisseelleettee
22000099..  sszzeepptteemmbbeerr  2200..  ééss  2222..  kköözzöötttt  ttaarr--
ttoottttaa  ffeellkkéésszzííttôôjjéétt  ZZaammáárrddiibbaann..  AAzz
iiddôôjjáárrááss  kkeeggyyeess  vvoolltt  hhoozzzzáánnkk,,  nnaappooss
iiddôôbbeenn  zzaajjllootttt  aazz  ookkttaattááss..  

AA  tteerrüülleettii  ttiittkkáárrookk  jjaavvaassllaattaaii  aallaappjjáánn
aazzoonn  kkoollllééggáákk  vveetttteekk  rréésszztt  aa  kkééppzzéésseenn,,
aakkiikk  aa  sszzaakksszzeerrvveezzeettii  mmoozzggaalloommbbaann  bbii--
zzaallmmii,,  ffôôbbiizzaallmmii  sszziinntteenn  vvaannnnaakk,,  ééss  aa
sszzaakkmmaaii  éérrddeekkvvééddeelleemm  lleehheettôôssééggeeiitt  sszzee--
rreettnnéékk  mmééllyyeebbbbeenn  ttaannuullmmáánnyyoozznnii..  MMeegg--
hhíívvootttt  eellôôaaddóókkéénntt  MMeelleegg  JJáánnooss  aalleellnnöökk
ééss  PPaapppp  ZZoollttáánn tteerrüülleettii  ttiittkkáárr  ((SSzzoommbbaatt--

hheellyy)),,  aazz  ookkttaattáássii  bbiizzoottttssáágg  vveezzeettôôjjee  kkéépp--
vviisseellttee  aa  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  vveezzee--
ttôôii  sszziinnttjjéétt,,  mmíígg  aa  mmuunnkkáállttaattóó  rréésszzéérrôôll
LLiippuusszz  FFeerreenncc  ffoorrggaallmmii  oosszzttáállyyvveezzeettôô
ttaarrttootttt  sszzaakkmmaaii  eellôôaaddáásstt..  KKüüllöönn  öörröömm
vvoolltt  ssoorraaiinnkkbbaann  ttuuddnnii  aa  GGYYSSEEVV  kköötteelléé--
kkéébbeenn  ddoollggoozzóó  mmaajjdd''  5500  mmuunnkkaavváállllaallóótt,,
ééss  aa  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  SSzzaakksszzeerr--
vveezzeettii  BBiizzoottttssáággáánnaakk  kkééttttaaggúú  kkééppvviisseellee--
ttéétt..  ÉÉrrddeekkeess  ééss  ttaannuullssáággooss  vvoolltt  eeggyymmáássssaall

mmeeggoosszzttaannii  aa  sszzoollggáállaattii  hheellyyeekkeenn  ttöörrttéé--
nnôô  mmuunnkkaavvééggzzééss  ssoorráánn  jjeelleennttkkeezzôô  eeggyyee--
ddii  ééss  eellttéérrôô  pprroobblléémmáákkaatt,,  ffeellaaddaattookkaatt..  AA
rréésszzttvveevvôôkk  eeggyybbeehhaannggzzóó  vvéélleemméénnyyee
aallaappjjáánn  aa  sszzaakkmmaaii  kkééppzzéésseekk  aazz  éérrddeekkvvéé--
ddeelleemm  ffoonnttooss  aallaappkköövvéétt  jjeelleennttiikk..

SSzzaabbóó  GGyyuullaa

VSZ PML

VSZ a startosokért

Magyar Vasutas 5

BBiihhaaccssyy  LLáásszzllóó,,  aa  VVSSZZ  HHóóddmmeezzôôvváássáárr--
hheellyy  PPfftt..  AAllaappsszzeerrvveezzeett  ttiittkkáárraa  11996677--bbeenn  aa
VVaassaass  SSzzaakksszzeerrvveezzeettbbee  vvaallóó  bbeellééppéésséévveell
vváálltt  ttaaggggáá..  11997711  óóttaa  aa  VVSSZZ  ttaaggjjaa  ééss  11997766
óóttaa  vváállaasszzttootttt  ttiisszzttssééggvviisseellôô..  11999999--22000022
kköözzöötttt  aa  hheellyyii  üüzzeemmii  ttaannááccss  eellnnöökkee  lleetttt..
22000055--bbeenn  vváállaasszzttoottttáákk  mmeegg  SSzzeeggeedd  AAlloosszz--
ttáállyy  MMuunnkkaavvééddeellmmii  BBiizzoottttssáággaa  eellnnöökkéévvéé..
22000077  óóttaa  aa  MMÁÁVV  ZZrrtt..  KKöözzppoonnttii  MMuunnkkaavvéé--
ddeellmmii  BBiizzoottttssáágg  ttaaggjjaa..  
SSookk  éévvttiizzeeddeess  sszzaakksszzeerrvveezzeettii  mmuunnkkáájjáávvaall,,
vváállaasszzttootttt  ttiisszzttssééggeeiibbeenn  vvééggzzeetttt  kkiivváállóó
mmuunnkkáájjááéérrtt  éérrddeemmeellttee  kkii  22000099--bbeenn  aa
VVSSZZ  PPMMLL  SSZZKK  DDííjjáátt..

hírei

Képzés Zamárdiban
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EEllssôôkkéénntt Zámbori Mihály ügy-
vezetô igazgató tartott tájékoztatót
a Társaság 2009. évi idôarányos
eredményeirôl. Az elôzô hónaphoz
képest már pozitívban vagyunk.
Egy hónapon belül, ha rendkívüli
esemény nem történik, megkezdik
a bérfejlesztésrôl és a VBKJ-ról
szóló tárgyalást. Sok a bizonyta-
lanság a jelenrôl és a jövôrôl.
2010-tôl az erôsáram, a vízi-közmû
divíziónkénti mûködését is beve-
zethetik. A mûszaki üzemeltetés
üzletágnál a létszámleépítések mi-
att bekövetkezett munkaköri válto-
zások, munkaszerzôdés-változ-
tatások után rendezték a munkakö-
ri béreket. A laktanya, a munkás-
szállás, a takarítás területén is
nagy a bizonytalanság. A társaság
létszáma 1996-ban volt a legkeve-

sebb, a tevékenység-kiszervezés
idején azonban megháromszoro-
zódott.

A KÜT hónapokkal ezelôtt a
munkáltatónak átadta az üzemi
megállapodás tervezetét, amire
eddig válasz nem érkezett. A felve-
tett kérdésre a munkáltató válasza
az, hogy a tervezet kétharmadát
nem támogatja, jól megvan üzemi
megállapodás nélkül is, nem tartja
szükségesnek.

MMáássooddiikkkkéénntt Baracskay Ernô,
a Társaság tûz- és munkavédelmi
vezetôje tartott tájékoztatót a
munkavédelemrôl. A jogkövetô
magatartás jellemzô, a törvényeket
tûzzel-vassal be akarják tartani. A
MÁV Zrt. tûzvédelmi tevékenysé-
gének egy részét átvették. A tûzvé-
delem kettôs feladat, cég saját és a
megrendelt feladatai határozzák
meg. Az oktatási rendszer mûkö-
dik, képzik a munkatársakat és a
munkavédelmi képviselôket is. Az
oktatás elôször tizenhat, majd
évente nyolc óra. Beindult a mun-
kavédelmi technikus képzés. El-

hangzott, hogy szükséges lenne
bevezetni az oszlopállítás, oszlop-
csere technológiáját. Aggodalma-
kat váltott ki a felsôvezeték közelé-
ben végzett munkák falétráról való
végzése.

HHaarrmmaaddiikkkkéénntt Bedôvári Zsu-
zsanna regionális igazgató beszá-
molót tartott a Pécsi Regionális Fô-
mérnökségek munkájáról, eredmé-
nyeirôl, létszámhelyzetérôl. Pécs
terület három szolgáltató egység-
gel mûködik. 

Az általános gazdasági válság,
a költségvetési források szûkülése,
a megrendelési állomány jelentôs
csökkentése miatt a MÁV Ingatlan-

kezelô Kft-nek felül kellett vizsgál-
nia és átalakítania mûködését, ez-
után a kezelôségek szolgáltatási
egységként mûködnek. Telephely-
összevonás egy helyen van. A te-
vékenységek közé tartozik  többek
között vízi-közmû üzemeltetés, in-
gatlanüzemeltetés (ez a legna-
gyobb), épületek felügyelete, épí-
tési-szerelési munkák, zavarhibák
elhárítása. A 2008-as bevételhez
képest 2009. I. féléve kedvezôtle-
nül alakult. Minden szolgáltatási
egység területén nyereséges az
erôsáramú üzletág. 

HHoolllliikk  MMiikkllóóss,, KÜT tag

A fórum elôadója Rubik László IB titkár
volt, meghívott vendégként Fogl Zoltán VSZ
Gt. érdekvédelmi alelnök is részt vett az ösz-
szejövetelen. 

A fórum elôadói elôször az intézmény
igazgatónôjét és gazdasági vezetôjét tájé-
koztatták az elmúlt idôszak történéseirôl, tá-
jékozódtak az intézmény helyzetérôl és an-
nak mûködésérôl. Örömmel hallottunk az in-
tézet közel 100%-os kihasználtságáról.

Rubik László VSZ IB titkár beszélt a vas-
útegészségügy fontosságáról, a vasutasság
körében való elismertségérôl, a magas szín-
vonalú gyógyító munkát megköszönte az in-
tézet dolgozóinak. Tájékoztatást adott a me-
nedzsmenttel történt tárgyalásokról is.

A MÁV átalakításáról, a várható mellékvo-
nal bezárásokról és a menetkedvezmény je-
lenlegi állásáról Fogl Zoltán adott informáci-
ót a megjelenteknek. A menetkedvezmény
megmaradását a közlekedési tárcánál folyta-
tott tárgyalások garantálják, melyet a VSZ
folytat. Sok kérdés hangzott el a várható
egészségügyi átalakításról, annak szüksé-
gességérôl. Legtöbben a várható adótörvé-
nyi változások, a béren kívüli juttatás jövô évi
kihatásaira voltak kíváncsiak, érthetô is, hi-
szen mindannyiunk zsebét érintô kérdés az
adótörvény változása.

Szót váltottunk a közelgô Üzemi Tanács
választásokról és annak fontosságáról, arról,
hogy miért van rá szükség és mi ennek a
várható eredménye.

Jó hangulatú, aktív fórum volt. Gratulálunk
a szervezôknek és a résztvevôknek is.

Nem értünk egyet az egészségügyben tör-
téntekkel, az elvonások ellehetetlenítik az
eredményes gyógyítást, a színvonalas ellá-
tást.

Közérdekû
tájékoztató!

AAzz  iinnttéézzmméénnyybbeenn  kkaappootttt  iinnffoorr--
mmáácciióótt  sszzeerreettnnéénnkk  mmeeggoosszzttaannii  eellssôô--
ssoorrbbaann  ttaaggjjaaiinnkkkkaall  ééss  mmiinnddeenn  aarrcckkéé--
ppeess  iiggaazzoollvváánnnnyyaall  rreennddeellkkeezzôô  mmuunn--
kkaavváállllaallóóvvaall::

AA  hhéévvíízzii  MMÁÁVV  ggyyóóggyysszzáállllóó  mmiinn--
ddeenn  aarrcckkééppeess  iiggaazzoollvváánnnnyyaall  rreenn--
ddeellkkeezzôônneekk,,  iilllleettvvee  aazzookk  ccssaalláádd--
ttaaggjjaaiinnaakk  aa  sszzáállllááss  ddííjjáábbóóll  1100%%
kkeeddvveezzmméénnyytt  bbiizzttoossíítt..

FFooggll  ZZoollttáánn
aalleellnnöökk
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Titkári értekezlet Szombathelyen
Szeptember tizedikén tartotta soron következô ülését a
Vasutasok Szakszervezete Szombathelyi Titkári Testü-
lete. Az értekezleten tájékoztatót tartott és elismerô
okleveleket adott át Simon Dezsô, a VSZ elnöke.

A START szakmai képviselet részérôl Bartus Imre
szólt tagszervezési eredményekrôl, feladatokról. Zlati
Róbert CARGO képviseletvezetô ismertette a vállalat
helyzetét, szakszervezetünk álláspontját. A szombathelyi
területi titkár és a szakmai bizottságok beszámolói után
a jelenlévôk fórumot tartottak.                                 P. Z.

VSZ Fórum
AA  VVAASSÚÚTTEEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜGGYYII

NNOONNPPRROOFFIITT KKFFTT..  HHÉÉVVÍÍZZII
MMOOZZGGÁÁSSSSZZEERRVVII

RREEHHAABBIILLIITTÁÁCCIIÓÓSS DDIIVVÍÍZZIIÓÓJJÁÁNNÁÁLL
22000099..  SSZZEEPPTTEEMMBBEERR 3300--ÁÁNN AA

VVAASSUUTTAASSOOKK SSZZAAKKSSZZEERRVVEEZZEETTEE
VVAASSÚÚTTEEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜGGYYII IINNTTÉÉZZÔÔ

BBIIZZOOTTTTSSÁÁGGAA FFÓÓRRUUMMOOTT
SSZZEERRVVEEZZEETTTT TTAAGGJJAAII ÉÉSS AAZZ

ÉÉRRDDEEKKLLÔÔDDÔÔ MMUUNNKKAAVVÁÁLLLLAALLÓÓKK
RRÉÉSSZZÉÉRREE..

MÁV INGATLANKEZELÔ KFT.

KÜT hírlevél









A kedvezményt a Vasutasok Szakszervezete minden tagja igénybe veheti.
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Soros KÜT-ülés: 2009.
szeptember 10.
EEllssôôkkéénntt az Ingatlangazdálko-

dási Igazgatóság osztályvezetôje,
Hajnák Mihály tájékoztatta a testü-
letet a Hatvan Lokomotív Sport-
egyesület nyílt pályázat útján
történô értékesítésérôl. A MÁV
Vagyonkezelô Zrt. Igazgatója, Gye-
nes Tibor elmondta, sikertelen
volt az önkormányzat megkeresé-
se, és a térségben mûködô sport-
egyesületek sem kívántak élni a vá-
sárlás lehetôségével. Ezért döntött
a MÁV Ingatlangazdálkodási Igaz-
gatóság a pályázat útján történô
hasznosításról. Ismertette az ingat-
lannal kapcsolatos információkat,
majd közölte a MÁV Igazgatóság
álláspontját arról, miért nem ír ki
a MÁV induló limit árat. Hangsú-
lyozta, hogy amennyiben a pályá-
zó nem ajánlja meg a forgalmi ér-
téket, érvénytelennek tekintendô
a pályázat. A KÜT elnöke össze-
foglalta azokat a feltételeket, me-
lyek érvényesülése esetén támo-
gatja a testület a kiírást. Kiemelte
azt a megkötést, hogy 10 éves
sporttevékenység megtartásának
szerepelnie kell a pályázatban. Va-
gyonérték alatt nem értékesíthetô
az ingatlan. A KÜT határozatot
hozott a pályázatkiírás módosításá-
ra.

A kküüllöönnfféélléékkeenn belül a KÜT
egy munkavállalónak rendkívüli
szociális segélyt ítélt meg. Ezt kö-
vetôen a KÜT elnöke tájékoztatta

a testületet a MÁV Zrt. Felügye-
lô Bizottság szeptember 8-i
ülésérôl. Zárásként Földi Mi-
hály a Ruházati Bizottság ülésén
elhangzottakból emelt ki pár
fontos momentumot, mint pél-
dául a ruhaátvétel rendszeré-
nek átalakítása, a terítô helyek
számának csökkentése, a meleg
munkakörben dolgozók részé-
re lecipzározható nadrág beve-
zetése. Legfontosabb hírként
kiemelte, hogy megvan a jövô
évi ruhabeszerzésre az enge-
dély.

Soros KÜT-ülés:
2009. szeptember 17.
EEllssôôkkéénntt tájékoztató hang-

zott el a MÁV Zrt. PÜ TEB szak-
szolgálat szervezetének átalakí-
tásáról Sullay János igazgatótól.
A jelenlegi átalakítási ütemben
nem célszerû a területi szakasz-
mérnökségek létrehozása a vár-
ható nagyobb volumenû MÁV
átszervezések miatt. A szombat-
helyi területen viszont a meg-
kezdett erôsáramú munkálatok
illetve a TEB szervezeti struktú-
ra egységesítése indokolja az
önálló erôsáramú alosztály lét-
rehozását, érvelt az igazgató. 

A fényeslitkei váltóhajtómû
felújító szakasz az ország terüle-
tének nagyobb részére végez
központosított váltóhajtómû
vizsgálatokat, felújításokat,
ezért indokolt a TEB Központ

szervezetébe történô átszervezése, ezáltal MSZSZ szerin-
tivé válik. Az irányítási célszerûség miatt javul erôforrá-
sainak kihasználtsága. 

A harmadik szervezési javaslat a távközlési diszpécser-
szolgálat racionalizálása, vagyis három Területi Központ-
ban megszûnne ez a feladat (Debrecen, Szeged, Pécs),
korábbi tevékenységüket átalakítják. 

A szakmai képzettség alapján továbbra is számítanak a
kollégák munkájára, vonalellenôri megbízást kapnak
vagy felügyeleti tevékenységet végeznek tovább, hangsú-
lyozta a TEB Igazgató. Elmondta azt is, hogy megállapo-
dott a humán igazgatóval a diszpécserek kiemelt kategó-
riába sorolásáról.

MMáássooddiikkkkéénntt a TÁSZ tervezett hatékonyság-javító in-
tézkedéseirôl, valamint azok hatásairól készített írásos
elôterjesztéshez a testület tagjai és a meghívott üzemi ta-
nácsok képviselôi tettek fel kérdéseket, melyekre Werle
Zoltán igazgató és Papp Sándor BKSZE vezetô válaszolt.
Az alacsony, egy fôre jutó bizonylatszámról elmondta az
igazgató, hogy folyamatmérés alapján mutatták ki azt,
hogy egy tranzakcióra több mint egy óra jut, ezért nem
hatékony. Célprémium bevezetésén dolgoznak a beszer-
zôknél és a készletezôknél is, ahol a forgási sebesség lesz
majd az ösztönzés mérésének alapja. Felmerült téma volt
a védôruha kiszállítása, a gázolajtartályok tisztítását vég-
zôk, a VMMSZ létszámcsökkentése, a ruhakiszállítás
módjai, a gyorsaság és olcsóság kapcsolata, a veszélyeshul-
ladék-szállítás leállásának oka, az informatikai fejlesztés
szükségessége. Kifejezett törekvés, hogy ne Budapest köz-
pontú legyen a szolgáltatás, melyre jó példa a pécsi
terítôjárat. Befejezésként Werle úr hangsúlyozta, hogy az
év végére 4,3 Md Ft-ra kell csökkenteni a készletet. A tes-
tület nevében a KÜT elnöke kérte a létszámleépítés terü-
leti bontásban való megküldését.

A hhaarrmmaaddiikk napirend során Buzinkay Tamás ingat-
langazdálkodási igazgató válaszolt a hatékonyságjavító in-
tézkedésekkel kapcsolatban feltett kérdésekre. A csökke-
nô létszám intenzívebb munkavégzést követel a munka-
vállalóktól, mivel nem az IGI készíti a létszámtervet, ezen
nem tud változtatni. A KÜT nem fogadta el a túlzott mér-
tékû létszámcsökkentési elôterjesztést, ezért az Mt. 15.§
alapján konzultáció lefolytatását kezdeményezte a hu-
mánigazgató bevonásával.

A nneeggyyeeddiikk napirend keretében az ingatlangazdálko-
dás és a vagyonkezelô munkatársai válaszoltak a KÜT írá-
sos megkeresésével kapcsolatban adott válaszokra. Ezek
között szerepelt az üdülôingatlanok elektronikus aukció-
ja kapcsán felmerült ingatlankezelési díj megállapítása,
valamint a munkakörülmény-javító intézkedések végre-
hajtásáról készített tájékoztató kiegészítéseként végzett
vizsgálat. Az ISZE vezetôje elmondta, hogy munkakörül-
mény-javításra 2009-ben 400 millió Ft szerepel az üzleti
tervben.

MÁV Zrt.
KÜT HÍRLEVÉL

– 2009. szeptember

Bodnár JózsefKÜT
sajtóreferens
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dolgoznak a beszerzôknél

és készletezôknél
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Elsô ízben próbáltak ki olyan új, haté-
kony fegyvereket, mint pl. az ismétlôpus-
ka, a („kávédarálónak” becézett) géppus-
ka, a kézigránát, a tengeri akna, a robba-
nólövedék, a páncélos hajó, a „páncélvo-
nat”, stb.

Különösen fontos volt a szállítás (mai
szóval logisztika), amely az elôzô háborúk-
hoz képest igen jelentôs részben – rendkí-
vül megbízható módon! – ekkor már a vas-
úton történt (korábban a társzekerek
rendre beleragadtak az évszakok és az
esôzések teremtette sárba). Vasúton szállí-
tották a katonákat, a lôszert, az élelmiszert,
az egyéb hadianyagot. A vasútállomásokon
gyûjtötték össze a sebesülteket.

Mi nem modern?
Mindennek megfelelôen a polgárhá-

ború során – a  második világháborúhoz
hasonlóan – vasúti síneket, kocsikat ron-
gáltak meg, szerelvényeket, vasútállomáso-
kat ágyúztak szét, amint az történt egyebek
között a már említett Hannibal-St. Joseph
vonalon (ld. bôvebben Magyar Vasutas
2009. júl-aug. 20. o.) vagy a Nashwile-
Chattanooga közötti vasútvonal hídjának
felrobbantásánál, illetve Georgiában (to-
vábbá a következô lapszámban részleteseb-
ben ismertetett vasúti csaták során). 

A parancsokat és az értesítéseket az
amerikai polgárháborúban már igen gyak-
ran távírón továbbították. A fényképezés
lehetôvé tette, hogy a közvéleményt (kép)-
riportok segítségével tájékoztassák. Fontos
szerepet kapott a karikatúra, a gúnyrajz is,
amely a modern (totális) háborúk eszmei-
ségének megfelelôen igyekszik az ellenfél-
bôl (alacsonyabb rendû) ellenséget kreál-
ni. 

A hírszerzés is új távlatokat kapott, az
északiak kémfônöke egy Pinkerton nevû
egykori vasúti detektív volt, aki néhány
elképesztô baklövésen túl igen hasznos
adatokkal szolgált, különösen a déliek
hadianyagszállításáról, haderô átcsoporto-
sításáról. A déli Andrew Sidney Johnston
és Pierre Beauregard Bull Runnál már
megtévesztésül ásatott lövészárok-rend-
szert, s helyeztetett a sáncokra az ellenség
(Pinkerton) megtévesztésére fából fara-
gott ágyúkat.

Ugyan Napóleon ellen is harcoltak
már Spanyolországban ún. gerillák, azon-
ban a déli Kongresszus által hozott „Parti-
san Ranger Law” (Partizán vadász törvény)
lehetôséget adott különleges „szabad csa-
pat” egységeknek (ma félkatonai alakula-

toknak neveznénk ôket) pl. hadizsákmány
megszerzésére, ill. vasútrongálásra. Igen
híres volt közülük a John Singleton Mosby
(1833-1916) vezette „vállalkozás”, illetve az
északiak különösen félték John Hunt
Morgant (1825-1864), akinek egy-egy sike-
res akcióját a Dél népe óriási lelkesedéssel
fogadta. 

A totális háborúk jellemzôje továbbá a
lakosság, a hátország áldozattá válása, az el-
lenség erkölcsi erejének, tartásának meg-
törése. Ennek elsô szisztematikus, tudatos
megvalósítója az északi William Tecumseh
Sherman (1820-1891) tábornok volt, aki-
nek útját lemészárolt polgári lakosság és ál-
latállomány; felgyújtott városok, falvak, far-
mok; kivágott gyümölcsösök; felperzselt
földek, dögmadarak ezrei jelezték. 

Abraham Lincoln bár a polgári szabad-
ságjogok híve volt, a nemzetbiztonság ne-
vében mégis kitágította hatalmának kere-
teit, amikor „hûtlen” (más véleményen
lévô) vagy „bomlasztó” (demokratikus eljá-
rásrendhez ragaszkodó) szellemû polgáro-
kat tartóztattak le. Bevezették a hadkötele-
zettséget. Egy szenátusi bizottság 1865-ben
közzétett beszámolója szerint Észak hadse-
regének gerincét a munkások adták: a há-
ború idején mintegy 750.000 munkás
hagyta el (kényszerült elhagyni) a munká-
ját, s lépett be a hadseregbe. 

Csalóka matematika
Az erôforrások aránya az Egyesült Álla-

mok (Észak), ill. a Konföderált Államok
(Dél) között: össznépesség 2,5:1; 18-60
éves szabad férfiak 4,4:1; 18-60 éves szabad

férfiak katonai szolgálatban 1864-ben
44%-90%; megtermelt érték 3:1; vasutak
kilométerben 2,4:1; kereskedelmi hajók
tonnában 9:1; hadihajók tonnában 25:1;
gyári termékek értéke 10:1; textilgyártás
14:1; vasgyártás 15:1; szénkitermelés 38:1;
lôfegyvergyártás 32:1; farmok hektárban
3:1; katonai célra igénybevett állatok 1,8:1;

állatállomány 1,5:1; búzatermesztés 4,2:1;
kukoricatermesztés 2:1; gyapottermesztés
1:24. 

Az északiak 2.213.363-an, a déliek 6-
900.000-en lehettek. Az Unió oldaláról hi-
vatalosan 364.500, a Konföderáció részérôl
ennél kevesebb(!), 133.820 (más források
szerint 258.000) halottat tartanak nyilván,
a  sebesültek száma az  Unió oldalán
275.175, a Konföderáció csapatainál
125.000. Az áldozatok száma tehát a végül
gyôztes uniós csapatoknál közel másfélszer
akkora volt (635.397), mint a magukat
1865 áprilisában megadó délieknél
(383.000). A polgárháború katonáinak
több mint 21 százaléka (a népesség 1,6 szá-
zaléka) veszítette életét, ez sokkal nagyobb
veszteség, mint az elsô világháborús sere-
gek bármelyikénél. (A második világhábo-
rúban az USA népességének „mindössze”
0,28 százalékát veszítette el.) A polgárhá-
ború során kétszer annyi ember halt meg
betegségben, mint amennyit csatában öl-
tek meg. Az Unió katonái közül közel
200.000 néger volt, többségük felszabadí-
tott rabszolga. 

Vagyis hiába dicsekedhetett Észak na-
gyobb gazdasági erôvel, pl. hiába rendel-
kezett a bankbetétek 81 százalékával, a vas-
utak 72 százalékával, hiába volt az „anyag-
háború” matematikai bizonyossága, a pol-
gárháború elsô két évében a jobb katonai
felsôvezetés, a képzettebb tiszti kar és az ül-
tetvények kiváló állóképességû, mindenna-
pos fegyverforgatáshoz szokott fehér alkal-
mazottaiból álló „sereg” – azaz a Dél –
egyértelmûbb szárazföldi elônnyel bírt. 

FFeehhéérrvváárrii  NNáánnddoorr

VASUTAK A

VADNYUGATON

23. RÉSZ
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A VILÁGON AZ ELSÔ MODERN (TOTÁLIS) HÁBORÚ AZ 1861-65 KÖZÖTT ZAJLOTT
AMERIKAI POLGÁRHÁBORÚ VOLT. A MODERN (20. SZÁZADBÓL ISMERT) HÁBORÚK
SZINTE MINDEN JELLEMZÔJE, ÍGY A VASUTAK KÜLÖNÖS FONTOSSÁGA IS FELLELHETÔ
VOLT MÁR ÉSZAK-DÉL HÁBORÚJÁBAN – MELY „ANYAGHÁBORÚ” MÉG AZ ÚGYNEVE-
ZETT GENTLEMAN-LINE SZERINT KEZDÔDÖTT, VAGYIS AZ USA 1108 TISZTJÉBÔL 387
FELAJÁNLOTTA SZOLGÁLATAIT A KONFÖDERÁLT ÁLLAMOKNAK.

Elpusztított pályatestek Georgiában. A
második világháborúhoz hasonlóan vas-
úti síneket, kocsikat rongáltak meg, sze-
relvényeket, vasútállomásokat ágyúztak
szét.

Önkéntesek jelentkezése Délen. Északi
karikatúra, a legbékésebb fegyver, amely
egyben a legálnokabb, leglejáratóbb: az
ellenfélbôl részeges, szedett-vedett ellen-
séget csinál. Tény, hogy a délieknek
gyakran nemcsak egyenruhájuk, de
egyensapkájuk sem volt.

Totális háború



Tekintettel a MÁV Hotels által mûködte-
tett üdülôk bezárására, a Balaton „megszo-
kott” déli partja helyett új színhely után kel-
lett nézni, aminek eredményeként az (nem
kevésbé vonzó) északi parti Hotel Vasutas
Üdülô Szállót választották. Az Állami Szív-
kórház szomszédságában lévô Vasuta-
sok és Közlekedési Dolgozók Jóté-
konysági Egyesülete üdülôje szállást és
étkezést nyújtott, a szanatórium konfe-
renciaterme az elôadások helyszíne-
ként biztosított színvonalas szolgáltatá-
sokat.

A tanfolyam keretében az ONYSZ
belsô ügyeinek tárgyalása mellett több
közismert meghívott elôadó által meg-
tartott – interaktív – fórum gazdagítot-
ta a résztvevôk ismereteit. Pallos
György elnök beszélt a vasutas nyugdí-
jasok élethelyzetét befolyásoló hazai és
európai uniós törekvésekrôl, a negatív
és pozitív fejleményekrôl. Gyôri István
ügyvezetô elnök a szervezet 2009-2010-re ki-
dolgozott feladattervét és az ôszi beszámoló
taggyûlésekkel szemben támasztott követel-
ményeket részletezte. Kiemelten foglalko-
zott az ONYSZ által – hálózati és központi
szinten – ellátott szolgáltatói tevékenység
fontosságával, ami valamennyi vasutas (nem
csak ONYSZ tag) nyugdíjast segít! 

Az elsô napon tartotta meg a nyugdíja-
sokat is érintô, aktuális kérdésekrôl szóló
elôadását Simon Dezsô, a VSZ elnöke, vala-
mint Zsoldos Marianna, a MÁV ZRt. hu-
mánigazgatója.

A VSZ elnöke érintette az általános vas-
utas érdekvédelem szorító gondjait, me-
lyekrôl a kormány, a közlekedési tárca és a
végrehajtásban résztvevô szakmai csoportok

illetékeseivel folynak következetes egyezte-
tések! Megjegyezte, hogy súlyosbítják a hely-
zetet a piac szûkülésével együtt járó (gyara-
podó) veszteségek. Nem lezárt még többek
között a menetkedvezmény, a természetbe-
ni juttatások mértékének, valamint adó-
mentességének kérdése sem. Említést tett
továbbá arról, hogy az ONYSZ taglétszáma
nemzetközi szinten is „elôkelô” helyet foglal
el. A tervek szerint a VSZ támogatásával a
Magyar Vasutas újság nagyobb példány-
számban fog eljutni a nyugdíjasokhoz, vala-
mint a kedvezményekre jogosító plasztik-
kártya tulajdonlási körének bôvítése kereté-
ben az ONYSZ tagok is lehetôséghez juthat-
nak.

A MÁV Zrt. humánigazgatónôje tájékoz-
tatójában bejelentette, hogy a legfrissebb
statisztikai adatok szerint jelenleg az
ONYSZ mintegy 117 ezer vasutas nyugdíjas
érdekében tevékenykedik. Reményét fejez-
te ki, hogy a Zrt-nek az alapítványi segélye-
zésre fordítható 20 millió forintos támoga-
tása, valamint a 25%-os áfával csökkentendô
üdülési csekkekre fordítható nettó 105 mil-
lió Ft 2010-ben is rendelkezésre áll majd. Az
Üdülési Szabályzat további szigorítására le-
het számítani, hiszen az igénylôk száma
emelkedik, míg a felhasználható keret csök-
ken. (2009-ben eddig 5000 igénylôbôl 2600
jutott üdülési csekkhez.)

Bejelentette, hogy a kamatmentes válla-
lati kölcsönt törlesztô vasutasok a hátralévô
összeg 40%-át egyösszegben visszafizethetik,
ami a nyugdíjas hitel-törlesztôkre is érvé-
nyes!

A tanfolyam további meghívott elôadója
volt dr. Pásztélyi Zsolt, a Vasútegészségügyi
Kht. (most már Kft.) ügyvezetô igazgatója,
Hidasi László, az ONYF fôosztályvezetôje,
Korózs Lajos államtitkár, valamint Tivald
Attiláné, az ÖTA ügyvezetô elnöke.

A vasutas biztosítottak jelentôs részének
járó betegellátást és a különbözô rehabilitá-
ciós kezeléseket nyújtó intézményhálózat
helyzetérôl, fejlesztéseirôl, eredményeirôl
és nehézségeirôl adott tájékoztatást az Eü
Kht. ügyvezetô igazgatója. A mûködést sok-
rétûen elemzô elôadásában kitért a gazdál-
kodást nehezítô körülményekre, miszerint
az elôzô évhez képest az idén 8%-kal
csökkenô bevételek mellett látják el felada-
taikat. Elmondta, hogy a budapesti rende-
lôben és a vidéki divízióknál számos kom-

fortnövelô és energia megtakarítást ered-
ményezô beruházás valósul meg. Ezek az el-
látottak színvonalasabb kiszolgálását és a
mûködés hatékonyabbá tételét célozzák.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigaz-
gatóság fôosztályvezetôje több fontos dön-
tésrôl szólt. Mint mondta, egyre megterhel-
tebb a nyugdíjkassza, azonban a költségve-
tésnek a válság ellenére is garantálni kell a
források és az aktuális kiadások között kiala-
kuló „rés” kiegyenlítését! Ismertette a nyug-
díjazásban, a nyugdíj melletti munkaválla-
lásban 2010-tôl bevezetendô módosításo-
kat.

Korózs Lajos az Országos Idôsügyi Ta-
nács titkáraként számos elgondolkodtató
adatot ismertetett a lakosság idôsödési ten-
denciájáról. Elmondta, hogy 1988. január
és 1998. december között mintegy 950 ez-
ren kerültek nyugállományba, akiket az ak-
kori szabályok kedvezôtlenül érintettek.
Ezért a nyugdíjkorrekciós program 2010 ja-
nuárjában három idôszakra bontva 2-2-4%-
os egyszeri nyugdíjemelést biztosít számuk-
ra. Bejelentette, hogy a – idôsödô társadal-
mi csoportok védôernyôjének szerepét be-

tölteni hivatott – Nemzeti Idôsügyi
Stratégia rövidesen megtárgyalásra és
elfogadásra a parlament elé kerül.
(Azóta, szeptember 28-án ez megtör-
tént.)

Az Önkéntes Támogatási Alap
ügyvezetôje kihangsúlyozta a szerve-
zet nehéz gazdasági helyzetét. Beje-
lentette, hogy ez évben tisztújítás lesz.

A taglétszám csökken, jelenleg
117630, melybôl a nyugdíjas tagok
aránya meghaladja a 62%-ot! Kiemel-
te az Alap „Társadalmi hasznosságát”
és azt, hogy az ONYSZ-t rendszeres,
éves támogatásban részesíti.

A tanfolyam hallgatói valamennyi elô-
adást élénk figyelemmel kísérték. Egy-egy
vendég még a szünetet is kihasználva igye-
kezett a felvetett kérdésekre kielégítô vála-
szokat adni. Csattanóként könyvelhetô el,
hogy több idôs, nehézkes járású résztvevô
kívánságát tolmácsolva, kérésünkre a MÁV
START illetékesei (nyugdíjas elôdeik iránti
gesztusként) a hazautazást megkönnyíten-
dô a 975. sz. gyorsvonatot Balatonfüred
után (a Hotelhez közelebb esô) Balaton-
arács állomáson is megállították.

A VSZ ONYSZ vezetôsége ezúton is kö-
szönetét fejezi ki minden elôadónak és
közremûködônek. KKoovvááccss  VViillmmooss

tanfolyamvezetô
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VSZ ONYSZ

továbbképzô

tanfolyam
SZEPTEMBER 21-23. KÖZÖTT

SZERVEZTE MEG AZ

ORSZÁGOS NYUGDÍJAS

SZERVEZET MINTEGY SZÁZ

TISZTSÉGVISELÔJÉNEK 2009.
ÉVI „ELNÖKI-FÔBIZALMI”

TOVÁBBKÉPZÔ TANFOLYAMÁT.

EEGGYYRREE MMEEGGTTEERRHHEELLTTEEBBBB
AA NNYYUUGGDDÍÍJJKKAASSSSZZa



EZT A JELES ÉVFORDULÓT MEGÜNNEPELVE SZEPTEMBER 12-
ÉN DOLGOZÓI NAPOT, MAJD SZEPTEMBER 30-ÁN AZ ÜZ-
LETI PARTNEREKNEK SZÍNVONALAS MEGEMLÉKEZÉST TAR-
TOTT A MÁV TISZAVAS KFT.
Essen néhány szó a történelmünkrôl is: 1859. május 22-én gördült be az
elsô személyszállító vonat Pestrôl Miskolcra. Ekkorra tehetô a jármûjaví-
tó mûhely indulása is. A pontos idejét azért nem lehet tudni, mert akko-
riban még nem különálló társaság volt, hanem szerves része a Tiszai vas-
út pályaudvarnak.

Az induláskor magánkézben lévô Tiszavidéki Vaspálya Társaság Mis-
kolci Fômûhelye az országban harmadikként jött létre a Pesti és a Szol-
noki Fômûhely után.

Az induláskor még Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Tokaj-Szerencs ál-
lomások érintésével lehetett vasúton Miskolcra eljutni kb. 13 óra alatt,
ami így is lényegesen gyorsabb volt, mint az akkori közúti közlekedés.

A XIX. század második felében folyamatosan növekedett a miskolci
mûhely. A korhoz mérten hatalmas mozdonyszerelde, kazánkovács és
rézmûves mûhely épült. Korszerûsödött és bôvült a személykocsi- és
tehervagonjavító, az asztalos és az esztergamûhely. Új épületeket húztak
fel az anyagraktáraknak és a szertáraknak. Az üzemünknek külön tûzol-
tókocsija is volt. 1890-ben államosították a Tiszavidéki Vaspálya társasá-
got, és a MÁV tulajdonába került.

A századfordulón Miskolcon a vasgyár után a jármûjavító mûhelyben
dolgozott a legtöbb ipari szakmunkás. A fejlôdés és bôvülés a II. világ-
háborúig szinte töretlen maradt. 1944 szeptemberében a visszavonuló né-
met csapatok a már leszerelt és kiürített mûhely épületeket felrobbantot-
ták és felgyújtották. A háború után csak lassan indult el a munka az
üzemben, javarészt a szabad ég alatt, víz, gáz és villany nélkül, a munká-
sok otthonról hozott és saját készítésû szerszámokkal dolgoztak. Az
1950-60-as években folyamatosan hozták rendbe az épületeket. A szoci-
alista tervgazdálkodás részeként elôször a mozdonyjavítást (1963), majd
1965-tôl a személykocsi javítást szüntették meg. Így már csak a teherva-
gonok javítása folyik az üzemünkben, ami fô profilként a mai napig meg-
maradt. A miskolci jármûjavítóban az 1980-as évek elején már több mint
1300-an dolgoztak, ma 400-an. Az üzemünkben színvonalas sport- és
kulturális élet folyt. A dalárda több mint 100 éven keresztül létezett és
komoly nemzetközi versenyeken ért el szép helyezéseket. Dolgozóink
közül többen is az MVSC-ben sportoltak, páran a válogatottságig is elju-
tottak.

A következô fontos dátum az életünkben 1993. január 1-je volt, amikor
a MÁV-nál beindult privatizációs folyamat részeként létrejött a MÁV-Ti-
szavas Jármûjavító Kft. Cégünk profilja az ezredforduló környékén to-
vább bôvült, ami a piac elvárása volt. Így lett a tehervagon javítási tevé-

Nagy hagyománya van ennek a
sporteseménynek, minden évben az
elsô helyezett csapat nyeri el a jogot
arra, hogy a Vasutasok Szakszerve-
zete központi sportnapján a Jármû-
javítók IB-t képviselje. Népes me-
zôny és szurkolótábor jelenik meg
minden évben. Nem történt ez más-
ként az idén sem. Nyolc csapat küld-
te el nevezési lapját és jelent meg a
reggel tíz órakor kezdôdô rendezvé-
nyen.

A sportnapot Fogl Zoltán IB tit-
kár nyitotta meg, ezután a csapatve-
zetôk a sportfelelôs Lengyel István-
né Szász Ágnes vezetésével elké-
szítették a sorsolást. Megkezdôdött

a pályán a küzdelem, az elsô gyôz-
tesek nagy hanggal ünnepeltek, és
viccelôdéstôl, jókedvtôl volt hangos
a pálya és környéke.

Ez a nap nem csak a sportról,
hanem az összetartozásról, a má-
sok iránti odafigyelésrôl is szólt és a
mérkôzés hevében sem hangzottak
el sértô megjegyzések a gyengéb-
ben szereplôkre.

KKeemméénnyy  kküüzzddeelleemm  uuttáánn
aallaakkuulltt  kkii  aa  vvééggeerreeddmméénnyy::

I.: MÁV Tiszavas Kft. Miskolc; II.:
MÁV Északi Jármûjavító Kft. II. Bé-
késcsaba; III.:MÁV Vasjármû Kft.
Szombathely; IV.: MÁV  Szolnoki Jár-
mûjavító Kft. Szolnok; V.: MÁV Va-

gon Kft. Székesfehérvár; VI.: MÁV
Északi Jármûjavító Kft. I. Budapest;
VII.: Vasútvill Kft. Budapest; VIII.:
Bombardier MÁV Dunakeszi Jármû-
javító Kft.

A csapatok elért eredményeik-
nek megfelelôen kaptak serleget és
érem elismerést. Versenyszabályza-
tunk értelmében, a 2009. évi elôdön-
tô elsô helyezettje képviseli 2010-
ben a Vasutasok Szakszervezete
sportnapján Férfi Kispályás Labda-
rúgó sportágban a Jármûjavító Kft-k
Intézô Bizottságát. Gratulálunk ne-
kik és valamennyi résztvevônek, to-
vábbi sikeres évet kívánunk!

Fogl Zoltán

kenységünk mellett az új kocsigyártás a több lábon állás jegyé-
ben egyik jelentôs része a termelésnek. Rendelkezünk több tí-
pusú saját fejlesztésû teherkocsival, ütközôvel és vonókészülék-
kel. Különféle acélszerkezetek javítására és gyártására is képe-
sek vagyunk. 

Az utóbbi években saját erôbôl komoly fejlesztéseket hajtot-
tunk végre, hogy a magas külföldi minôségi igényeknek is meg-
feleljünk. 2007. július 20-tól a MÁV CARGO ZRt. tulajdonába
kerültünk. A MÁV és az RCA között létrejött üzlet révén a mai
napig is a leányvállalata vagyunk a társaságnak.

Jelenleg Miskolc legnagyobb múltú ipari cége vagyunk. Or-
szágos viszonylatban is szinte egyedülállóan a MÁV Tiszavas
Kft. rendelkezik olyan mûszaki és technikai háttérrel, amellyel
különbözô teherkocsik megtervezését, engedélyeztetését és le-
gyártását is el tudjuk végezni. Az évek során kialakult egy nagy
szakmai múlttal rendelkezô hozzáértô gárda, akiknek meghatá-
rozó érdekvédelmi szervezete a VSZ.

A jelenlegi közel 400 munkavállalóból több mint 200-an tag-
jai a Vasutasok Szakszervezetének.

A szeptember 12-i dolgozói napon a dolgozók többsége csa-
ládjával együtt vett részt. A fôzôversenyre és a focitornára sike-
rült a kollégák jelentôs részét bevonni. A gyerekeket ugrálóvár,
pónilovaglás, aszfaltrajz-verseny és bohócmûsor várta. A csa-
ládtagokat a színpadon fellépô mûvészek szórakoztatták. A tár-
saság vezetôsége a nyugdíjas kollégákat is meghívta a rendez-
vényre, sokan el is jöttek.

Az évforduló alkalmából minden munkavállalónk megkapta a
cég történetérôl szóló könyvet, egy ajándékot és a meglepetés
sem maradt el. A Tiszavas napra kilátogató többszáz dolgozó
családjával együtt jókedvûen és feltöltôdve zárta a szombati na-
pot. A szeptember 30-i rendezvényen a kimagasló munkát
végzô és több mint 30 éve nálunk dolgozó kollégáknak átadták
a Jubileumi emlékérem kitüntetést.

A mai nehéz gazdasági körülmények között úgy érezzük, si-
került méltóképpen megünnepelni ezt a jeles évfordulót.

VVaassss  LLáásszzllóó,,  szb-titkár 

150 éves a
vasúti jármûjavítás Miskolcon
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Sportnap a VSZ Jármûjavító IB-nél
TIZEDIK ALKALOMMAL

SZERVEZTE MEG BU-
DAPESTI HELYSZÍNNEL

SPORTNAPJÁT A VSZ
JÁRMÛJAVÍTÓ KFT-K
INTÉZÔ BIZOTTSÁGA

2009. 09. 19-ÉN, A
TÖREKVÉS SPORT-

CENTRUMBAN.



Karácsony Szilárd, a VSZ szervezetpolitikai al-
elnöke elôadásában elemezte a MÁV csoport hely-
zetét, majd ismertette a VSZ céljait és feladatait.
Ezután a tagszervezés és tagmegtartás módjairól,
az ezzel kapcsolatos feladatokról és technikákról
tartott tájékoztatást.

Alapszervezetünk várakozással néz az ôszi
tárgyalások elé, fontos feladatnak tartja a Kollektív
Szerzôdés megkötésére való felkészülést. Ehhez a
felkészüléshez nyújtott segítséget elôadásával Me-

leg János VSZ vasúti érdekvédelmi al-
elnök, Fogl Zoltán, a VSZ gazdasági társaságok ér-
dekvédelmi alelnöke, valamint Károlyi Csaba, a
MÁV-GÉPÉSZET Zrt. Központi Üzemi Tanácsának
elnöke. 

A rendezvény végén az elôadók fórum kereté-
ben válaszoltak a kérdésekre. A legtöbben arra
vártak választ, hogy az Északi Jármûjavítóból lete-
lepített és a helyi munkavállalók közötti bérfeszült-
ség oldására a bérek korrekcióját hogyan tervezi a

munkáltató a szolnoki telephely munkavállalóit ille-
tôen. Többen keresték a választ arra is, miként ala-
kul  a jövôben a szolnokiak 40 órás munkahete a
KJK-k 38 órás munkahetével szemben. Az elôadók
válaszaiból megtudtuk, hogy a Vasutasok Szak-
szervezete folyamatosan napirenden tartja a két té-
mát, aminek köszönhetôen a munkáltató mind a
két kérdésben keresi a megfelelô megoldást.

BBoocczzeekk  AArraannkkaa

Sajnos az ôszi hideg reggel nem kedvezett
horgászainknak, mert a halak nem akartak kapni a
csalikra, ezért eleinte csak a botot fogták a ver-
senyzôk. Késôbb sem volt jobb a helyzet, de azért
mégis horogra akadt a verseny
gyôztes, 4,9 kg-os csukája. Az
alábbi eredmények születtek a
versenyen: I.: Miskolc TLK SZB,
8,9 kg; II.: Miskolc Csomópont
SZB, 2,3 kg; III.: Miskolc Gépész
SZB, 1,6 kg; IV.: VAMAV Gyön-
gyös, 1,5 kg; V.: Miskolc Forgalmi
Utazók, 1, 2 kg; VI.: Szerencs Cso-
mópont SZB, 0,20 kg; VII.: Miskolc
TEB SZB, 0 kg.

A legnagyobb halat fogó kolléga Kovács Atti-
la, a Miskolc TLK SZB csapatának a tagja, a leg-
kisebb halat fogó kolléga Hajdú László, Szerencs
Csomópont SZB-tôl.

Legközelebb másik helyszínt választunk, ahol
remélhetôleg több kapással dicsekednek majd a
versenyzôk.

Gratulálunk a gyôzteseknek.
BBeerrnnáátthh  KKaattaalliinn

Zsebünkben a sokféle ked-
vezményre jogosító turista bérlet-
tel ismerkedni kezdtünk a város-
sal. Szajnaparti séta után megte-
kintettük a felújított Notre Dame-
ot, valamint a Cité sziget neveze-
tességeit (az Igazságügyi palota
a Sainte-Chapelle-lel). Felsétál-
tunk a Panthéonhoz, ahol a fran-
cia nemzet nagyjai nyugszanak.
Innen a Montparnasse toronyhoz
metróztunk, ahol a magasból
gyönyörködhettünk a párizsi nap-
lementében. Vasárnap kihasznál-
va, hogy ingyenesek a múzeu-
mok, kiállításokat néztünk, a
Louvre kincseit, az állomásból át-

alakított d’Orsay múzeumot, az
Invalidusok templomát Napoleon
síremlékével. A napot a Diadalív-
nél zártuk, ahol remek képeket
készítettünk.

Hétfôn a Montmartre bazár-
során kezdtük a napot, ahol aján-
dékokat vettünk, majd felmász-
tunk a Sacré-Coeur csodálatos
templomához. Ezután felkerestük
a Moulin Rouge-t, majd az Eiffel
torony következett. A túra végez-
tével még sétáltunk egyet a Szaj-
na parton és már indulhattunk is
haza. Gyorsan elrepült a pár nap!

NNéémmeetthh  SSzzaabboollccss,, titkár

A SZEPTEMBER VÉGI
JÓ IDÔ A TERMÉSZET-

BE CSÁBÍTOTT BEN-
NÜNKET, HANGULA-

TOS KIRÁNDULÁST
TETTÜNK A BUDAI
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Horgászverseny Miskolcon

Városnézés

HAGYOMÁNYAIHOZ HÍVEN, 2009. OKTÓBER 2-ÁN SZOLNOKON A VAS-
UTASOK SZAKSZERVEZETE MÁV-GÉPÉSZET ZRT. VASÚTIJÁRMÛ JAVÍTÁSI
TELEPHELYÉN MÛKÖDÔ ALAPSZERVEZETE FELKÉSZÍTÔT TARTOTT TISZTSÉG-
VISELÔI RÉSZÉRE. A SZAKSZERVEZETI TISZTSÉGVISELÔKÖN KÍVÜL MEGHÍV-
TÁK A HELYI ÜZEMI TANÁCS TAGJAIT, ILLETVE A HELYI MUNKAVÉDELMI BI-
ZOTTSÁG VEZETÔJÉT IS.

Tisztségviselôi felkészítô Szolnokon

A Déli pályaudvarról gyalog közelítettük meg a Vá-
rosmajort, ahonnan Fogaskerekûvel utaztunk a Széche-
nyi hegyre. Innen a Normafán át túráztunk a János-he-
gyig, ahol a gyerekek játszhattak, gyönyörködhettünk a
panorámában, a merészebbek libegôzhettek. 

A túra zárásaként Gyermekvasúttal vonatoztunk Hû-
vösvölgyig, ahonnan villamossal mentünk vissza az állo-
másra. Mindenki kellemesen elfáradt, jól éreztük ma-
gunkat!

NNéémmeetthh  SSzzaabboollccss
szb-titkár

Kirándulás a budai hegyekbe

A VSZ GYÔRI ALAPSZER-
VEZETE KALANDVÁGYÓ
TAGJAI VÁROSNÉZÔ SZEP-
TEMBER 5-7-ÉN TÚRÁT
SZERVEZTEK A FRANCIA
FÔVÁROSBA. MÜNCHENI
ÁTSZÁLLÁS UTÁN ÉRKEZ-
TÜNK PÁRIZSBA, A GARE
DE L'’ESTRE, AHOL HAMA-
ROSAN MEGTALÁLTUK AZ
INTERNETEN LEFOGLALT
OLCSÓ SZÁLLÁSUNKAT.

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE MISKOLC
TERÜLETI KÉPVISELETE MEGRENDEZTE A MÁR
HAGYOMÁNYOSNAK MONDHATÓ HOR-
GÁSZVERSENYÉT, AMELY AZ ORSZÁGOS
DÖNTÔ ELÔSELEJTEZÔJE IS EGYBEN. A
MINDIG NAGY ÉRDEKLÔDÉSNEK ÖRVENDÔ
VERSENYEN HÉT CSAPAT NEVEZETT BE: SZE-
RENCS CSOMÓPONT SZB, GYÖNGYÖS
VAMAV SZB, MISKOLC TEB SZB, MIS-
KOLC TLK SZB, MISKOLC CSOMÓPONT
SZB, MISKOLC GÉPÉSZET SZB, MISKOLC
FORGALMI UTAZÓ SZB.
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MMEEGGOOLLDDÁÁSSOOKK EEGGYY SSZZOO--
CCIIÁÁLLIISS EEUURRÓÓPPÁÁÉÉRRTT CCÍÍMM--
MMEELL,,  AAZZ EEUU  PPÉÉNNZZÜÜGGYYII
TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSÁÁVVAALL,,  AAZZ
EEUURRÓÓPPAAII AAKKAADDÉÉMMIIAA AA
KK ÖÖ RR NN YY EE ZZ EE TT KK ÍÍ MM ÉÉ LL ÔÔ
KKÖÖZZLLEEKKEEDDÉÉSSÉÉRRTT AALLAA--
PPÍÍTTVVÁÁNNYY ((EEVVAA)) SSZZEERRVVEE--
ZZÉÉSSÉÉBBEENN KKOONNFFEERREENNCCIIÁÁTT
RREENNDDEEZZTTEEKK BBEERRLLIINNBBEENN..  

Az esemény egy projekt ré-
sze, melynek célja a legna-
gyobb német vasutas szak-
szervezethez (TRANSNET)
közelálló szervezô alapítvány
nevébôl is adódik, a környe-
zetkímélô közlekedés, tehát a
vasút eredményeinek, nehéz-
ségeinek európai szintû feltá-
rása, lobbizás a vasúti közle-
kedésért, értünk.

A szeptember 29-30-án tar-
tott konferencia több témá-
val foglalkozott. Az egyes té-
mákat a projektben résztvevô
országok küldöttei ismertet-
ték, majd a hallgatóság meg-
vitatta azokat. A Vasutasok
Szakszervezete küldöttsége
„A munkavállalók jogainak
védelme a tulajdonosváltás
esetén” tárgykört kapta. A
magyar jogi és gyakorlati
helyzetet dr. Kurucz Szilvia
szakértô és Zlati Róbert, a
VSZ Cargo Szakmai Képvise-
let vezetôje mutatta be a
mintegy százfôs, tizenkét or-
szágból összegyûlt hallgató-
ságnak, majd megválaszolták

a felmerült kérdéseket. A
VSZ képviseletében az ese-
ményen részt vett Meleg Já-
nos alelnök, Zubály Bertalan,
a MÁV Cargo Központi Üze-
mi Tanácsa elnöke, Bernáth
Katalin, a VSZ miskolci és
Papp Zoltán, a VSZ szombat-
helyi területi képviselete ve-
zetôi.

Az értekezleten hatásos
beszédet tartott Alexander
Kirchner, a TRANSNET el-
nöke. Elmondta, hogy nagy a
nyomás Németországban is a
vasúton. A bejelentett meg-
szorító intézkedések miatt ve-
szélyben van a szociális pár-
beszéd. A szállítás, különösen
az áruszállítás 18%-kal vissza-
esett és még nem látni javu-
lást. Szerinte a pénzügyi, gaz-
dasági válság csak részben
okozója a jelenlegi problé-
máknak. A túlzott liberalizá-
ció, privatizáció, a rosszul ér-
telmezett verseny okozta az
igazi károkat Európa-szerte a
vasútnak. Az elnök sürgette a
nemzeti vasutak összefogását
a verseny helyett. Kritizálta az
adórendszereket, melyek in-
kább a légiközlekedésnek
kedveznek és a közúthoz ha-
sonló infrastruktúra-beruhá-
zásokat követelt a vasúton is.

Ezután az Unió foglalkoz-
tatási felelôse, a Német Köz-
lekedési Minisztérium osz-
tályvezetôje és a német vasút
(DB) személyzeti igazgatója
tartott rövid tájékoztatót,

majd a fórumon a szak-
szer vezeti képviselôk
szállhattak velük vitába.

Késôbb Oliver Röpke,
az Osztrák Szakszerveze-
t i  Szövetség (ÖGB)
brüsszeli lobbistája is-
mertette az Európai
Unió „Munkavállalók ki-
helyezése” irányelvét.

Érdekes volt Dirk
Schlömer, a TRANSNET
frankfurti területi képvi-
selôjének tájékoztatója a
német személyszállítási
szolgáltatás törvényi és
gazdasági hátterérôl.

A német alapossággal
szervezett eseményen nem
volt üresjárat, mégis volt
lehetôségünk egy hosszú, ko-
raesti sétára a szellôs, 3,5 mil-
liós „új” fôvárosban. Közelrôl
megnézhettük az egykori Ke-
let-Németország (DDR) fô-
városának (Kelet-Berlin) fô-
terén magasodó TV-adót, a
megosztottság egyik jelképét,
a Brandenburgi kaput és a
turista látványosságnak hely-
reállított birodalmi jelképet,
a Reichstagot. Vasutasként
nagy hatást tett ránk a berlini
fôpályaudvar nagyságával, há-
romszintû közlekedésével és
tisztaságával. 

Útközben sok fiatallal,
gyermekes anyukával talál-
koztunk. Berlin lakossága
megfiatalodott, különösen a
keleti városrészben, ahol a
számunkra is ismerôs lakóte-

lepeket népesítik be. Eredeti
lakóik közül sokan az egyesü-
léskor nyugatra vándoroltak
munka és magasabb bérek
reményében. Így most itt ala-
csonyabb a munkanélküliség
és a lakásárak felére, harma-
dára csökkentek a többi
nagyvároshoz (München,
Hamburg stb.) képest. 

Küldöttségünk a helyi vá-
lasztásokra idôzített terroris-
ta fenyegetettség ellenére jó
hangulatban, sok élménnyel,
ismerettel gazdagabban, sze-
rencsésen hazatért.

A projekt záróeseményét,
az eddigi rendezvények érté-
kelését és a további feladatok
meghatározását Budapesten
a Vasutasok Szakszervezete
szervezésében október 15-16-
án tartjuk.

PPaapppp  ZZoollttáánn

22000099..  NNOOVVEEMMBBEERR  2288--ÁÁNN  ((SSZZOOMMBBAATTOONN))  
rreennddeezziikk  aa

XXIIII..  VVAASSUUTTAASS  OORRSSZZÁÁGGOOSS
UULLTTIIBBAAJJNNOOKKSSÁÁGGOOTT

AA  vveerrsseennyy  hheellyyee::  MMÁÁVV  ZZrrtt..  BBuuddaappeessttii  IIggaazzggaattóóssáágg,,
II..  eemmeelleettii  ttaannááccsstteerreemm,,

BBuuddaappeesstt,,  KKeerreeppeessii  úútt  33--55..  sszz..
AA  vveerrsseennyy  iiddeejjee::  22000099..  nnoovveemmbbeerr  2288..  99..3300--1166..0000

AA  vveerrsseennyyeenn  rréésszztt  vveehheettnneekk::  TTéénnyylleeggeess  vvaassuuttaass  ddoollggoozzóókk  ééss
aarrcckkééppeess  iiggaazzoollvváánnnnyyaall  rreennddeellkkeezzôô  ccssaallááddttaaggjjaaiikk,,  vvaallaammiinntt
vvaassuuttaass  nnyyuuggddííjjaassookk..

NNeevveezzééssii  hhaattáárriiddôô::  22000099..  nnoovveemmbbeerr  1100..
NNeevveezznnii  aa  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  TTeerrüülleettii  KKééppvviisseelleetteeiinn

lleehheett..
AA  vveerrsseennnnyyeell  kkaappccssoollaattbbaann  tteelleeffoonnoonn  ffeellvviilláággoossííttáásstt  aadd::
KKiissss  TTiibboorr,,  aa  vveerrsseennyybbiizzoottttssáágg  vveezzeettôôjjee::  0066--3300//99332211--228899
DDöömmööttöörr  IIssttvváánn::  tteell..::  0066--2200//554488--99446644

Praktiker Kedvezmény
VSZ-tagoknak 2009-ben is!
2009. november 20-21-22-én

– 10% a Praktiker valamennyi áruházában
AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  ttaaggjjaaii  aa  PPrraakkttiikkeerr  öösssszzeess  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  áárruuhháázzáá--
bbaann  22000099..  nnoovveemmbbeerr  2200--2211--2222--éénn  ééss  22000099..  ddeecceemmbbeerr  1111--1122--1133--áánn  1100%%  kkeedd--
vveezzmméénnnnyyeell  vváássáárroollhhaattnnaakk,,  aazz  áárruuhháázzaakkbbaann  aazz  aaddootttt  iiddôôppoonnttbbaann  mmeeggvváássáárrooll--
hhaattóó  vvaallaammeennnnyyii  tteerrmméékk  vvéétteelláárráábbóóll  ––  bbeelleeéérrttvvee  aazz  aakkcciióóss  tteerrmméékkeekkeett  iiss  ((kkiivvéé--
vvee  aazz  éélleellmmiisszzeerreekkeett,,  ddoohháánnyyáárruutt  ééss  ttéégglláátt))..

A kedvezmény feltétele, hogy a kedvezményt igénybe venni kívánó ren-
delkezzen a Vasutasok Szakszervezete által kibocsátott érvényes Tagsági iga-
zolvánnyal és azt felmutassa fizetéskor a kasszánál.

A pénztárnál, a fizetés megkezdése elôtt kell a VSZ Tagsági igazolványt
felmutatni. A pénztárgép ezáltal automatikusan levonja a vásárolni kívánt, a
kedvezmény körébe bevont termék(ek) vételárából a kedvezmény összegét
és rögzíti a vásárlás értékét. Az így rögzített forgalom után a Partnerszerve-
zet más kedvezményt (törzsvásárlói kedvezmény vagy utólagos, forgalom
utáni vételár-visszatérítés) nem vehet igénybe. 

A Tagsági igazolvány más személy részére át nem ruházható, azzal kizá-
rólag a VSZ Tagsági igazolványon megnevezett tagja jogosult vásárolni. A vá-
sárlás során a Praktiker munkatársai ennek érdekében jogosultak ellenôrizni a
VSZ Tagsági igazolvánnyal vásárolni szándékozó személyek személyazonos-
ságát.

Szakszervezeti konferencia 
Berlinben



Érezd az összefogás erejét!



A kollektív munkaügyi vita
eredményei

A Vasutasok Szakszervezete a kol-
lektív munkaügyi vita eredménye-
ként megállapodást kötött a mun-
káltatóval. Ebben rögzítettük, ha

valaki kezdeményezné a saját munkaviszo-
nyának megszüntetését – és a munkáltató
akceptálja a munkavállaló kérését –, ak-
kor ezen munkavállalókkal is csök-
kenthetô a létszámleépítési terv.

A Munkáltató vállalta, hogy ha a jövô-
ben további tevékenységek, hiányzó ké-
pességek, kompetenciák kialakítását ter-
vezi, akkor a lehetôséget elsôsorban a
MÁV Cargo Zrt. munkavállalói részére
hirdeti meg, és biztosítja a képzéseken va-
ló részvétel lehetôségét. 

A Munkáltató vállalta, hogy amennyi-
ben a korengedményes nyugdíjazás szabá-
lya az 1953-ban születettek javára úgy mó-
dosul, hogy 2010-ben is biztosítja a jogo-
sultak korengedményes nyugdíjazási
lehetôségét, akkor ôket támogatja ebben,
akikkel szintén csökkenthetô a létszám-
leépítési terv.

A megállapodás alapján amennyiben a
munkáltatónak a 2009. évre betervezett
képzési költségbôl megtakarítása keletke-

zik, akkor azt arra a célra használja fel,
hogy úgynevezett „mini outplacement”
programot indít a létszámcsökkentésben
érintett munkavállalók részére. Ezen
program keretében az érintett munkavál-
lalók részére állásinterjúra felkészítô, ön-
életrajzírást megtanító, és egyéb, a mun-
kaerôpiacon elhelyezkedést segítô foglal-
kozásokon való részvételt biztosít.

A munkáltató vállalta, hogy a csoportos
létszámcsökkentésben érintett munkavál-
lalók részére – amennyiben arra pályázati
úton tud forrást szerezni – külsô átképzé-
si lehetôséget biztosít.

A megállapodásban rögzítettük azt is,
hogy az egyeztetô tárgyalások során a Vas-
utasok Szakszervezete által felvetett és
írásban átadott foglalkoztatáspolitikai ja-
vaslatokat VÉT keretében megtárgyaljuk.

Konzultációk a Regionális
Igazgatóságokon

A régiókban semmilyen kompe-
tencia nem volt a létszámleépítés
elkerülési lehetôségeinek keresésé-
re, csak annak végrehajtására. 

Már a tárgyalások elején kijelentették
mindenütt, hogy nem látnak lehetôséget
a leépítés elkerülésére. Sikertelenül ta-
gadták, hogy léteznek leépítési listák, és
mindenütt elmondták, hogy elôször köz-

ponti egyeztetésre
lett volna szükség a
megoldás keresése
érdekében.

Nem csoda, ha a
régiókban meg-
tartott színjátékok
nem arattak nagy si-
kert, pedig minde-
nütt több elôadás is
volt. Csakhogy ezek
a körülmények is-
meretében semmi-
lyen eredményre
nem vezethettek.

Az együttes fellépésrôl
Tapasztalatot szereztünk újra ab-
ban, hogy vannak, akik farkast tud-
nak kiáltani, de amikor a farkas va-
lóban megérkezik, akkor csönd-

ben maradnak. Érdekes, hogy a Cargo lét-
számleépítés bejelentésekor a VSZ volt az
egyetlen, aki leült a munkáltatóval tárgyal-
ni, annak érdekében, hogy a bejelentett
intézkedés hatásainak enyhítésérôl meg-
egyezzen. 
Más szakszervezetek még akkor egyeztet-
tek, amikor a munkáltató még be sem je-
lentett semmit. Éppen ezért nem is lehe-
tett semmiben megállapodni, csak külön-
bözô megállapításokat tenni.

A VSZ abban bízott, hogy a leépítések
elleni valamennyi szakszervezet fellép, de
sajnos ebben tévedtünk. Pedig a lehe-
tôség adott volt. Sajnos valószínûleg lesz
még alkalom.2 M a g y a r Va s u t a s

Kenômájas rolád
Hozzávalók: 1 kg gyulai kenômájas, 1 kg kenyér, 4 tojás, 2 nagyobb vö-
röshagyma, 5-6 nagyobb gerezd fokhagyma, petrezselyemzöld,
ételízesítô, só, bors, majoranna, zsemlemorzsa.

Elkészítés: A kenyeret beáztatjuk (a kenyér héját én áztatás elôtt levá-
gom, hogy ne maradjon nagyobb darab a masszában). A májast, az ázta-

tott kenyeret, a tojást, az apróra vágott vöröshagymát és petrezse-
lyemzöldet, a reszelt vagy szétpasszírozott fokhagymát, a fûszereket egy
tálban jól elkeverjük, majd megszórjuk kb. 10-15 dkg zsemlemorzsával,
és ezzel is jól elkeverjük. Ezután zsemlemorzsával megszórt tálcára terít-
jük a krémet úgy, hogy minél tömörebb, légmentes legyen, vastagsága
pedig kb. 1,5-2 cm. Ha elkészült, annyi idôre fagyasztóba tesszük, hogy
jól vágható, de ne túl kemény legyen, mivel darabolás után – sütés elôtt –
még zsemlemorzsába forgatjuk, s ha nagyon kemény, nem tapad rá a
morzsa. Bármilyen körettel finom. 266 kcal / 100 gr.

Recept és fotó: MMeelleeggnnéé  NNaaggyy  VVeerroonniikkaa
árkalkulátor szakelôadó

MÁV Zrt. PML Karbantartási alosztály

AA  VVAASSUUTTAASS  ÍÍZZEEKK  SSZZAAKKÁÁCCSS--
KKÖÖNNYYVVSSOORROOZZAATTUUNNKK  SSIIKKEERRÉÉTT
LLÁÁTTVVAA  SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔSSÉÉGGÜÜNNKK
ÚÚGGYY    DDÖÖNNTTÖÖTTTT,,  HHOOGGYY  AA  KKÖÖNNYY--
VVEEKKBBEENN  MMEEGGJJEELLEENNTT  ÉÉTTEELLEEKK
RREECCEEPPTTJJEEII  KKÖÖZZÜÜLL  NNÉÉHHÁÁNNYYAATT
AA  MMAAGGYYAARR  VVAASSUUTTAASSBBAANN  IISS
KKÖÖZZZZÉÉTTEESSZZ..  MMOOSSTT  EEGGYY  FFIINNOOMM
EELLÔÔÉÉTTEELL,,  AA  KKEENNÔÔMMÁÁJJAASS  RROO--
LLÁÁDD  EELLKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSÉÉNNEEKK  MMÓÓDDJJÁÁTT  OOSSZZTTJJUUKK  MMEEGG
AAZZOOKKKKAALL  AAZZ  OOLLVVAASSÓÓIINNKKKKAALL,,  AAKKIIKKHHEEZZ  MMÉÉGG  NNEEMM
JJUUTTOOTTTT  EELL  AA  VVAASSUUTTAASS  ÍÍZZEEKK  SSZZAAKKÁÁCCSSKKÖÖNNYYVVÜÜNNKK
IIDDEEII  SSZZÁÁMMAA..  AA  VVSSZZ  SSZZAAKKÁÁCCSSKKÖÖNNYYVV--SSOORROOZZAATTÁÁNNAAKK
33..  SSZZÁÁMMAA  KKOORRLLÁÁTTOOZZOOTTTT  SSZZÁÁMMBBAANN  MMÉÉGG  MMEEGGRREENN--
DDEELLHHEETTÕÕ  550000  FFTT//DDBB  ÁÁRROONN  AA  VVSSZZ  KKÖÖZZPPOONNTTJJÁÁTTÓÓLL
((11002233  BBUUDDAAPPEESSTT,,  ÜÜRRÖÖMMII  UU..  88..,,  VVAASSÚÚTTII  TTEELLEEFFOONN::
0011//2211--5522))..

MÁV Cargo hírek

ZZllaattii  RRóóbbeerrtt
VVSSZZ  CCAARRGGOO
SSZZKK  vveezzeettôôjjee



Sztrájk és demonstráció

Míg a menetkedvezmény-
rôl már a harmadik alkalom-
mal megállapodás született, a
vasútvonalak bezárása és a ter-
vezett intézkedés következté-
ben bizonytalanná vált mun-
kahelyek sorsáról nem köze-
ledtek az álláspontok. 

Ezért az október 26-i tár-
gyalási napot követôen a
MOSZ, az MTSZSZ, a PVDSZ,
a VDSZSZ és a VSZ közösen
sztrájkot hirdetett.

A szakszervezetek egysége-
sen a vasútvonalak bezárására
vonatkozó minisztériumi ter-
vezet visszavonását követelték.
Hiányolták a vonalbezárások
társadalmi és gazdasági hatá-

sainak valamint foglalkoztatá-
si következményeinek bemu-
tatását. 

Az elsô figyelmeztetô
sztrájkot 2009. október 27-én
10 és 12 óra között tartottuk
meg. A kétórás sztrájk sikeres
volt. A vasutasok nagy többsé-
ge tevékenyen részt vett a
munkabeszüntetésben.

A fegyelmezetten és kilenc
év után újra egységesen meg-
tartott munkaharc akció nyil-
vánvalóvá tette, hogy a vasuta-
sok támogatták a kollektív
munkaügyi vitában megfogal-
mazott célokat.

Az akció sikerét jelentôsen
növelte, hogy nem született

megállapodás a még elégsé-
ges szolgáltatásokról, ezért a
sztrájkot hirdetô szervezetek
által kiadott rend szerint biz-
tosították a minimális szolgál-
tatásokat a sztrájkban résztve-
vôk. A Vasutasok Szakszerve-
zete Sztrájkbizottsága ezúton
is megköszöni minden sztrájk-
ban résztvevô munkavállaló-
nak, hogy aktívan támogatták
a sztrájk célját, valamint kö-
szönetét fejezi ki a szolidáris
szakszervezeteknek.

A sztrájk elôtti és az azt
követô napokban több önkor-
mányzat és civil szervezet de-
monstrációt szervezett a vas-
útvonalak védelmében. Így
került sor Táton az Almásfü-
zitô-Esztergom vasútvonal be-
zárása elleni, a VSZ helyi alap-
szervezetének kezdeményezé-
sére végrehajtott félpályás út-
lezárásra, illetve a vésztôi de-
monstrációra (cikk az 5. olda-
lon). A sztrájkot követô no-
vember 2-i tárgyalási napon a

Kormány részérôl Antali Ká-
roly kormánybiztos bejelen-
tette, hogy a szakszervezetek
által megküldött véleménye-
ket mérlegelve a Nyíregyháza-
Vásárosnamény, a Karád-Sió-
fok vasútvonalakra a követ-
kezô menetrendi idôszakra is
megrendeli a személyszállítási
közszolgáltatást, illetve a kes-
keny-nyomközû vasútvonalak
további mûködtetésének le-
hetôségét megteremthetônek
látja.

A Magyar Vasutas nyomdá-
ba adásának idôpontjában
(november 9.), megkezdôd-
tek a tárgyalások a foglalkoz-
tatásról a MÁV csoporthoz tar-
tozó vasútvállalatok vezetôiv-
el. A létszámegyeztetések a
kollektív munkaügyi vita ré-
szét képezik, amelyet remé-
nyeink szerint a Kormány
képviselôivel aláírandó megál-
lapodás véglegesít.

KKaarrááccssoonnyy  SSzziilláárrdd

22000099..  OOKKTTÓÓBBEERR 1155--ÉÉNN AAZZ
MMSSZZOOSSZZ  NNÔÔII TTAAGGOOZZAATTAA
VVOOLLTT AA HHÁÁZZIIGGAAZZDDAA AA
MMUUNNKKAAVVÁÁLLLLAALLÓÓ NNÔÔKK IIXX..
OORRSSZZÁÁGGOOSS KKOONNFFEERREENNCCIIÁÁ--
JJÁÁNN,,  MMEELLYYEETT „„AA  MMUUNNKKAA--
VVÁÁLLLLAALLÓÓ NNÔÔKK AA VVÁÁLLSSÁÁGG--
BBAANN””  ––  GGOONNDDOOLLAATT JJEEGGYYÉÉ--
BBEENN RREENNDDEEZZTTEEKK MMEEGG..

A Vasutasok Szakszervezet-
ét 20-an képviselték a konfe-
rencián. Pataky Péter, az
MSZOSZ elnöke megnyitója
után Gazsi Judit, a Nôk és Fér-
fiak Társadalmi Egyenlôséget
Elôsegítô Nemzeti Stratégiai
Fôosztály munkatársa szólalt

fel. Ezt követôen az osztrák
szakszervezetek képviseleté-
ben sorstársaink az osztrák
nôi munkavállalók helyze-
térôl, a munka-család-otthon
összhangjáról, valamint az
osztrák munkahelyeket, elsô-
sorban a nôi munkavállalókat
érintô gazdasági válság hatá-
sairól adtak tájékoztatást. Ki-
csit irigykedve hallgattuk,
hogy Ausztriában a minimál-
bér 1000 Euro, ami minôségi
különbség a magyarországi
71.500 Ft-os minimálbérrel
szemben. A „sógorok” válságc-
sökkentô intézkedéseit, azok
hatásait, a nôi esélyegyen-
lôség helyzetét is irigykedve
hallgattuk. Ezután „az Eu el-

nökség mit jelent Magyaror-
szágnak” címmel a Külügymi-
nisztérium képviselôje tartott
elôadást az elnökségre való
felkészülésrôl. Örömmel hal-
lottuk, hogy az elnökség so-
rán magyar jelleget is erôsítô
jelképekkel, logóval is készül-
nek.

Vera Smidht, a Nemzetkö-
zi Munkaügyi Szer vezet
(ILO) munkatársa a nemek
közötti egyenlôség életciklus
szerinti megközelítésérôl, va-
lamint ezzel kapcsolatosan
tett intézkedésekrôl és hazánk
helyzetérôl beszélt az esélye-
gyenlôség tükrében.

A Konferencia zárásaként
9 pontos Petíciót nyújtott be a
Magyar Szakszervezetek Or-
szágos Szövetsége Nôi Választ-
mánya a többi szakszervezeti
konföderáció nôszervezeti
közremûködésével. 

A Petícióban többek kö-
zött szerepelt: Az egyenlô bá-

násmód és esélyegyenlôségi
törvény elômozdítása, a ver-
senyszférában is kötelezô le-
gyen esélyegyenlôségi terv
készítése, Nôi munkavállalók
munkahely-család-biztonság
és tisztességes megélhetés
összeegyeztethetôségének se-
gítése, tisztességes megélhe-
tést biztosító nyugdíjrend-
szer, nyugdíjreform megvaló-
sítása, és a Nôk-férfiak közötti
esélyegyenlôség biztosítása.

A Vasutasok Szakszerveze-
te képviselôi hozzászólásaik-
kal síkra szálltak az esély-
egyenlôségért, különös tekin-
tettel a régió nôi munkahelyei
megtartása érdekében.

SSzzaakkoollcczzaaiinnéé
SSzzaabbóó  EErrzzsséébbeett

VSZ Miskolci Területi
SZB titkára
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A Vasutasok Szakszervezetének Lapja
– Kiadja és terjeszti: A Vasutasok Szakszervezete;

www.vsz.hu; 
E-mail: vsz@t-online.hu – Felelôs kiadó: Simon Dezsô, a Vasutasok
Szakszervezetének elnöke; Fôszerkesztô: Karácsony Szilárd, (ma-
gyarvasutas@vsz.hu) a Vasutasok Szakszervezetének alelnöke;
Mûvészeti vezetô: Károlyi Marianna; Szerkesztôség: 1023 Budapest,
Ürömi u. 8; Központi telefonszámok: 326-1616, 326-1622;  Nyomdai elô-
készítés  és  nyomás:  Filmhíradó Mozgóképmûhely és Reklám Kft.:  06/70-
315-7815, E-mail: kapcsolat@videohirdeto.hu, www.karolyireklam.hu;
ISSN: 0460-6000; Egyéni elôfizetési díj: 900 Ft/ év

AA  MMÁÁVV  CCSSOOPPOORRTTNNÁÁLL RREEPPRREEZZEENNTTAATTÍÍVV SSZZAAKKSSZZEERRVVEEZZEETTEEKK AA
VVAASSÚÚTTVVOONNAALLAAKK BBEEZZÁÁRRÁÁSSAA EELLLLEENN,,  AA MMUUNNKKAAHHEELLYYEEKK ÉÉSS AA MMEE--
NNEETTKKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYY MMEEGGTTAARRTTÁÁSSÁÁÉÉRRTT IINNDDÍÍTTOOTTTT KKOOLLLLEEKKTTÍÍVV
MMUUNNKKAAÜÜGGYYII VVIITTAA KKEERREETTÉÉBBEENN 22000099..  OOKKTTÓÓBBEERR EELLSSEEJJEE ÉÉSS NNOO--
VVEEMMBBEERR 22--AA KKÖÖZZÖÖTTTT HHAATT AALLKKAALLOOMMMMAALL TTÁÁRRGGYYAALLTTAAKK AA KKOORR--
MMÁÁNNYY KKÉÉPPVVIISSEELLÔÔIIVVEELL..

Sztrájk és demonstráció

MMuunnkkaavváállllaallóó  NNôôkk    IIXX..    OOrrsszzáággooss  KKoonnffeerreenncciiáájjaa



Ahogy a Magyar Vasutas
legutóbbi számában (hátsó
borító) jeleztük, október 15-
16-án székházunkban meg-

rendeztük az Európai Akadé-
mia a Környezetkímélô Köz-
lekedésért Alapítvány (EVA)
„Megoldások egy Szociális

Európáért” projektje záró-
értékelô eseményét.

A munkaértekezleten (workshop)
hat külföldi delegáció (bolgár, horvát,
luxemburgi, német, szlovén, román)
vett részt. Az EVA titkára, Almut
Spittel gyûjtötte és foglalta össze a pro-
jekt fô eseményein (bécsi, berlini kon-
ferencia a szociális problémákról) el-
hangzott véleményeket, információ-
kat további európai szintû érvelésre,
egyeztetésre.

A nap folyamán a hazai társszak-
szervezetekkel történô oldalegyezteté-
sek egyik szünetét felhasználva Simon
Dezsô, a VSZ elnöke adott tájékozta-
tást a nemzetközi hallgatóságnak

problémáinkról, küzdel-
meinkrôl, eredményeinkrôl.

A nemzetközi szakszerve-
zeti kapcsolatokban (is) az
egyik probléma, hogy a fe-
lek nem ismerve egymást és
a helyi körülményeket, elbe-
szélnek egymás mellett.
Ezért fontos volt, hogy Kará-
csony Szilárd VSZ alelnök
vetítéssel színesített tájékoztatót tar-
tott szakszervezetünk múltjáról, je-
lenérôl.

Az érdekvédelmi munka alapja a
szolidaritás, melyet a
bizalom táplál. 

A bizalom kialaku-
lásához szükséges egy-
más megismerése,
ami nem csak a gon-
dok, problémák meg-
osztását jelenti, de
egymás életének, kö-
rülményeinek valami-
lyen szintû felvillantá-
sát is. E gondolatot
követve a VSZ stábja
mindenre kiterjedô
gondoskodása és Me-

leg János alelnök hangulatos köszön-
tôje emlékezetessé tette vendégeink-
nek az értekezletet követô budai sétát
és vacsorát is. 

A hírekben nemrégiben meg-
jelent, és valószínûleg ezzel so-

kan egyet is értenek, hogy törvényt
szándékoznak kiadni a köztulajdon-
ban álló vállalatok vezetôinek köré-

ben tapasztalt javadalmazási túlbuz-
góság visszaszorítására. Jó volt a

kommunikáció, „megetettek ben-
nünket”. Sikerült alaposan félrevezetni
a közvéleményt, mert ez csak egyik része a
dolognak! Valójában egy álságos törvény-

javaslatot nyújtottak be. 
AA  TT//1100883311..  sszzáámmúú  iinnddííttvváánnyy  uuggyyaanniiss  oollyyaann  rreennddeellkkeezzééssee--

kkeett  iiss  ttaarrttaallmmaazz,,  aammeellyyeekk  aa  vveezzeettôônneekk  nneemm  mmiinnôôssüüllôô  mmuunnkkaa--
vváállllaallóókkaatt  iiss  ssúújjttjjáákk..  AA  „„nnaaggyyhhaallaakk”” vviisssszzaaéélléésseeiinneekk  mmeeggaakkaaddáá--
llyyoozzáássaa  üürrüüggyyéénn,,  aa  vváállllaallaattii  ddöönnttéésseekknneekk  kkiisszzoollggáállttaattootttt,,  vvéédd--

tteelleenn  „„kkiisshhaallaakkaatt”” iiss  bbüünntteett--
nnéékk..  AA  jjooggsszzaabbáállyy  aazz  eellôôbbbbii

vváállllaallaattookk  vvaallaammeennnnyyii  mmuunnkkaavváállllaallóójjáánnááll  mmeeggaakkaa--
ddáállyyoozznnáá  aazztt  iiss,,  hhooggyy  aa  ttáárrssaassáággookk  aazz  áállttaalluukk  kkeezzddee--
mméénnyyeezzeetttt  mmuunnkkaavviisszzoonnyy--mmeeggsszzüünntteettéésseekk  eesseettéénn  aa
KKoolllleekkttíívv  SSzzeerrzzôôddéésseekk  aallaappjjáánn,,  aa  MMuunnkkaa  ttöörrvvéénnyy--
kköönnyyvvéébbeenn  lléévvôônn  ffeellüüllii  vvééggkkiieellééggííttéésstt  ffiizzeesssseenneekk..
AAmmeennnnyyiibbeenn  aa  vváállllaallaattookk  úújj  KKSSZZ--tt  kkööttnneekk,,  vvaaggyy  aa
rrééggiibbeenn  aa  jjaavvaaddaallmmaazzáássrraa  vvoonnaattkkoozzóó  rréésszztt  mmóóddoo--
ssííttjjáákk,,  aakkkkoorr  bbeellééppnnee  eezz  aa  ttiillaalloomm..  MMáárrppeeddiigg
mmoosstt  vvaallóósszzíínnûûlleegg  mmiinnddeennhhooll  KKSSZZ--tt  ffooggnnaakk  mmóó--
ddoossííttaannii,,  hhiisszzeenn  aa  vváállaasszztthhaattóó  bbéérreenn  kkíívvüüllii  jjuuttttaa--
ttáássookk  ((aazz  ééttkkeezzééssii  uuttaallvváánnyy  ééss  hhaassoonnllóóaakk))  jjöövvôô--
bbeennii  mmeeggaaddóózzttaattáássaa  mmiiaatttt  eezz  ccssaakknneemm  sszzüükksséégg--

sszzeerrûû..  AA  vvaassuuttaassssáágg  sszzáámmáárraa  eezz  eeggyy  rreennddkkíívvüüll  ffoonn--
ttooss  kkéérrddééss,,  hhiisszzeenn  aa  sszzaakksszzeerrvveezzeetteekk  áállttaall  aazz  éévveekk  ssoorráánn  kkiihhaarr--
ccoolltt  ––  ééss  nneemm  eellhhaannyyaaggoollhhaattóó  mméérrttéékkûû  ––  jjuuttttaattáássttóóll  eessnnéénneekk
eell  aazz  eellbbooccssááttaannddóó  mmuunnkkaavváállllaallóókk..  ÚÚggyy  ggoonnddoolloomm,,  ééss  nneemm
vvaaggyyookk  eezzzzeell  eeggyyeeddüüll,,  hhooggyy  mmaa,,  aa  ggaazzddaassáággii  vváállssáágg  ééss  aa  vváállllaa--
llaattii  ááttsszzeerrvveezzéésseekk  iiddeejjéénn,,  aammiikkoorr  hhóónnaapprróóll--hhóónnaapprraa  ttíízzeezzrreekk
kkeerrüüllnneekk  aazz  uuttccáárraa,,  eellffooggaaddhhaattaattllaann  aa  vveezzeettôônneekk  nneemm  mmii--
nnôôssüüllôô  mmuunnkkaavváállllaallóókk  tteekkiinntteettéébbeenn  aa  mmuunnkkaannééllkküülliisséégg  ttúúll--
éélléésséétt  eellôôsseeggííttôô  jjuuttttaattáássookk  ccssoorrbbííttáássaa..  AAzz  üüggyybbeenn  aa  VVaassuuttaassookk
SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  ttiillttaakkoozzootttt..

ddrr..  BBoorrddaa  TTiibboorr
éérrddeekkvvééddeellmmii  sszzaakkéérrttôô

Veszélyben a végkielégítés?
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Barátság,
szolidaritás, tudás,

tett
PPaapppp  ZZoollttáánn
VVSSZZ  SSzzoommbbaatthheellyyii  TTeerrüülleettii
KKééppvviisseelleett  vveezzeettôôjjee

Az egyik probléma, hogy a felekelbeszélnek egymás mellett...



A vésztôi fûtôház 110. évfordulója
alkalmából ünnepélyes emléktáb-
la-avatást rendezett a fûtôház kol-
lektívája, október 29-én. A VSZ ál-
tal is támogatott megemlékezé-
sen a helyi civil és közéleti szemé-
lyek is felszólaltak. Az ünnepi be-
szédekbe belevegyült a helyi vas-
úti mellékvonal bezárása elleni til-
takozás hangja is.

A Vasutasok Szakszervezete támogatá-
sával megrendezett esemény egyik fô
szervezôje a VSZ helyi gépész alapszer-
vezete és titkára, Erdei János volt. Az ün-
nepség 10 órakor, ünnepi beszédekkel
kezdôdött.

„Vésztôn 1899 óta mindig volt fûtôház
és vontató jármûvek, de a fûtôház nem
mindig volt önálló. Kezdetben kiren-
deltségként mûködött és mûszaki irányí-
tás szempontjából a kolozsvári üzemve-
zetôség nagyváradi, majd a trianoni bé-
kediktátum után a szegedi üzletveze-

tôség békéscsabai fûtôház fônökségéhez
tartozott.” – mondta ünnepi beszédé-
ben Petri László mozdonyvezetô, majd a
Vésztô-Körösnagyharsány mellékvonal
tervezett megszüntetésérôl is szólt, és re-
ményét fejezte ki, hogy: „kerül még ab-
ba a döntéshozó székbe olyan ember,
mint Baross Gábor volt és a vasútra je-
lenleg érvényes jelzôket felváltják az
újak. A rombolást az építés, a züllesztést
a fejlesztés, a lassítást a gyorsítás, a zûrza-
vart az átláthatóság.”

Veress József országgyûlési képviselô a
beszédében ennél sokkal pesszimistább
képet vázolt fel a helyi mellékvonal jö-
vôjérôl, mert bár a tárgyalások még le
sem zárultak, már végleges kormányzati
döntésrôl beszélt.

A megemlékezésen beszédet mondott
Kaszai János, Vésztô polgármestere is,
aki korábban a Vasutas Települések Or-
szágos Szövetségének elnöke volt. Az
ünnepi beszédében ellenezte a helyi vas-
úti mellékvonal bezárását, és megjegyez-
te, hogy a MÁV veszteségét nem ezek a
kis mellékvonalak termelik.

A Vasutasok Szakszervezete nevében
Simon Dezsô elnök mondott ünnepi be-
szédet, amelyben ô is kitért a jelen prob-
lémáira. Elmondta, hogy a Vasutasok
Szakszervezete határozottan tiltakozik,
és a többi reprezentatív vasutas szakszer-
vezettel továbbra is közösen lép fel a
kormány mellékvonal-bezárási elképze-
lései ellen.

Az ünnepségen sok helyi lakos is részt
vett, így a vésztôi és környékbeli általá-
nos iskolák diákjai és tanárai is. A nagy
létszámból is érezni lehetett, hogy a kör-
nyékbeliek számára létfontosságú, hogy
továbbra is megmaradjon a helyi vasúti
közlekedés. Az emléktábla felavatása
után a rendezvény egyik szervezôje,
Szatmári Sándor nyugdíjas mozdonyfel-
vigyázó fotóiból, Ilyenek voltunk cím-
mel megrendezett kiállítást is megte-
kinthették a jelenlévôk, és megismer-
hették a fûtôház képekben megörökí-
tett történetét.

ZZeelleeii

VÁLASZD
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a VSZ jelöltjeit!
AA  VVaassúútteeggéésszzssééggüüggyyii  NNoonnpprrooffiitt  KKiieemmeelltteenn  KKöözzhhaasszznnúú  KKfftt..
vvaallaammeennnnyyii  ddiivvíízziióójjáábbaann  22000099..  nnoovveemmbbeerr  3300--áánn  tteelljjeesskköörrûû

ÜÜzzeemmii  TTaannááccss--  ééss  MMuunnkkaavvééddeellmmii  KKééppvviisseellôô  vváállaasszzttáássookkaatt  ttaarrttaannaakk..
A VSZ Vasútegészségügyi Intézô Bizottsága (IB) kéri a Kft. valamennyi munkavállalóját, hogy támogassák a VSZ jelöltjeit.

A Vasutasok Szakszervezete több mint 110 éves elkötelezettsége, tapasztalata, hitelessége és ereje kellett ahhoz, hogy a Vasútegészségügy 2007. évi átalakítá-
sa során sikerüljön megôrizni a munkahelyeket, a munkavállalók szerzett jogait és javítani a javadalmazás korábbi gyakorlatát, jobbítani a dolgozók helyzetét.

Meggyôzôdésünk, hogy a VSZ Vasútegészségügyi Intézô Bizottsága irányításával a fenti célkitûzések realizálhatók, hiszen a Kft. területén a VSZ leg-
nagyobb létszámmal, hiteles vezetéssel, jól felkészült szakértôi gárdával rendelkezik.

Válaszd a VSZ jelöltjeit,
mmeerrtt  ccssaakk  aazz  eelléérrtt  eerreeddmméénnyyeekk  tteesszziikk  hhiitteelleesssséé  aa  sszzaakksszzeerrvveezzeetteekkeett,,  mmeerrtt  aa  VVSSZZ  nneemm  ccssaakk  mmoonnddjjaa,,  hhaanneemm  tteesszzii  iiss  aa  ddoollggáátt..

A VSZ érdekérvényesítô tevékenységének eredménye, hogy
a választási ciklus idôszakában a KHT új vezetésével történt

folyamatos egyeztetések során lehetôvé vált 
––  aa  KKoolllleekkttíívv  SSzzeerrzzôôddééss  mmóóddoossííttáássaa,,  aammeellyy  aa  mmeeggvváállttoozzootttt  ggaazzddáállkkooddáássii  ffeellttéétteelleekk--

hheezz  iiggaazzooddóó  mmuunnkkaavváállllaallóó--bbaarráátt  jjaavvaaddaallmmaazzáásstt  tteesszz  lleehheettôôvvéé,,
––  eennnneekk  kkeerreettéébbeenn  bbeevveezzeettttéékk  aa  VVKKHHTT--bbaa  eellôôsszzöörr  aa  bbéérreenn  kkíívvüüllii  jjuuttttaattááss  rreennddsszzeerréétt,,

aa  VVBBKKJJ  öösssszzeeggéétt  22000099--bbeenn  118800..  000000--FFtt--rraa  ssiikkeerrüülltt  mmeeggeemmeelltteettnnii..
––  AA  ttáárrggyyii  iiddôôsszzaakkbbaann  éévveennttee  ((22000099..  éévv  kkiivvéétteelléévveell))  kkbb..  44,,55--55%%--ooss  ddiiffffeerreenncciiáálltt  bbéérrffeejj--

lleesszzttééssrree  kkeerrüülltt  ssoorr..
––  AA  1133..  hhaavvii  bbéérr  kkiiffiizzeettééssee  éévveennttee  bbiizzttoossííttootttt..
––  AA  VVSSZZ  kköözzrreemmûûkkööddéésséévveell  aa  vváállaasszzttáássii  cciikklluuss  iiddeejjéénn  aa  ttáárrssaassáággnnááll  úújj  bbeessoorroolláássii

rreennddsszzeerrtt  vveezzeetttteekk  bbee  sszzaakkmmaaccssooppoorrttoonnkkéénntt..
––  AA  mmuunnkkaakköörrüüllmméénnyyeekk  jjoobbbbííttáássáátt  bbiizzttoossííttóó  ffeejjlleesszzttéésseekkeett  ttáámmooggaattttuukk..

A VSZ Vasútegészségügyi Intézô Bizott-
sága fô célkitûzései:

11..  AA  vvaassúúttii  mmeenneettkkeeddvveezzmméénnyy  bbiizzttoossííttáássaa,,  mmeeggôôrrzzééssee,,  aa  ttáárrssaassáágg
mmuunnkkaavváállllaallóóii  ééss  ccssaallááddttaaggjjaaii  rréésszzéérree..  

22..  AA  1133..  hhaavvii  iilllleettmméénnyytt  ffiizzeesssséékk  kkii  aa  ttáárrssaassáágg  ddoollggoozzóóiinnaakk  ((hhaa  kkeellll,,
ffeennnnttaarrttóóii  ttáámmooggaattáássssaall))..

33..  AA  VVaassúútteeggéésszzssééggüüggyyii  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt..  vveezzeettéésséévveell  ttoovváábbbbii  ttáárr--
ggyyaalláássookk  ffoollyyttaattáássaa  aa  VVBBKKJJ  kkbb..  2255%%--ooss  22001100..  éévvii  eemmeellééssee  ttáárr--
ggyyáábbaann..

44..  BBéérrmmeeggáállllaappooddááss  mmeeggkkööttééssee,,  aammeellyy  aa  mmiinniimmáállbbéérr  eemmeelléésséénn
ttúúll  ((aazz  éévveess,,  iinnfflláácciióóss  rrááttaa  aallaappjjáánn))  bbéérrffeejjlleesszzttéésstt  bbiizzttoossíítt  aa  KKfftt..
mmuunnkkaavváállllaallóóii  rréésszzéérree..



Tervezett KÜT-ülés:
2009. október 7.

NNuullllaaddiikk napirendként
Szegvári Péter, a KÜT elnö-
ke a nyugdíjba vonulását je-
lentette be. 14 éven át a
MÁV IK Kft. Budapesti Terü-
leti Fômérnökség Üzemi Ta-
nácsának elnöke volt, a tiszt-
séget Almási Zoltán kapta
meg. Zámbori Mihály, mint
munkáltató méltatta és meg-
köszönte Szegvári Péter
munkáját. 

EEllssôôkkéénntt Zámbori Mihály
ügyvezetô igazgató tartott tá-
jékoztatót a Társaság 2009.
évi idôarányos eredményei-
rôl, melyek jól alakultak, és
év végéig a remények szerint
tovább javulnak.

Bejelentette, lehetôség
lesz egy szerény bérfejlesz-
tésre, annak ellenére, hogy
az elsô félévben erre nem
volt kilátás. A bérfejlesztés-
rôl megállapodást kíván köt-
ni a szakszervezetekkel. A
laktanya bezárások tovább
folytatódnak. A takarításról
nem született végleges dön-
tés. Azt sem tudni, mi lesz az

erôsáramú üzletággal, ma-
radnak vagy mennek-e, dön-
tések még nem születtek. Be-
jelentette, hogy tenderen a
Társaság elnyerte Tokaj
MÁV üdülô üzemeltetési jo-
gát. Külsôs üdültetés akkor
lesz, ha a Társaság munka-
vállalói nem merítik ki az
üdülô kapacitását.

Szücs Judit humán igazga-
tó megköszönte Szegvári Pé-
ter munkáját. A korenged-
ményes nyugdíjazás harma-
dik üteme zajlik. Tokaj üdü-
lô hasznosításával kapcsolat-
ban a KÜT-tel megállapo-
dást szeretnének kötni. A
VBKJ-val kapcsolatos kérdés-
re a munkáltató elmondta,
novemberben lesz a tárgyalá-
sa, várhatóan a kedvezmé-
nyes adózást tudják vállalni.

MMáássooddiikkkkéénntt Kovács Gyula
regionális igazgató beszámo-
lót tartott a Szombathelyi
Regionális Fômérnökség
szervezeti felépítésérôl,
munkájáról, eredményeirôl,
létszámhelyzetérôl. Az általá-
nos gazdasági válság, a költ-
ségvetési források szûkülése,
a megrendelési állomány

jelentôs csökkentése követ-
keztében a MÁV Ingatlanke-
zelô Kft-nek felül kellett vizs-
gálnia mûködését, jelentôs
átalakítás után a kezelôségek
szolgáltatási egységként mû-
ködnek. Szombathely terü-
let két szolgáltató egységgel
mûködik, elôtte három ke-
zelôség volt. A fô tevékeny-
ség többek között vízi-közmû
üzemeltetés, ingatlanüze-
meltetés (ez a legnagyobb),
épületek felügyelete, építési-
szerelési munkák, zavarhi-
bák elhárítása. Helyi állo-
mást ellátó kutakkal nem
rendelkeznek, vezetékes víz-
ellátás van. A zavar-hibaelhá-
rításba alvállalkozókat is be-
vontak. Több állomáson vál-
tófûtés is van. A 2008. évi be-

vételhez képest a 2009. év I.
féléve kedvezôtlenül alakult.
A szolgáltatási egység terüle-
tén az erôsáramú üzletág
nyereségesen mûködik. A
helyi szakszervezettel, üzemi
tanáccsal jó a kapcsolat.

HHaarrmmaaddiikkkkéénntt elhalasztot-
ták a szociális és temetési se-
gélyek elbírálását.

NNeeggyyeeddiikkkkéénntt a KÜT elnö-
ke tájékoztatót tartott a két
ülés közt eltelt idôszak ese-
ményeirôl.

ÖÖttööddiikkkkéénntt a Központi
Üzemi Tanács elnökének
Boros Ákosnét, elnökhelyet-
tesének Zolcsák Bélát válasz-
totta meg.

HHoolllliikk  MMiikkllóóss
KÜT-tag

Néhány héttel ezelôtt
Fábiánsebestyén állomást

(ahol két vonatfogadó
fôvágány és két rakodóvá-

gány volt) megszüntették és
átalakították megállóhellyé,

az átmenô vágányon kívül a
többi vágányt és a hozzájuk

tartozó kitérôket gyorsan
elbontották.

A térségben jelentôs a cukorrépa-
termelés és a répát évtizedek óta
vasúton szállítják. Az alacsony ten-
gelyterhelés miatt a vasúti kocsik be-
rakható árutömege nem érhette el
a kocsik terhelési határát, ezért
Szentesen vagy Nagytôkén a kocsik-

ba az állomás rakodóvágánya mel-
lett tárolt répából ismételten bera-
kodtak néhány tonnát.

Ma már ez nem mûködhet így,
Gádorosról és Fábiánsebestyénrôl a
répát közúton fuvarozzák fel Szen-
tes állomásra, ahol átrakják vasúti
kocsikba.

A fuvarozó vasúttársaságok a leg-
rövidebb helyett (Szentes-Kiskun-
félegyháza-Kiskunhalas-Baja-Báta-
szék-Dombóvár-Kaposvár) a lénye-
gesen hosszabb Szentes-Szolnok,
vagy a Szentes-Hódmezôvásárhely-
Szeged útvonalon továbbítják a ré-
pát az egyetlen ma még mûködô cu-
korgyárba, Kaposvárra.

Így biztosan jó drága lesz a kris-
tálycukor. 

GGyyuurriicczzaa  GGyyuullaa6 M a g y a r V a s u t a s

22000099..  ookkttóóbbeerr  2222--éénn  aa  MMÁÁVV  IIKK  KKfftt--nnééll  aazz  üüggyyvveezzeettôô  iiggaazzggaattóó
ááttaaddttaa  aa  sszzaakksszzeerrvveezzeetteekknneekk  aazz  eezz  éévvii  bbéérrffeejjlleesszzttééssrree  tteetttt  jjaavvaassllaa--
ttoott..  KKiijjeelleenntteettttee,,  hhooggyy  aa  MMÁÁVV  IInnggaattllaannkkeezzeellôô  KKfftt--nnééll  aa  ppéénnzzüüggyyii
lleehheettôôssééggeekk  ééss  aa  TTuullaajjddoonnooss  íírráássbbaann  kköözzöölltt  eellvváárráássaaiinnaakk  ffiiggyyeelleemm--
bbeevvéétteelléévveell  11,,88%%--ooss  aallaannyyii  jjooggúú  bbéérrffeejjlleesszzttééssrree  vvaann  lleehheettôôsséégg..
MMiinntt  mmuunnkkáállttaattóó,,  aa  kkééppvviisseelleetttteell  rreennddeellkkeezzôô  sszzaakksszzeerrvveezzeetteekkkkeell
mmeeggáállllaappooddáásstt  kkíívváánn  kkööttnnii  aa  22000099..  éévvii  bbéérriinnttéézzkkeeddééssrrôôll..

AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  TTiittkkáárrii  TTeessttüülleettéénneekk  ttáárrggyyaallóó  ddeellee--
ggáácciióójjaa  eellmmoonnddttaa,,  aa  TTáárrssaassáággnnááll  ttööbbbb  éévvee  rreeáállkkeerreesseett--ccssöökkkkeennééss

vvaann,,  aazz  eellmmúúlltt  éévvhheezz  kkééppeesstt  iiss  ccssöökkkkeenn  aa  bbéérrffeejjlleesszzttééss  mméérrttéékkee..  AAzz
iinnfflláácciióókkeezzeellôô  mméérrttéékkéénneekk  mméégg  aa  ffeelléétt  sseemm  tteettttee,,  tteesszzii  kkii  aa  bbéérrffeejj--
lleesszzttééss..  AAzztt  sseemm  lleehheett  mmeennttssééggkkéénntt  eellmmoonnddaannii,,  vvaann  mmuunnkkaahheellyy,,
aammeellyy  aazz  uuttóóbbbbii  iiddôôbbeenn  áállllaannddóóaann  vveesszzééllyybbeenn  vvoolltt..  AAzz  11,,88%%--ooss  bbéérr--
ffeejjlleesszzttéésstt  nneemm  ttuuddjjuukk  eellffooggaaddnnii..  AA  MMuunnkkáállttaattóó  bbeejjeelleenntteettttee,,  mmeeggááll--
llaappooddááss  hhiiáánnyyáábbaann  mmuunnkkáállttaattóóii  iinnttéézzkkeeddééss  kköörréébbeenn  vvééggrreehhaajjttjjaa  aazz
11,,88%%--ooss  aallaannyyii  jjooggúú  bbéérrffeejjlleesszzttéésstt..

HHoolllliikk  MMiikkllóóss
TTiittkkáárrii  TTeessttüülleett  vveezzeettôôjjee

Árufuvarozás
magyar módra!

AA  MMEELLLLÉÉKKVVOONNAALLII VVAASSÚÚTTII

ÁÁRRUUFFUUVVAARROOZZÁÁSS TTUUDDAATTOOSS

EELLSSOORRVVAASSZZTTÁÁSSÁÁNNAAKK

TTEECCHHNNIIKKÁÁJJAA!!

MÁV INGATLANKEZELÔ KFT.

KÜT hírlevél

BBéérrffeejjlleesszzttééss aa  MMÁÁVV  IInnggaattllaannkkeezzeellôô  KKfftt--nnééll



Október 8-9-én a szom-
bathelyi Vasjármû Kft.

alapszervezete biztosított
helyet a VSZ Jármûjavító

Intézô Bizottság soros
ülésének megtartására. 

Az értekezleten részletes tájé-
koztatót tartott Szij Péter, a Kft.
igazgatója. Többek között el-
mondta, hogy a 25%-ban MÁV,
65%-ban menedzsmenti és 10%-
ban dolgozói (MRP) tulajdonú
vállalat sohasem volt könnyû hely-
zetben, de ez az év példátlan kihí-
vást jelentett.

A nagy múlttal rendelkezô bá-
zis nem önként választotta 1992-
ben az önállósodást, 1998-ban a
részbeni privatizálást. Rossz felté-
telekkel indult a kényszervállalko-
zás (tôkehiány), a MÁV soha nem
adott annyi munkát, amennyit
ígért, persze a bérleti díj beszedé-
sére odafigyelt!

Megjegyezhetjük: nincs ebben
semmi szokatlan, hisz a MÁV,
mint anya a többi leányvállalatával
is ilyen mostohán bánt.

Kezdeném azzal, hogy mindenki-
nek van egy kialakult képe a vi-
lágról, így nekem is. Cargos
munkavállalóként, vagy szak-

szervezeti tagként, és civil emberként is a
társadalomban.

Viszonylag békés világban élünk, de
szerintem bizonyos értelemben sok ve-
szély fenyegeti a társadalomban dolgozó
és élô embert. Ebben a „békés” világban
gyakran változnak körülöttünk az esemé-
nyek, és sajnos negatív irányba. A „min-
dent szabad” elve nem biztos, hogy javá-
ra válik az embernek. Emiatt került vál-
ságba az erkölcs is, ez pedig a családokat,
munkavállalókat, vállalatokat is megvál-
toztatja. A gazdasági életben szereplô vál-
lalatok állapota romlik. A versenyhelyzet-
ben, hogy mûködôképesek maradhassa-
nak, keresik a törvény adta lehetôséget
az életben maradáshoz.

Ebben a kíméletlen küzdelemben
kell helytállnia a munkavállalónak, hogy
cége versenyben maradhasson. A roha-
mos technikai fejlôdés és a kíméletlen
küzdelem védtelen áldozataivá válhatunk
mi munkavállalók, ha nem vagyunk tag-
jai valamely érdekvédelmi közösségnek.

TTööbbbb  tteerrüülleetteenn  llááttoomm  sszzaakksszzeerrvveezzeettii  ttaagg--
kkéénntt  ééss  mmuunnkkaavváállllaallóókkéénntt,,  hhooggyy  sszzeennvveedd--
nneekk  aazz  eemmbbeerreekk  aa  mmiinnddeennnnaappookkbbaann  hhooll
eezzéérrtt,,  hhooll  aazzéérrtt..  

RRoohhaannnnaakk  aazzookkéérrtt  aa  jjaavvaakkéérrtt,,  aammee--
llyyeekk  bbiizzttoossííttjjáákk  ssaajjáátt  ééss  ccssaallááddjjuukk  mmeeggééll--
hheettéésséétt..  AA  vváállssáágg,,  aammiitt  rráánnkk  kkéénnyysszzeerríítteetttt
aa  vviilláágg,,  aazz  eettiikkaa  tteerrüülleettéérrôôll  ááttggyyûûrrûûzzöötttt  aa
ggaazzddaassáágg  tteerrüülleettéérree..  

KKéérrddééss  aazz,,  hhooggyy  mmiitt  lleehheett  tteennnnii  eezz  eell--
lleenn??

AAzz  eemmbbeerreekk  ttúúllnnyyoommóó  rréésszzee  sszzeerreettnnee
pprroobblléémmáájjáárraa  ggyyóóggyyíírrtt  ttaalláállnnii,,  kköözzöösssséé--
ggeekkhheezz  ttaarrttoozznnii,,  ddoollggoozznnii,,  ééllnnii..  AA  mmii
sszzaakksszzeerrvveezzeettüünnkk  eeggyy  oollyyaann  éérrddeekkvvééddeellmmii
ttöömmöörrüüllééss,,  aahhooll  eeggyyüütttt  vvaannnnaakk  aa  mmuunnkkaa--
vváállllaallóókk,,  aahhooll  eerrôôss  aa  mmeeggéérrttééss  ééss  aa  bbeeffoo--
ggaaddááss..  

AA  sszzaakksszzeerrvveezzeetteekk  jjeelleennttôôssééggee  ffookkoozzaa--
ttoossaann  nnöövveekksszziikk..  AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvvee--
zzeettee  nnyyuuggooddtt,,  bbööllccss,,  sszzaakkmmaaiillaagg  ffeellkkéé--
sszzüülltt,,  aa  ttöörrvvéénnyy  áállttaall  bbiizzttoossííttootttt  éérrvveelléésseekk--
kkeell  jjoobbbb  bbeellááttáássrraa  ttuuddjjaa  bbíírrnnii  ppaarrttnneerreeiitt..

Viszont a partnerekkel is lojálisnak
kell lennie, mert ez a megélhetésünket
szolgálja. 

A legnagyobb kincsünk a munkahe-
lyünk megôrzése és védettsége. A mun-
kavállalók összetartozása nagyon fontos,
mert a csatákat a partnerekkel megvívni
egy szakmán belül annál könnyebb, mi-
nél nagyobb és erôsebb az érdekvédelmi
tömörülés. Ezt kell felismertetni, megér-
tetni és elfogadtatni a meglévô és a
leendô tagokkal.

Az összetartozásnak érvényt kell sze-
rezni, mert nagy szükség lesz rá.

Tekintettel a kialakult helyzetre, mér-
legeld a lehetôségeidet és lépj be a Vas-
utasok Szakszervezetébe.

SSóóss  IIssttvváánn, kocsivizsgáló
Bp-Ferencváros

VSZ TÁFU Debrecen
alapszervezeti tag

A bajok fô forrásának az évti-
zedek óta hiányzó hosszútávú,
vasúti közlekedési koncepciót
tartotta.

A folytatásban Fogl Zoltán
alelnök ismertette a szakmát
érintô legújabb fejleményeket,
szakszervezetünk ténykedését,
helyzetét, majd a jelenlévôk
megvitatták a hallottakat. Az ér-
tekezleten a szombathelyi terü-
let eredményeirôl, nehézsé-
geirôl, feladatairól Papp Zoltán
adott rövid tájékoztatót.

Délután és este a Vasjármû
Alapszervezetének tisztségvise-
lôi – Kozma Zsolt szb-titkárral az
élen – gondoskodtak arról,
hogy a messzebbrôl jött kollé-
gák is megismerkedhessenek
szeretett dimbes-dombos vidé-
künkkel és sima tekepályánkkal.
Reméljük, hogy a testület tagjai
az információk mellett élmé-
nyekben is gazdagodva folytat-
ják munkájukat.

PPééZZéé

Erre jött az Északi és Szolnoki jármûjavítók
MÁV-Gépészet Zrt-be integrálása, ami munka-
vállalói szempontból akár pozitívnak is értékel-
hetô, azonban a szombathelyieknek piacvesz-
tést jelentett, melyet tetôzött az általános gazdasági-pénz-
ügyi válság. Ezek után nem volt más lehetôség, mint olyan
eszközökhöz nyúlni, kozmetikázás helyett mûtéthez folya-
modni, melyek fájdalmasak (megszokott juttatások, ked-
vezmények megvonása, részmunkaidôs foglalkoztatás, fel-
mondás), de egy idôre biztosíthatják a túlélést. Az intézke-
dések hatására az év végéig látható a jövô, valamint a pro-
duktív-inproduktív létszám arányának javulása is fontos
elôrelépés.

Szij Péter, aki néhány éve a versenyszférából érkezett a
vasút közelébe, hiányolta az igazi versenyt a jármûjavítók
területén.

Magyar Vasutas 7

Így látom a VSZ-t
EGY MÁV-CARGOS KOCSIVIZSGÁLÓ VÉLEMÉNYE A VILÁGRÓL,
AVAGY MIÉRT ÉRDEMES BELÉPNI A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉBE.

SSzzoommbbaatthheellyyeenn

✍✍ OOllvvaassóóiinnkk  íírrjjáákk

Kihelyezett Jármû IB



FFeerrii  bbááccssii 1928-ban
ötgyermekes vasutas
család tagjaként szüle-
tett, édesapja pályaôr-
ként dolgozott. Vasúti
szolgálatát 1944-ben
pályamunkásként kezd-
te, de néhány év múlva
már áruirányítóként
dolgozott. 
A munka mellett le-
érettségizett, majd a
tisztképzô következett.
Szentesen kötelezte el
magát a mozgalmi
munka mellett: 1945-ben a Magyar Vasutasok és
Hajósok Szabad Szakszervezetének tagjaként kul-
turális területen kapott feladatot. A VSZ Szegedi
Területi Bizottságában 1968-tól függetlenített
munkatárs volt: elsôsorban az oktatási, kulturális
és sportmozgalmi területen dolgozott. 1988-as
nyugdíjazásáig és utána még két évig – csökken-
tett munkaidôben – dolgozott a szakszervezeti
mozgalomban. A nyugdíjazás nem jelentett szá-
mára pihenést: 1992-ben megválasztották az 1500
tagot számláló szegedi nyugdíjas VSZ alapszerve-
zet elnökének. Szervezô munkája nyomán két
esetben is dicsérô oklevelet kaptak a szegedi
nyugdíjasok. 2006-ban csak családi okok miatt
vált meg tisztségétôl, ám ma is tiszteletbeli elnök,
és területi képviselô helyettesként vesz részt az
alapszervezeti munkában. 64 éves VSZ-tagság, 41
év mozgalmi munka: sok nagyon szép év, több ne-
héz döntés fémjelezte életútját. Vasúti, szakmai és
társadalmi tevékenységét számtalan kitüntetéssel
ismerték el: nyugdíjazásakor a Népköztársaság Ér-
demrend bronz fokozatát vehette át. A két fiát,
négy unokáját és hat dédunokáját büszkén
emlegetô Feri bácsi a legutóbbi elismerésére a
legbüszkébb:

– Ezt az elismerést évenként csak három VSZ-
tag érdemelheti ki. Nagy megtiszteltetés, hogy eb-
ben az évben én vehettem át szakszervezetünk
legrangosabb kitüntetését.

Jó egészséget, további eredményes munkát kí-
vánunk!

SSzzeenntteess  BBíírróó  FFeerreenncc

PPsszzoottaa  ÁÁrrppáádd  közép-
iskolai tanulmányait Sze-
geden, a Vasútforgalmi
Technikumban végezte.
1967. augusztus 1-jén lé-
pett a MÁV szolgálatába.
Forgalmi szolgálattevô-
ként kezdett dolgozni,
késôbb pedig mozdony-
vezetôvé képezte át ma-
gát.
Több éven keresztül az
Oktatási Fônökség mun-
katársaként tanfolyam-
vezetôi feladatokat látott
el. 1990-tôl Budapest-Ferencváros Vontatási Alap-
szervezet szb-titkárává választották.
Egyik kezdeményezôje volt a VSZ Gépészeti Szak-
szolgálati Tanács megalakulásának, melynek 1991
februárjától elsô vezetôje volt. Jelentôs szerepe van a
szakmai bizottságok között elsôként létrehozott Gé-
pészeti Intézô Bizottság megalakításában. 2002-ig a
VSZ GIB titkáraként tevékenykedett.

A gépész alapszervezeti titkárok és tisztségviselôk
körében szakmai felkészültségével és megalkuvást
nem ismerô érdekvédelmi munkájával tekintélyt és
elismerést szerzett magának. A VSZ Országos Vá-
lasztmányának tagjaként nemegyszer konfliktusokat
is felvállalva következetesen képviselte választói érde-
keit. 

Szakszervezeti tevékenységét 2001-ben a VSZ El-
nöksége Aranyjelvény kitüntetéssel, 2004-ben a Gé-
pészeti Intézô Bizottság az általa alapított GIB Díjjal
ismerte el.

A GIB megalakítása elôtt, majd 2003-tól a VSZ
központjában dolgozott. A rábízott feladatokat min-
dig lelkiismeretesen elvégezte. Kiemelkedô szerepe
volt az évente megrendezett országos sportversenyek
sikeres lebonyolításában, a tisztségviselôk képzésé-
nek megszervezésében. Az üzemi tanácsi és munka-
védelmi képviselôi választások elôkészítése és lebo-
nyolítása során szakmai tanácsaival jelentôs segítsé-
get nyújtott az alapszervezeti tisztségviselôk részére.

A „Vasutasok Szakszervezetéért” kitüntetést szak-
szervezeti életútja, VSZ iránti elkötelezettsége elis-
meréseként adományozta az Elnökség Pszota Árpád
részére. kk..
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A „Vasutasok Szakszervezetéért”
idei kitüntetettjei

SIMON DEZSÔ, A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE (VSZ) ELNÖKE ÍRTA ALÁ AZT A KÉT KÉK BÁRSONY DÍSZKÖTÉSBEN

POMPÁZÓ OKLEVELET, AMELYET A SZAKSZERVEZETI MOZGALOMBAN VÉGZETT KIEMELKEDÔ MUNKA ELISMERÉ-
SEKÉNT ADOMÁNYOZOTT A VSZ ELNÖKSÉGE GULYÁS FERENCNEK ÉS PSZOTA ÁRPÁDNAK.



A VASUTAS NYUGDÍJASOK MEG-
BECSÜLÉSE EGYIK JELÉÜL OKTÓ-
BER 26-ÁN, A KELETI PÁLYAUD-
VAR KULTÚRTERMÉBEN RENDEZ-
TÉK MEG TÖBB MINT 100 RÉSZT-
VEVÔVEL A VASUTAS IDÔSEK VI-
LÁGNAPJA ÜNNEPSÉGET. A
RENDEZVÉNYEN A MÁV ZRT-
TÔL ELISMERÔ OKLEVÉL, A VAS-
UTASOK SZAKSZERVEZETÉTÔL PE-
DIG SZAKSZERVEZETI ELISMERÔ
OKLEVÉL KITÜNTETÉSBEN RÉSZE-
SÜLTEK A NYUGDÍJASKORI SZAK-
SZERVEZETI MUNKÁJUKÉRT KI-
EMELT IDÔS VASUTASOK.

Az ünnepség a Himnusszal kezdô-
dött, majd Karácsony Géza kiváló nép-
mûvelô szavalta el Weöres Sándor Öre-
gek címû versét az idôsekrôl és az elmú-
lásról. Pallos György, a
VSZ Országos Nyugdíjas
Szervezete elnöke, a ren-
dezvény levezetô elnöke
köszöntötte a megjelent
nyugdíjas vasutasokat, a
szakszervezeti tisztségvi-
selôket és a meghívott
vendégeket.

Elmondta, hogy idén
az Idôsek Világnapja té-
mája az idôsek jogai, hi-
szen az idôsek arányának
növekedése tartós de-
mográfiai változás, amely
nagy kihívás a családok-
nak, az egészségügyi és
szociális ellátó rendszer-
nek, és komoly feladatok
elé állítja a nyugdíjas érdekvédelmet.

A bevezetô szavak után Zsoldos Mari-
anna, a MÁV Zrt. humánpolitikai igaz-
gatónôje köszöntötte a nyugdíjas vasuta-
sokat, majd megköszönte az ONYSZ tag-
jainak és tisztségviselôinek az áldozatos
munkát, amivel a vasutas nyugdíjasok
kulturális programjaihoz, valamint az
ôket érintô problémák megoldásához
hozzájárulnak. Megemlítette, hogy a vál-
lalat és az ONYSZ a 2010. december 31-
ig érvényes megállapodás alapján ez-
után is megfelelôen biztosítja a megha-
tározott mûködési feltételeket, a nyugdí-
jas programok, valamint a vasutas nyug-
díjasok pihenését szolgáló üdülési csekk
támogatást.

EEzzuuttáánn  SSiimmoonn  DDeezzssôô,, aa  VVaassuuttaassookk
SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  eellnnöökkee  mmoonnddootttt  üünnnneeppii
bbeesszzééddeett,,  aa  vvaassuuttaass  nnyyuuggddííjjaassookk  kköösszzöönn--
ttééssee  uuttáánn  eellmmoonnddttaa,,  hhooggyy  aa  VVSSZZ  kkeerreettee--
iinn  bbeellüüll  nnaaggyy,,  ééss  aa  vvaassuuttaass  sszzaakksszzeerrvveezzee--
tteekk  kköözzöötttt  eeggyyeeddüülláállllóónnaakk  mmoonnddhhaattóó
hhaaggyyoommáánnyyaa  vvaann  aazz  iiddôôsseekkrrôôll  vvaallóó  ggoonn--
ddoosskkooddáássnnaakk,,  hhiisszzeenn  eezz  rrééggeebbbbii  aazz
EENNSSZZ  áállttaall  kkeezzddeemméénnyyeezzeetttt  IIddôôsseekk  VVii--
lláággnnaappjjáánnááll,,  uuggyyaanniiss  aa  sszzeerrvveezzeett  aazz  úújjkkoo--
rrii  aallaappííttáássaa  óóttaa  kkiieemmeelltteenn  ggoonnddoosskkooddiikk
nnyyuuggddííjjaass  ttaaggjjaaiirróóll..  

MMeeggkköösszzöönnttee  aa  vvaassuuttaass  nnyyuuggddííjjaassookk
ééss  aazz  eellôôddöökk  mmuunnkkáájjáátt,,  aammiivveell  aannnnaakk
iiddeejjéénn  ffeellééppíítteettttéékk  aa  vvaassuuttaatt,,  ééss  úúggyy  vvééllttee,,
eezztt  aa  mmúúllttaatt  sszzeemm  eellôôtttt  ttaarrttvvaa  kkeellll  aa  VVSSZZ--
nneekk  ffeelleellnniiee  aazz  úújj  kkiihhíívváássookkrraa,,  aazzaazz  aa  jjee--

lleennhheezz  iiggaazzooddvvaa,,  ddee  aa  mmúúlltt  éérrttéékkeeiinneekk  ffii--
ggyyeelleemmbbee  vvéétteelléévveell  mmeeggffeelleellôô  mmeeggoollddáá--
ssookkaatt  kkeellll  ttaalláállnniiaa  aa  vvaassúúttnnááll  zzaajjllóó  ááttsszzeerr--
vveezzéésseekk  iiddeejjéénn  iiss..  

SSiimmoonn  DDeezzssôô eezztt  kköövveettôôeenn  mmeeggeemmllíí--
tteettttee  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann  eelléérrtt  eerreeddmméénnyyee--
kkeett..  EEllmmoonnddttaa,,  hhooggyy  jjöövvôôrree  aa  VVSSZZ  nnyyuugg--
ddííjjaass  ttaaggjjaaiirraa  iiss  kkiitteerrjjeesszzttiikk  aa  kkeeddvveezzmméé--
nnyyeess  vváássáárrlláássookkaatt  iiss  lleehheettôôvvéé  tteevvôô  ttaaggkkáárr--
ttyyaa--rreennddsszzeerrtt,,  vvaallaammiinntt,,  hhooggyy  aa  rroosssszziinn--
dduullaattúú  mmééddiiaa--nnyyiillaattkkoozzaattookk  eelllleennéérree  aa
vvaassuuttaass  nnyyuuggddííjjaassookk  üüddüüllééssii  ttáámmooggaattáássaa
ééss  mmeenneettkkeeddvveezzmméénnyyee  ttoovváábbbbrraa  iiss  mmeegg--
mmaarraadd..

AA VVSSZZ  eellnnöökkee  vvééggüüll  mmeeggkköösszzöönnttee  aa
MMÁÁVV  ZZrrtt--nneekk,,  aammiiéérrtt  kkiieemmeelltteenn  ggoonnddooss--
kkooddiikk  aa  vvaassuuttaass  nnyyuuggddííjjaassookkrróóll,,  mmaajjdd  jjóó

nyugdíjas éveket, egészséget és boldog-
ságot kívánt az ONYSZ tagjainak.

Az ünnepi beszédek után elôször
Zsoldos Marianna adott át kitüntetése-
ket. A MÁV Zrt. nevében vezérigazgatói
szintû Elismerô Oklevelet adott át az
ONYSZ-ben végzett munkájáért BBeettllee--
hheemm  IIssttvváánnnnaakk,, a pécsi nyugdíjas alap-
szervezet elnökének, CCsseeppppeell  CCssaabbáánnaakk,,
a VSZ ONYSZ Pénzügyi Ellenôrzô Bi-
zottsága tagjának, KKiissss  TTiibboorrnnaakk,, a Deb-
receni Területi Képviselet nyugdíjas
képviselôjének, KKoovvááccss  LLáásszzllóónnéénnaakk,,  a
Központi Hivatalok és Intézmények
nyugdíjas alapszervezete gazdasági fe-
lelôsének, valamint PPaallkkaa  JJeennôônnéénneekk, a
dunakeszi nyugdíjas alapszervezet volt
gazdasági felelôsének.

A VSZ Elnöksége nevében Simon
Dezsô és Pallos György Szakszervezeti
Elismerô Oklevél kitüntetést adott át
BBaarrnnaa  JJóózzsseeffnneekk,, a gyöngyösi nyugdíjas
csoport elnökének, GGoosszzttoollaa  IIssttvváánnnnaakk,,

a celldömölki nyugdíjas
alapszervezet fôbizalmijá-
nak, SSzzûûccss  LLaajjoossnnéénnaakk, a
kisújszállási nyugdíjas
alapszervezet vezetôségi
tagjának, TToorroonnyyii  GGéézzáá--
nnéénnaakk,,  a bátaszéki nyug-
díjas alapszervezet elnö-
kének, valamint OOrrbbáánn
FFeerreennccnnéénneekk,, a záhonyi
nyugdíjas alapszervezet
bizalmijának.

Az ünnepi beszédek
és a kitüntetések átadása
után Pallos György gratu-
lált a kitüntetetteknek,
majd azzal a gondolattal
zárta beszédét, hogy
mindannyian szeret-

nénk, ha az Idôsek Világnapja nem zá-
rulna le ezzel a rendezvénnyel, hanem
az idôsek iránti tisztelet és megbecsülés
áthatná a mindennapokat, és az év min-
den napján az ôket megilletô odafigye-
lés és szeretô gondoskodás légköre övez-
né ôket. 

A Szózat után a Vasutas Zeneiskola
növendékeinek nagyon színvonalas elô-
adásában operett és musical részleteket
hallhattak a jelenlévôk. Az operettszín-
házi elôadásnak is beillô mûsor után jó
hangulatú állófogadás zárta az ünnepet.

VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee
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AA  vváállllaallaatt  eezzuuttáánn  iiss  mmeeggffeelleellôôeenn
bbiizzttoossííttjjaa  aa  mmeegghhaattáárroozzootttt  mmûû--
kkööddééssii  ffeellttéétteelleekkeett,,  aa  nnyyuuggddííjjaass
pprrooggrraammookk,,  vvaallaammiinntt  aa  vvaassuuttaass
nnyyuuggddííjjaassookk  ppiihheennéésséétt  sszzoollggáállóó

üüddüüllééssii  ccsseekkkk  ttáámmooggaattáásstt..

Idôsek Világnapja



AAkkaaddoozzvvaa  mmûûkkööddiikk aa
SSAAPP--HHRR  rreennddsszzeerrûû  bbeellssôô
kkaarrrriieerrppoorrttááll!!

Stanca Zsóka, a Humán Szervezet
munkatársa tájékoztatójában a to-
borzással kapcsolatos utasításról és a
belsô karrierportál elérhetôségének
nehézségeirôl beszélt. Mint említet-
te, sok panasz érkezett a belsô karri-
erportállal kapcsolatban, mert nem
mindig mûködik a rendszer. A
probléma feloldására szolgál a Hír-
levél, a MÁV-START Expressz,
amelynek során az elektronikus hír-
levelet is kötelezô a faliújságon köz-
zétenni. No komment!

Véleményünk szerint a mintegy
818,6 millió forint értékû SAP-HR
rendszertôl elvárható lenne, hogy a
belsô munkaerômozgást elôsegítô
karrierportál is jól mûködjön, min-
denki számára könnyen elérhetô le-
gyen!

SSCCRR,,  aa  ttáárrssaaddaallmmii
ffeelleellôôssssééggvváállllaallááss
ssttrraattééggiiáájjaa

A MÁV-START Zrt. a megüresedô
munkahelyeket munkaerô-toborzás-
sal kívánja feltölteni. Mint ismere-
tes, az elôzô „nagy MÁV-os toborzó
utasítás” a MÁV-START Zrt. kiválásá-
val okafogyott lett. A helyette élet-
belépô egyszerû, áttekinthetô, szak-
mailag is megfelelô utasítás lerövidí-
ti a kiválasztás folyamatát, egységesí-
ti országosan a toborzási tevékenysé-
get, tisztázza a közremûködô és a
döntéshozó felelôsségét. A Társa-
dalmi Felelôsségvállalás Stratégiája
a kétkezi munka becsületét, a roma
emberek munkához jutását, beil-
leszkedését is segíteni kívánja. 

A Központi Üzemi Tanács úgy lát-
ja, hogy a Társadalmi Felelôsség-
vállalás Stratégiája csak akkor lehet
a régi dolgozók és az új belépôk kö-
zött egyaránt sikeres, ha a toborzás
három pillére: a szakmai munkacso-
port által történô munkaerô-kivá-
lasztás, a kiképzés, valamint a mun-
kába-helyezés folyamatos ellenôr-
zéssel és értékeléssel párosul, illetve
valósul meg.

NNeemm  jjuutt  ppéénnzz  aa  jjeeggyyéérrttéé--
kkeessííttééss  ffeejjlleesszzttéésséérree

Szabó László Informatikai Vezetô
tájékoztatójában elmondta, hogy a
2010-es informatikai fejlesztések
legfontosabb elemei;

– az S6-projekt keretében
SZVÖRnet, a személyszállítá-
si informatikai rendszer át-
alakítása, amelynek mûködé-
se a Közszolgáltatási Szerzô-
dés alapján elengedhetet-
len.

– A kontrolling rendszer
keretében a Personal Digital
Assistant (PDA) – digitális
személyi asszisztens, amely
egy tenyérben elférô, kismé-
retû számítógép – beszerzést is jóvá-
hagyták.

A szerver-farm, amelynek köz-
pontja a Keleti pályaudvaron van,
kapacitását kinôtte. Biztonsági fej-
lesztések lesznek, melyek hatására
november elején már megszûnnek
azok a problémák, amelyek nagyon
bosszantóak és lassítják a számítógé-
pes munkát, pl. az Outlookban sem
kell majd olyan sûrûn törölni a leve-
leket (szeptember közepén tapasz-
talhattuk is a probléma nagyságát,
amikor két napig elérhetetlenné
vált a hálózat a szerver meghibáso-
dása miatt). 

A gazdasági, pénzügyi válság miatt
azonban nem jut pénz egyes jegyér-
tékesítési (nemzetközi jegyek),
jegyellenôrzési (regisztrációs jegy)
fejlesztésekre. Jó hír azonban a jegy-
vizsgálók számára, hogy a Mobil
Jegykiadó Rendszer (MJR) gépek
mérete csökkenni fog, ennek elle-
nére többet fognak tudni, pl. a jegy-
vizsgálók a kocsiszámok szkenne-
lését is elvégezhetik.

MMiiéérrtt  nniinnccss rreeggiioonnáálliiss
vvoonnaalllliissttaa??

Lózci Csaba, a Tervezési és Ellen-
ôrzési Szervezet vezetôje a KÜT
2009. szeptember 21-i ülésén a me-
netrendi koncepcióval kapcsolat-
ban elmondta, hogy a minisztérium
honlapján csak az országos megren-
delésû végleges vonallista olvasható
(az is jól eldugva!?). 

Ám az állami támogatás az orszá-
gos és a regionális szolgáltatók kö-
zött fog megoszlani. A MÁV-START
Zrt-nek ezért ki kell alakítania egy
olyan szervezeti struktúrát, amely
megfelel a regionális közlekedtetés-
nek is. 

Megtudtuk, hogy már elkészült
egy elôterjesztés, ebben hét terüle-
tet határoztak meg (pl. Mátészalka,
Nógrád). Volt már hasonló, sikere-
sen mûködô térségi vasút. Mivel
nincs közszolgáltatási törvény, nincs
személyszállítási törvény, nem tud-
juk meghatározni, hogy mi az a mi-
nimum-szolgáltatás, amelyet a meg-10 M a g y a r Vasutas

rendelônek biztosítania kell, hogy közszolgálta-
tási feladatának eleget tegyen. 

Lóczi figyelmeztetett arra, hogy a kabotázs
(határokat átszelô személyvonatok), pl. a romá-
nok, az osztrákok már most szeretnének tért hó-
dítani Magyarországon, saját nemzetközi vona-
taikat behoznák az ország belsejébe. 2010-tôl er-
re valószínûleg már nagyobb lehetôségük nyílik.
A MÁV-START Zrt-nek addig kellene lépnie, az
új elvárásoknak megfelelôen kell átalakulnia.

KKááoosszz aa  MMÁÁVV  iinnggaattllaannookk  kköörrüüll

Csordás Tiborné, a Humán Szervezet munka-
társa a vasúti vendégszobák, laktanyák, munkás-
szállások és bérlakások helyzetérôl számolt be.
Elmondta, hogy a vendégszobák hivatalosan
megszûntek, mivel a MÁV Zrt. nem kívánja mû-
ködtetni ôket. A laktanyai elhelyezést többféle-
képpen próbálta megoldani a MÁV-START Zrt,
mivel egy elemzô munkacsoport megállapította,
hogy 837-en összesen 4363 alkalommal vették
igénybe a szolgáltatást, ami 16 millió forintjába
került a cégnek. Ez egy alkalomra lebontva 3667
Ft, amelyért már egy szerényebb panzióban sok-
kal komfortosabb, higiénikusabb ellátás is bizto-
sítható. 2008-ban kísérletet tettek arra, hogy a
laktanyai elhelyezést kiváltsák a gépkocsi-haszná-
lat finanszírozásával. Ez azonban 793 esetben 20
millió forint volt, tehát még többe került, mint a
laktanya. Megpályáztatták a munkásszállások
üzemeltetési jogát, de a három pályázó közül az
egyik feljelentést tett, ami miatt csúszik az átköl-
tözés. A Startnál jelenleg 110-en laknak munkás-
szálláson, ebbôl budapesti területen 45 férfi és
48 nô.

A bérlakások a MÁV tulajdonában maradtak, a
MÁV-START Zrt. nem rendelkezik jóléti intéz-
ménnyel. A bérlakások jogilag rendezetlenek,
probléma, hogy a telek és az építmény más tulaj-
donában van, nincsenek kialakítva lakásonként
a mérôállások. A bentlakó Startos dolgozók
azonban a már megkötött szerzôdésekben sze-
replô feltételek mellett használhatják a bérlaká-
sokat. 

A jövôben közjegyzôi okiratba foglalják a
bérleti szerzôdéseket, mely alapján a bérlôt
könnyebb lesz eltávolítani, ha már nem jogosult
a lakás használatára. 

A lakások értékesítése változatlan feltételekkel
folyik, a MÁV lakottan is eladhatja az ingatlant.
Ezzel a jogával azonban eddig nem élt.

MÁV START Zrt. KÜT-tájékoztató

DDiieenneess  ZZssuuzzssaannnnaa

A ROMÁNOK,AZ OSZTRÁKOK MÁR MOSTSZERETNÉNEK TÉRT HÓDÍTANIMAGYARORSZÁGON, SAJÁTNEMZETKÖZI VONATAIKATBEHOZNÁKAZ ORSZÁG BELSEJÉBE
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Soros KÜT-ülés:
2009. október 8.

A KÜT konzultációt tartott a
MÁV Zrt. mûködésérôl András-
si Miklós elnök-vezérigazgató és
Zsoldos Marianna humán igaz-
gató részvételével. 

Az elnök-vezérigazgató rövid
tájékoztatást adott a kormány
részére megküldött elôkészületi
dokumentumokról. Az irány az
alulfinanszírozott MÁV konszo-
lidációja. 

A közszolgáltatási szerzôdés
alapján növelni kell a szolgálta-
tási színvonalat. Az államnak el
kell döntenie, mekkora pálya-
vasutat akar finanszírozni. A
kérdések és vélemények között
szerepelt a belsô gazdálkodás
hatékonyságának javítása, a pár-
huzamos közlekedés finanszíro-
zásának példája, illetve a vasutas
munkavállalók 2010-es bérkifi-
zetésének garanciája.

Az ülésen napirendként sze-
repelt a munkakörülmény-javí-
tó intézkedéseket érintô vitás
ügyek vizsgálatára készített szak-
értôi vélemény. 

Ezt követôen  megtárgyal-
ták az üdülôk bérbeadását
érintô elektronikus liciteljá-
rás folyamatának lezárására
tett munkáltatói javaslatot és
a MÁV Zrt. tulajdonában, va-
gyonkezelésében álló és bér-
lôkijelölési jogában lévô la-
kások bérleti díjának szabá-
lyozásáról szóló utasításterve-
zetet. A KÜT további konzul-
tációt javasolt és bizottságo-
kat hozott létre a részletes té-
mavizsgálat céljából. 

Soros KÜT-ülés:
2009. október 22.

EEllssôôkkéénntt tárgyalta a testü-
let az üdülô ingatlanok bér-
beadásáról szóló összefogla-
lót. A szakmai elôterjesztô
Vagyonkezelô Zrt. képviselô-
je átadta a jogi véleményt ar-
ról, hogy az elektronikus lici-
ten nyertes, de bérleti szer-
zôdést nem kötô elsô helye-
zett a 30 nap leteltével nem
érvényesíthet igényt a bérle-
ményre, mivel a részére meg-

MÁV Zrt.
KÜT HÍRLEVÉL

– 2009. október

Bodnár JózsefKÜT
sajtóreferens

AA  llaakkáásskkiiuuttaallááss  aallaappjjaa

éérrddeekkee
aa  MMÁÁVV ffooggllaallkkoozzttaattáássppoolliittiikkaaii

––  AAmmiióóttaa  lleesszzeerreellttéékk  aa  vviillllaannyyóórráátt,,  aa  fféérrjjeemm  áállllaannddóóaann  ggyyeerrttyyaafféénnyyeess  vvaaccssoorráávvaall
vváárr......

AA  jjóó  hháázzaassssáágg  ttiittkkaa

M a g y a r V a s u t a s 11

küldött bérleti szerzôdést nem írta alá. Ennek alap-
ján javasolja a liciteljárás második helyezettjével
történô szerzôdéskötést, amennyiben az még tartja
ajánlatát. A KÜT az elôterjesztést nem fogadta el,
felkérte a munkáltatót, hogy készítsen új elôter-
jesztést a második helyezettek ajánlatával, mely tar-
talmazza a díjkülönbségeket is. 

A mmáássooddiikk napirend során a MÁV Zrt. tulajdonú
külön helyrajzi számú MVSC vízitelep pályázat útján
történô értékesítésérôl tárgyalt a testület. A KÜT ja-
vasolta a pályázati kiírás feltételeit módosítani, ki-
kötni a 10 éves kizárólagos sportcélú használatra vo-
natkozó kötelezettséget, illetve, hogy a kajak-kenu
szakosztály sportolóinak az edzéslehetôségét, illetve
a vasutas munkavállalók tömegsport részvételi igé-
nyét díjmentesen biztosítani kell.

A hhaarrmmaaddiikk napirend keretében konzultációt tar-
tott a testület a MÁV Zrt. tulajdonában lévô lakások
bérleti díjának szabályozásáról. Buzinkay Tamás in-
gatlangazdálkodási igazgató elmondta, hogy a szak-
szervezetekkel folytatott egyeztetések és a KÜT-
vélemény alapján átdolgozzák az utasítást. 

A külterületi elhelyezkedés csökkentô ténye-
zôként jelenik majd meg a településhez képest.
Meghatározó változás, hogy megjelent az új lakás-
ügyi utasítás, mely ezentúl úgy rendelkezik, hogy a
lakáskiutalás alapja a MÁV foglalkoztatáspolitikai ér-
deke. A MÁV összérdeke az Igazgatóság ülésén érvé-
nyesül, zárta mondandóját az igazgató. A KÜT az
érdekképviseleti véleményeket, javaslatokat tartal-
mazó új utasítás-tervezet készítését javasolta az
elôterjesztônek.

NNeeggyyeeddiikkkkéénntt a KHEM miniszteri határozatáról
alkotott véleményt a Központi Üzemi Tanács. A
MÁV Zrt. Felügyelô Bizottság létszámának változá-
sát, ennek alapján a munkavállalói képviselôk szá-
mának csökkentését határozta el a miniszter, mely-
re a testület egy válaszlevelet fogalmazott meg.



Az északiak (McClellen) által 1862-re kidolgo-
zott egyik terv már célul tûzte ki az elôrehaladást a
déli fôváros, Richmond felé, továbbá a Richmond-
Memphis-vasútvonal elvágását. Kétirányú táma-
dást terveztek a Mississippin északról és délrôl,
hogy a folyó uralmát biztosítva leválasszák a rich-
mondi kormányról Arkansast, Louisianát és Texast.
A folyó ellenôrzését, mint írtunk róla, megszerez-
ték, a déliek számára jelentôs kelet-nyugati vasúti
vonal átvágása azonban még váratott magára.

Stratégiák
A hadiszerencse fordultával, Fort Henry és

Fort Heiman eleste után, (a déli) Joseph Eggleston
Johnston (1807-1891) – akirôl késôbb az hírlett:
nem volt elég agresszív, ezért elkerülte a siker – a
visszavonulás mellett döntött: feladta (a Tennessee
állam béli) Nashville-t és Colombus erôdjét. A déli-
ek Richmondban székelô fôparancsnoksága moz-
gósított, a csapatokat Corinthnál (már Mississippi
állam) a Tennessee folyótól délre vonta össze. Itt
keresztezték egymást a létfontosságú vasútvona-
lak mind a négy világtáj irányába. Grand Junction
(szabad fordításban: Nagy Csomópont) ma is
Memphis, Corinth és a hajdani csatatér között fek-
szik. (Érdekesség, hogy Corinth-tól dél-nyugatra
20 km-re létezik egy Kossuth nevû település.)

Henry Wager Halleck (1815-72) északi
vezérôrnagy e csomópont elfoglalására szánta el
magát, ennek megfelelôen Ulysses Grant mintegy
45 ezer emberrel nyomult elôre Tennessee mellett,
míg Don Carlos Buell (1818-98) északi vezérôr-
nagy Nashville térségébôl további 25 ezer fôvel kö-
zeledett. A pittsburgi (shilohi) csata után a megvi-
selt déli hadsereg a középsô Mississippi felé hát-
rált. Shilohnál tették a déliek az utolsó erôfeszítést,
hogy visszaszerezzék Nyugat-Tennessee-t, de
Nyugaton a déliek ekkor már elveszítették a hábo-
rút.

Corinth elfoglalása után az északiak nem foly-
tatták az offenzívát, mely garantálta volna a
gyôzelmet, hanem Halleck utasítására a sereg
részletekre tagolódott. Grant például azt a feladatot
kapta, hogy tartsa Memphist és Nyugat-
Tennessee-t, Buell-t keletre küldte, hogy foglalja el
Chattanoogát és közben építse újra a déliek által
megrongált vasútvonalat. Ez utóbbi annyi idôt és
energiát vett igénybe, hogy soha nem jutott el
Chattanoogába. 

Ütközetek
A katonai összecsapások közül már az elsô

jelentôsebb, az ún. elsô Bull Run-i csata (1861. jú-
lius) is egy vasúti elágazás birtoklásáért folyt a Wa-
shingtontól 50 km-re lévô Manassas-csomópont-
nál. Johnston a Shenandoah-völgyében túljárt a

nagy melegben idônként békésen elszundító öreg
(északi) Patterson eszén. Látszattámadásokat in-
dított, azonban embereit visszavonta és vasúti ko-
csikon szállította Manassas térségébe. Így éppen
idôben értek oda a kibontakozó csatába. Biztos,
ami biztos, július 25-én még (a déli) „Kôfal”
Jackson vezetésével vonattal további (friss!) csa-
patok érkeztek, amelyek azonnal beavatkoztak a
harcba. 

A második Bull Run-i csata (1862. augusztus
29.) elôtt ugyanaz a Jackson észrevétlenül elkerül-
te az északiakat és rajtaütött hatalmas utánpótlási
bázisukon a Manassas-keresztezôdésnél, 40 km-
rel Pope háta mögött. Több volt ott, mint amit el
tudtak vinni, ezért a mérhetetlen készleteket fel-
égették. 

Az északiak 1862-es Richmond elleni hadjára-
ta során, az ún. hétnapos csatát követôen (június
26-tól július 1-jéig tartott) – amikor és ahol a had-
viselôket egyaránt akadályozták a Chickahominy
folyó mocsarai illetve a sûrû erdô és aljnövényzete
– az északi parancsnok, McClellen (az elméleti és
szervezési tekintély, az „ifjú Napóleon”) az általa
„organizált” mintegy 5000 ellátó, utánpótló vagon-
ból igyekezett mind többet elpusztítani, hogy azok
ne jussanak az ellenség kezére.

Portyázások
Braxton Bragg (1817-76) déli vezérôrnagy

ügyesen vezette azt az „offenzívát”, melynek során
lovasságával egész nyáron zaklatta Buell Chatta-
nooga irányába történô elôrenyomulását, a rajta-
ütések során sok foglyot ejtett és az északiak
vasútépítô alakulatainak állandóan számolniuk kel-
lett egy-egy ilyen partizánszerû rajtaütéssel. Mind-
ez minimálisra csökkentette a harci morált. Bragg

több jelentôsebb összecsapást is megnyert, így pl.
augusztus 30-án és szeptember 16-án. 

A már említett Grant hadmûveletei 1862-63 te-
lén bíztatóan indultak. Novemberben még a vasút-
vonal mentén nyomult elôre és erôs bázisokat épí-
tett ki. Az elôrenyomulást azonban két váratlan fej-
lemény állította meg. Az egyik: Van Dorn (aki ko-
rábban Corinthnál vereséget szenvedett) jelentôs
lovas egységet vezetett Grant háta mögé és elfog-
lalta utánpótlási bázisait, míg egy másik csoport
egyidejûleg Nyugat-Tennessee-be tört be és meg-
rongálta a vasútvonalakat, elvágta a távíróvezeté-
keket, nagy mennyiségû fegyverkészletet és lovat
zsákmányolt – mellyel felszerelték az új déli regru-
tákat. 

Mivel nemcsak az éremnek van két oldala,
Grant – mielôtt elindult volna a folyó mentén – ki-
rendelt egy lovasdandárt Tennessee határán, hogy
párhuzamosan nyomuljon elôre a Mississippivel és
a déliek háta mögött rombolja le a vasúti és távíró
vonalakat. Ezt a három ezredbôl (kb. 1700 fô) álló
dandárt Benjamin H. Grierson (1826-1911) ezre-
des vezette és az 1863 április 17-tôl május 2-ig tar-
tó híres portyázás alatt közel 1300 km-en mara-
déktalanul végrehajtották Grant utasításait. A déli-
ek észlelve ezt a pusztítást, egy egész hadosztály-
lyal üldözték ôket, amelynek a hamarosan megví-
vandó csatában nagyon hiányzott.

Shermann ezt az akciót a polgárháború legra-
gyogóbb teljesítményének minôsítette, amely jó
néhány napig magára vonta John C. Pemberton
(1814-1881) déli altábornagy teljes figyelmét, aki
ezen idô alatt mit sem törôdött Grant hadmozdula-
taival, minek következtében Vicksburg elesett – a
város ostromát és elestét a sztálingrádi csatához
hasonlítják. Ez volt a polgárháború fordulópontja,
mert ettôl kezdve a déliekre csak vereség várt.

Fehérvári Nándor

VASUTAK A

VADNYUGATON

24. RÉSZ
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ÉSZAK ÉS DÉL POLGÁRHÁBORÚJÁBAN – FELISMERVE A KOR KÍVÁNALMAIT – A JÓZAN
ÉSZNEK MEGFELELÔEN A KÜZDELMEK ELEVE NEM ARRÓL SZÓLTAK, HOGY LEGYEN, VAGY
NE LEGYEN VASÚT, HANEM ARRÓL: KI BIRTOKOLJA AZT A STRATÉGIÁK, A CSATÁK, A
PORTYÁZÁSOK RÉVÉN. A KARDCSÖRTETÉS DEMAGÓGIÁJA HELYETT A CSAPAT- ÉS MU-
NÍCIÓSZÁLLÍTÁS REALITÁSA DIADALMASKODOTT (MINDKÉT OLDALON).

A zenetanárból lett legvitézebb vasútromboló:
Benjamin Henry Grierson, aki legendás portyázá-
sa során tizenhét nap alatt nyolcszáz mérföldnyi
(kb. 1300 km) vasutat tett használhatatlanná.

Felrobbantott vasúti híd a
Tennessee folyó fölött, az elô-
térben pontonhíd.
A Nashville-Chattanooga közöt-
ti 240 km-es vonal kilenc évig
épült, 1862-63 során több sza-
kasza többször is cserélt „gaz-
dát” (volt szabotázs, rongálás,
helyreállítás és mindez több-
ször is).

Vasúti csaták



A VASUTASOK SZAK-
SZERVEZETE ORSZÁGOS
NYUGDÍJAS SZERVEZETE
(VSZ ONYSZ) OKTÓ-
BER 19-20-ÁN KIHELYE-
ZETT ELNÖKSÉGI ÜLÉST
TARTOTT DEBRECENBEN.
AZÉRT ESETT A VÁLASZ-
TÁS A HAJDÚSÁGI ME-
GYESZÉKHELYRE, MERT
OTT PÉLDAÉRTÉKÛ A CSO-
MÓPONTI ALAPSZERVEZET
MUNKÁJA, AMIT – EGYE-
BEK MELLETT – A TAGLÉT-
SZÁM NÖVEKEDÉSE IS
FÉMJELEZ.

A kétnapos ülés Pallos
György megnyitója után
Suszter Csaba, a VSZ területi
képviselôje tájékoztatójával
kezdôdött, majd program
szerint folytatódott. A vasutas
nyugdíjasok életkörülménye-
it érintô változásokról ké-
szült elôterjesztést Szabó
Zoltánné, a szociális és egész-
ségügyi bizottság vezetôje ad-
ta elô, a területi képviselôk
és az alapszervezetek kapcso-
latrendszerérôl, annak ered-
ményérôl pedig Sebestyén
József, a szervezetépítési bi-
zottság vezetôje szólt. Ezután
Gyôri István ügyvezetô elnök
és Kovács Vilmos alelnök a
balatonfüredi elnöki és fô-
bizalmi továbbképzésrôl tájé-
koztatta az elnökséget.

A második napon az elnök-
ség a debreceni csomóponti
vasutas nyugdíjas alapszerve-
zet munkájával ismerkedett.
A házigazdák nevében Kiss
Tibor, a VSZ ONYSZ területi
képviselôje – aki maga is köz-
tük él és a vezetôséggel
együtt dolgozik – köszöntöt-
te az elnökséget, majd Berki
János, az alapszervezet elnö-
ke és Tóth Tivadar fôbizalmi
számolt be tevékenységük-
rôl, amelyrôl túlzás nélkül el-

mondható, hogy példaérté-
kû.

Az alapszervezet 2006 no-
vemberében választott új
vezetôséget, amely a bizalmi
hálózat újjászervezését és a
tagszervezést tartotta legfon-
tosabb feladatának, de nagy
figyelmet fordítottak a tag-
nyilvántartás naprakész veze-
tésére is. Az életkort illetôen
vegyes összetételû, jelentô-
sen megfiatalodott vezetôség
tagjai különbözô feladatokat
látnak el. Munkájuk eredmé-
nyeként már 2007-ben 741-
nél megállt a létszámcsökke-
nés, 2008-ban pedig 73
belépôvel 814-re, majd a je-
lenlegi 907-re bôvült a taglét-
szám. Három év alatt – az évi
40-50 természetes fogyás
mellett – közel 170-nel növe-
kedett az alapszervezet lét-
száma.

Hogyan érték el? Az alap-
szervezet vezetôi errôl is be-
számoltak az elnökségnek.

A vezetôség munkáját Deb-
recenben 23, a vidéki telepü-
léseken 19 bizalmi segíti. A
megyeszékhellyel együtt 42
településen élnek vasutas
nyugdíjasok. Tóth Tivadar
fôbizalmi elmondta, hogy
évente háromszor tartanak
összevont bizalmi értekezle-
tet. Ezeken az elnökön kívül
az alapszervezet vezetôségi
tagjai is részt vesznek és a
nyugdíjasokat érintô idôsze-
rû kérdésekrôl tájékoztatják
ôket. A heti két fogadóna-
pon is rendszeresen találkoz-
nak bizalmikkal, akiknek
mindig felhívják a figyelmét
arra, hogy idônként lakhe-
lyükön keressék fel tagjaikat,
és a rászorulóknak nyújtsa-
nak segítséget. Volt már arra
is példa, hogy a fogadónap-
okon is sikerült új tagokat
beszervezni. A debreceni
bizalmikkal Tóth Tivadar, a
vidékiekkel Berki János is
tartja a kapcsolatot, aki maga
is gyakran megfordul a vas-
utas nyugdíjasok lakta tele-
püléseken. Ilyenkor térkép-
pel a kezében – nem egyszer

kölcsönkerékpáron – járja az
utcákat, hogy minél több
idôs emberrel találkozhas-
son. A térképeken be van je-
lölve, hogy melyik utcában
laknak nyugdíjasok. A ki-
épült bizalmi hálózat révén
így vált élôvé a kapcsolat a ta-
gokkal. Ebben tagadhatatlan
szerepe van annak a pezsgô
életnek is, ami a debreceni
alapszervezetre jellemzô.
Rendszeresen rendeznek ki-
rándulásokat és színházláto-
gatást. A debreceni Csokonai
Színház mellett a kecskemé-
ti, a nagyváradi és a budapes-

ti színházakban is gyakran
megfordulnak, és már Ma-
gyarország minden tájegy-
ségét bejárták. A kulturális
programok és a kirándulások
szervezôje Vass Zoltán, az
üdültetéssel Lázár Jánosné,
az ÖTA-val Szatmári László
általános elnök-helyettes fog-
lalkozik. A gazdasági felelôs
Martiny Józsefné.

Pallos György, a VSZ
ONYSZ elnöke az elnökség
nevében elismerését fejezte
ki a debreceni alapszervezet-
nek példaértékû munkájá-
ért. VViissii  FFeerreenncc

A  D E B R E C E N I P É L D A

Három év alatt közel 170-nel növekedett
a nyugdíjas alapszervezet taglétszáma

AA  rreennddeezzvvéénnyy  sszzíínnhheellyyee  aa
JJóó  ÉÉttvváággyyaatt  KKfftt..  eebbééddllôôjjee  vvoolltt..
MMeegghhíívvootttt  vveennddééggkkéénntt  eelljjöötttt
KKiissss  EErrnnôô áálllloommáássffôônnöökk  aa
HHóóddmmeezzôôvváássáárrhheellyy  PPGGFF  SSZZBB
kkééppvviisseelleettéébbeenn,,  HHaajjddúú  MMii--
hháállyynnéé  ggaazzddaassáággii  vveezzeettôô  ééss
jjóómmaaggaamm,,  mmiinntt  sszzbb--ttiikkáárr..
EEllôôsszzöörr  VViittéézz  LLaajjoossnnéé,,  aa
nnyyuuggddííjjaass  aallaappsszzeerrvveezzeett  eellnnöö--
kkee  kköösszzöönnttööttttee  aa  mmeeggjjeelleennttee--
kkeett,,  mmaajjdd  nnéémmaa  ffeelláálllláássssaall
mmeeggeemmlléékkeezzttüünnkk  ddrr..  KKuunn
DDeezzssôô  kkoorreellnnöökkrrôôll  ééss  aa  ttaavvaallyy
óóttaa  eellhhuunnyytt  kkoollllééggáákkrróóll..

AAzz  üünnnneeppii  mmeeggeemmlléékkeezzééss
uuttáánn  eellffooggyyaasszzttoottttuukk  aa  nnaa--
ggyyoonn  ffiinnoomm  mmaarrhhaappöörrkköölltteett,,
aazz  eebbéédd  uuttáánn  ppeeddiigg  kköötteettllee--
nnüüll  bbeesszzééllggeettttüünnkk  mmúúllttrróóll,,
jjeelleennrrôôll  ééss  eemmlléékkeeiinnkkrrôôll..
SSzzaakksszzeerrvveezzeettii  bbiizzoottttssáágguunnkk
ttáámmooggaattjjaa  aa  nnyyuuggddííjjaass  aallaapp--
sszzeerrvveezzeett  rreennddeezzvvéénnyyeeiitt  ééss
mmuunnkkáájjáátt..

BBiihhaaccssyy  LLáásszzllóó
sszzbb--ttiittkkáárr,,

HHóóddmmeezzôôvváássáárrhheellyy

Idôsek Világnapja
Hódmezôvásárhelyen
2009. OKTÓBER 17-ÉN A HÓDMEZÔVÁSÁRHELYI
NYUGDÍJAS ALAPSZERVEZET A HAGYOMÁNYOKHOZ
HÍVEN MEGTARTOTTA EBÉDDEL ÖSSZEKÖTÖTT RENDEZ-
VÉNYÉT AZ IDÔSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL. 
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IMMÁR HAGYOMÁNY, HOGY
OKTÓBER ELEJÉN A VSZ GÉPÉ-
SZETI INTÉZÔ BIZOTTSÁGA KIHE-
LYEZETT ÜLÉST TART ZÁHONYBAN. 

Szomorú kötelességünknek tettünk eleget a korábban el-
hunyt Koleszár István és Vass Károly (szb-titkárok, GIB-tagok,
kongresszusi küldöttek) kollégáink síremlékénél. Az em-
lékezôk között családtagok, rokonok, a GIB tagjai, munkatár-
sak és ismerôsök voltak jelen. Meleg János, a VSZ érdekvédel-
mi alelnöke, valamint Karácsony Szilárd szervezetpolitikai al-
elnök méltatta a két kolléga életútját és a Vasutasok Szakszer-
vezetéhez való kötôdésüket. Mint mondták, „most nagy szük-
ség lenne rátok”, hiszen nagy kihívások elôtt állunk mindany-
nyian. A nap folyamán az adományozó bizottság odaítélte az
V. Koleszár István díjat. 2009-ben ezt Pólyi Gyula mûvezetô, a
Mûszaki Kocsiszolgálat szb-tagja érdemelte ki.  A díjat ifj.
Koleszár István és Koleszár Tamás adták át, és a család nevé-
ben köszönetüket fejezték ki a megemlékezést szervezôknek.
ZZ..  BB..

Köszönjük
A VASÚTTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY KÖSZÖNETET
MOND MINDAZOKNAK, AKIK SZEMÉLYI JÖVEDELEM-
ADÓJUK 1%-ÁT RÉSZÜNKRE FELAJÁNLOTTÁK.

2008-ban az APEH által átutalt 475.719 Ft-ból fedeztük
alkalmi vasúttörténeti, vasútmodellezôi kiállításaink, ren-
dezvényeink, illetve üzemeltetési költségeink egy részét.

NNaaggyy  JJóózzsseeff
Vasúttörténeti Alapítvány kuratóriumi titkára

Szomszédolás
A VASUTASOKAT IS MAGÁBA FOGLALÓ VIDA SZAKSZER-
VEZETI TÖMÖRÜLÉS STEIERMARK TARTOMÁNYI ELNÖKSÉGE
RÖVID LÁTOGATÁST TETT SZOMBATHELYEN. A BURGEN-
LAND-NYUGAT-MAGYARORSZÁG KÖZÖTTI SZAKSZERVEZE-
TI EGYÜTTMÛKÖDÉST ÉS A HÉT ÉVRE SZÓLÓ HÉTMILLIÓ
EURÓS PROJEKTJÉT MAG. ESZTER TOTH MUTATTA BE. 

Az MSZOSZ kép-
viseletében a magyar-
országi gazdasági, po-
litikai, szakszervezeti
helyzetrôl Papp Zol-
tán tartott elôadást. A
szakszervezeti tiszt-
ségviselôk üzemláto-
gatást tettek a fôként
megváltozott munka-
képességû embereket
foglalkoztató Savaria

Nett-Pack cégnél, majd városnézés után visszautaztak Ausztriá-
ba. PPaapppp  ZZ..
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Ismét emlékeztünk

Praktiker Kedvezmény
VSZ-tagoknak 2009-ben is!
2009. XI. 20-21-22. és XII. 11-12-13-án

– 10% a Praktiker valamennyi áruházában
AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  ttaaggjjaaii  aa  PPrraakkttiikkeerr  öösssszzeess  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  áárruu--
hháázzáábbaann  22000099..  nnoovveemmbbeerr  2200--2211--2222--éénn  ééss  ddeecceemmbbeerr  1111--1122--1133--áánn  1100%%  kkeedd--
vveezzmméénnnnyyeell  vváássáárroollhhaattnnaakk,,  aazz  áárruuhháázzaakkbbaann  aazz  aaddootttt  iiddôôppoonnttbbaann  mmeeggvváássáá--
rroollhhaattóó  vvaallaammeennnnyyii  tteerrmméékk  vvéétteelláárráábbóóll  ––  bbeelleeéérrttvvee  aazz  aakkcciióóss  tteerrmméékkeekkeett  iiss
((kkiivvéévvee  aazz  éélleellmmiisszzeerreekkeett,,  ddoohháánnyyáárruutt  ééss  ttéégglláátt))..

A kedvezmény feltétele, hogy a kedvezményt igénybe venni kívánó
rendelkezzen a Vasutasok Szakszervezete által kibocsátott érvényes Tag-
sági igazolvánnyal és azt felmutassa fizetéskor a kasszánál.

A pénztárnál, a fizetés megkezdése elôtt kell a VSZ Tagsági igazol-
ványt felmutatni. A pénztárgép ezáltal automatikusan levonja a vásárolni
kívánt, a kedvezmény körébe bevont termék(ek) vételárából a kedvez-
mény összegét és rögzíti a vásárlás értékét. Az így rögzített forgalom
után a Partnerszervezet más kedvezményt (törzsvásárlói kedvezmény
vagy utólagos, forgalom utáni vételár-visszatérítés) nem vehet igénybe. 

A Tagsági igazolvány más személy részére át nem ruházható, azzal
kizárólag a VSZ Tagsági igazolványon megnevezett tagja jogosult vásá-
rolni. A vásárlás során a Praktiker munkatársai ennek érdekében jogosul-
tak ellenôrizni a VSZ Tagsági igazolvánnyal vásárolni szándékozó szemé-
lyek személyazonosságát.



SSzziiggoorrúúbbbbaakk

lleetttteekk  aa  mmaaggáánn--

nnyyuuggddííjjppéénnzzttáárraakk

kköözzööttttii  ááttllééppééss

sszzaabbáállyyaaii

A pénztártagsággal össze-
függô egyik legfontosabb
döntés az estleges pénztár-
váltás, ezért a pénztárta-
goknak pontos és részletes
tájékoztatásra van szüksé-
gük.

A magánnyugdíjpénz-
tári váltáshoz belépési, il-
letve átlépési nyilatkozatot
kell kitölteni, amelyhez az
átadó pénztár (illetve
amennyiben az átlépést az
átvevô pénztárnál kezde-
ményezi a pénztártag, az

átvevô pénztár) köteles
csatolni a Pénzügyi Szerve-
zetek Állami Felügyelet-
ének módszertani útmuta-
tóját és az átlépéssel érin-
tett pénztárak legfôbb ho-
zammutatóit (összehason-
lító teljesítményadatok)
tartalmazó tájékoztatót és
azok elektronikus elérési
helyét.  Az átlépésrôl ho-
zott döntés elôtt minden-
képpen érdemes megvizs-
gálni a jelenlegi és a válasz-
tott pénztár portfólióinak
kockázatait, befektetési
politikáját, az éves nettó és
az átlagos 10 éves hozam-
rátát, valamint egyéb mu-
tatókat, mint például a va-
gyon- és letétkezelési díjak

nagyságát.  A kapott tájé-
koztatók alapján a pénz-
tártag meghozhatja a dön-
tést. 

Bár a rendelkezés csak a
magánnyugdíjpénztári ta-
gokat érinti, a fenti össze-
hasonlító adatokat érde-
mes az önkéntes pénztári
átlépés kezdeményezésé-
nél is megismerni.

Átlépésre csak mini-
mum 6 havi tagsági idô
után van lehetôség. 

Fontos tudni, hogy ha
megkezdôdött az átlépési
folyamat, de a pénztártag
nem írt alá minden doku-
mentumot, bármikor le-
mondhatja az átlépést. 

A tagsági viszony min-
den esetben a hónap utol-
só napjával szûnik meg.
Amennyiben a jogszabály-
nak megfelelô átlépési
igénybejelentés a hónap
utolsó 10 munkanapját
megelôzôen érkezik az
átadó pénztárhoz, az átlé-
pésre a hónap utolsó nap-
jával, amennyiben a hó-
nap utolsó 10 munkanap-
ján érkezik az igény, a
következô hónap utolsó
napjával kerül sor.
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A Magánnyugdíjpénztárat
érintô lényeges változások

K Ö Z G Y Û L É S I
M E G H Í V Ó

AA  VVaassuuttaass  ÖÖnnkkéénntteess--  ééss  MMaaggáánnnnyyuuggddííjjppéénnzzttáárr
KKüüllddööttttkköözzggyyûûlléésséétt

22000099..  ddeecceemmbbeerr  88--áánn  ((kkeeddddeenn))  1100..4455  óórraakkoorr

a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon
Szakmában Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

IV. emeleti Tanácstermében
(Budapest VI., Benczúr u. 45.) tartjuk.

N a p i r e n d i  p o n t o k :
11..  Az Igazgatótanács beszámolója.
22.. A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár

2010. évi pénzügyi terve:
– könyvvizsgáló jelentése,
– aktuárius jelentése,
– Ellenôrzô Bizottság beszámolója. 

33.. Alapszabály 11. sz. módosítása. 
44.. Egyebek.

A küldötteknek névre szóló meghívót és a napi-
rendhez elôterjesztést küldünk.
A napirendhez kapcsolódó elôterjesztés 2009.
november 23-ától a Vasutas Nyugdíjpénztár székhe-
lyén (1145 Budapest, Colombus u. 35.) megte-
kinthetô.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Kül-
döttközgyûlést ugyanezen a napon és helyszínen
11.15 órakor tartjuk, amely az eredeti napirendek
tekintetében a jelenlévôk létszámától függetlenül
határozatképes. VVaassuuttaass  NNyyuuggddííjjppéénnzzttáárr

IIggaazzggaattóóttaannááccssaa

AA  BBoommbbaarrddiieerr  MMÁÁVV  KKfftt--nnééll  mméérrffööllddkkôôhhöözz  éérrtt  aa  hhaazzaaii  eellôôvváárroossii  jjáárrmmûû--
ppaarrkk  ffeellúújjííttáássii  pprrooggrraammjjaa..  AA  DDuunnaakkeesszzii  üüzzeemm  sszzeerreellôôccssaarrnnookkáábbaann
22000099..  ookkttóóbbeerr  2277--éénn  SScchhwwaarrttzznnéé  LLoovváásszz  BBeeááttaa  üüggyyvveezzeettôô  iiggaazzggaattóó
üünnnneeppééllyyeess  kkeerreetteekk  kköözzöötttt  ááttaaddttaa  aa  330000..  ffeellúújjííttootttt  BBhhvv  ttííppuussúú  eellôôvváárroossii
kkooccssiitt  KKoozzáákk  TTaammáássnnaakk,,  aa  MMÁÁVV--SSTTAARRTT  ZZrrtt..  vveezzéérriiggaazzggaattóójjáánnaakk..

AA  mmaaggáánnppéénnzzttáárrii

ttaaggookknnaakk  sszzûûkk  kköörrbbeenn

lleehheettôôsséégg  vvaann  22000099..

ddeecceemmbbeerr  3311--iigg  aa

ttáárrssaaddaalloommbbiizzttoossííttáássii

rreennddsszzeerrbbee  ttöörrttéénnôô

vviisssszzaallééppééssrree..    

A magánpénztári tagoknak 2009.
december 31-ig van lehetôségük
visszalépni a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszerbe. Ehhez két felté-
telnek kell teljesülnie, mégpedig,
hogy önként váltak (nem pályakez-
dôként) a magánnyugdíjpénztár tag-
jává és 2008. december 31. napjáig
betöltötték 52. életévüket. Akik bele-
tartoznak ebbe a kategóriába, a
Pénzügyi Szervezetek Állami Fel-
ügyeletétôl 2009. szeptember 30-ig
tértivevényes tájékoztató levelet kap-
tak, amelynek az átvétele nagyon
fontos az érintett pénztártag szem-
pontjából a visszalépési igény ha-
táridôben történô benyújtása érde-
kében. Az igényt annál a nyugdíj-
pénztárnál kell benyújtani, ahol a
pénztártag magánpénztári tagsági vi-
szonnyal rendelkezik vagy rendelke-
zett.

AA  VVaassuuttaass  NNyyuuggddííjjppéénnzzttáárr  ttaaggjjaaii
aa  rréésszzlleetteekkrrôôll  ttáájjéékkoozzóóddhhaattnnaakk

ppéénnzzttáárruunnkk  iinntteerrnneetteess  hhoonnllaappjjáánn::
wwwwww..vvaassuuttaassppeennzzttaarr..hhuu





A VSZ továbbra sem fogadja el, hogy számos
mellékvonalon szûnik meg a személyszállítás a
menetrendváltástól, hiszen a döntés MÁV és gaz-
dasági társaságai bajaira nem jelent megoldást, és
még csak megtakarítani sem lehet rajta. Meg-
gyôzôdésünk szerint a vasút fejlesztésétôl lehetne
elvárni a szolgáltatás színvonalának növelését, ami
magával hozhatná az utasok és fuvaroztatók
bizalmát, az ország javát szolgáló gazdaságosabb
mûködést. A politikai döntést nem sikerült megvál-
toztatnunk, de a munkahelyek százainak meg-
ôrzését biztosító megállapodást megkötöttük a Kor-
mánnyal. A vasútvonalak sorsáról pedig a Vasúti
Egyeztetô Bizottságban tovább folytatjuk a tár-
gyalást.

Az eredményen túl a kilencfordulós tárgyalás-
sorozat legfontosabb tanulsága, hogy az öt
reprezentatív szakszervezet közös fellépése tudta
kikényszeríteni az érdemi tárgyalásokat. Ebbe bele-
tartozott a kollektív munkaügyi vita közös be-
nyújtása, majd az együttes erôvel megtartott sztrájk
is. A megállapodást viszont már csak négy
szakszervezet írta alá. A Vasutasok Szakszer-
vezete és a másik három szakszervezet számára a
munkahelyek megôrzését sikerként könyvelhetjük
el, amit tagjaink visszajelzése is igazol. Sôt, a
megállapodásban a Kormány a MÁV Zrt. és leány-
vállalatainak mûködését garantáló közszolgálati
szerzôdések megkötését is vállalta. A megállapodá-
sok további, részletes értékelését az 5. oldalon
találhatják olvasóink.

Még le sem zárult a kollektív munkaügyi vita,
mindenki a szokásos év végi bér- és kollektív
szerzôdés tárgyalásokra figyel. Több mint tizenkét
hetes kemény tárgyalásokat követôen az Országos
Érdekegyeztetô Tanácsban megszületett a 2010.
évre vonatkozó bérmegállapodás, amirôl a 3. ol-
dalon adunk részletes tájékoztatót. A megállapodás
a válság közepette a bérek reálértékének meg-
ôrzésére koncentrál, ezért nem tartalmaz száza-
lékos értékû bérfejlesztési javaslatot, ami a tavalyi-
hoz képest nehezíti a vállalati szintû tárgyalásokat,
de a VBKJ elemeinek megadóztatása sem hozza
könnyû helyzetbe a tárgyaló feleket.

Sem az év végi tárgyalások, sem 2010 nem
ígérkezik könnyûnek. Nehéz idôkben az össze-
fogásra még nagyobb szükség van. Ez nem csak a
magyar szakszervezetekre, hanem az európai
szövetségekre is igaz, amelyek a válság bérbôl és
fizetésbôl élôkre gyakorolt negatív hatásai, a magas
munkanélküliség, és a globális felmelegedés ellen
szerveznek tiltakozó akciókat. A VSZ nemzetközi
tevékenységérôl a 3. és 4. oldalon tájékoztatjuk
olvasóinkat.

KK..  SSZZ..

Tiltakozás,
megállapodás,

összefogás

Érezd az összefogás erejét!

Kellemes Karácsonyi

Ünnepeket és

Boldog Új Évet

kívánunk minden

kedves

Olvasónknak!

FFoottóó::  HHuucczzkkaa  JJóózzsseeff
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AA  VVAASSUUTTAASS  ÍÍZZEEKK  SSZZAAKKÁÁCCSS--
KKÖÖNNYYVVSSOORROOZZAATTUUNNKK  SSIIKKEERRÉÉTT
LLÁÁTTVVAA  SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔSSÉÉGGÜÜNNKK
ÚÚGGYY    DDÖÖNNTTÖÖTTTT,,  HHOOGGYY  AA  KKÖÖNNYY--
VVEEKKBBEENN  MMEEGGJJEELLEENNTT  ÉÉTTEELLEEKK
RREECCEEPPTTJJEEII  KKÖÖZZÜÜLL  NNÉÉHHÁÁNNYYAATT
AA  MMAAGGYYAARR  VVAASSUUTTAASSBBAANN  IISS
KKÖÖZZZZÉÉTTEESSZZ..  MMOOSSTT  EEGGYY  FFIINNOOMM
FFÔÔÉÉTTEELL,,  AA  GGÖÖNNGGYYÖÖLLTT  CCSSIIRRKKEE--
MMEELLLL  KKAARRAALLÁÁBBÉÉVVAALL  EELLKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSÉÉNNEEKK  MMÓÓDDJJÁÁTT
OOSSZZTTJJUUKK  MMEEGG  AAZZOOKKKKAALL  AAZZ  OOLLVVAASSÓÓIINNKKKKAALL,,  AAKKIIKK--
HHEEZZ  MMÉÉGG  NNEEMM  JJUUTTOOTTTT  EELL  AA  VVAASSUUTTAASS  ÍÍZZEEKK  SSZZAA--
KKÁÁCCSSKKÖÖNNYYVVÜÜNNKK  IIDDEEII  SSZZÁÁMMAA..  AA  VVSSZZ  SSZZAAKKÁÁCCSS--
KKÖÖNNYYVV--SSOORROOZZAATTÁÁNNAAKK  33..  SSZZÁÁMMAA  KKOORRLLÁÁTTOOZZOOTTTT
SSZZÁÁMMBBAANN  MMÉÉGG  MMEEGGRREENNDDEELLHHEETTÕÕ  550000  FFTT//DDBB  ÁÁRROONN
AA  VVSSZZ  KKÖÖZZPPOONNTTJJÁÁTTÓÓLL  ((11002233  BBUUDDAAPPEESSTT,,  ÜÜRRÖÖMMII  UU..
88..,,  VVAASSÚÚTTII  TTEELLEEFFOONN::  0011//2211--5522))..

Göngyölt csirkemell karalábéval
Hozzávalók: 20 dkg póréhagyma, 50 dkg sárgarépa, 2-3 nagy, zsen-
ge karalábé, 3-4 gerezd fokhagyma, 2 ek. olaj, 1 ek. ételízesítô, 4
csirkemellfilé (15 dkg/db), 1 kk. provence-i fûszerkeverék, só, bors,
ôrölt fehérbors, 8 vékony szelet húsos szalonna, 2 dl tejszín, 3 ek. étel-
sûrítô granulátum, 10 dkg trappista sajt, szerecsendió.
Elkészítés: A zöldségeket megtisztítjuk, megmossuk. A pórét és a
sárgarépát vastagon felkarikázzuk, a karalábét karcsú hasábokra
vagy nagyobb kockákra vágjuk. A felforrósított olajban megfonnyaszt-
juk a pórét, rádobjuk a sárgarépát és a karalábét, meghintjük az
ételízesítôvel, felöntjük 2,5 dl vízzel és fedô alatt 10 percig fôzzük.
Közben a csirkemelleket leöblítjük, lecsepegtetjük, meghintjük sóval,
borssal, bedörzsöljük a fûszerkeverékkel, majd 2-2 szelet kissé egy-

másra csúsztatott szalonnaszeletbe göngyöljük. Felforrósított tef-
lonserpenyôben élénk tûzön körbepirítjuk ôket (4-5 perc). A csirke alól
elvett zsiradékkal kikenünk egy mélyebb tûzálló tálat/sütôedényt (eb-
ben fogjuk tálalni). A sütôt elômelegítjük 200 fokra. A zöldséghez ad-
juk az áttört fokhagymát, a tejszínt és az ételsûrítôt, folyamatosan ke-
verve sûrûsödésig fôzzük. Hozzáreszeljük a sajt kétharmadát, sóval,
ôrölt fehérborssal és egy kevés frissen reszelt szerecsendióval illato-
sítjuk, majd összeforraljuk. A sütôedénybe szedjük-simítjuk a zöldség-
ragut, tetejére rendezzük az elôsütött csirkemelleket, végül meghintjük
a maradék reszelt sajttal, és közepes bordamagasságra állított rácson
15-20 percig sütjük-pirítjuk.További köretként burgonyapürét vagy friss
kenyeret kínálhatunk hozzá. 110 kcal/100 gr.

HHoorrvváátthh  JJáánnooss
nyugdíjas építésvezetô, Komárom



2009. utolsó ülésén szá-
mos fajsúlyos témáról cserél-
tek eszmét az Európai vas-
utas szakszervezetek képvise-
lôi. A jelenlévôk az európai
vasutasok követeléseit fogal-
mazták meg a gazdasági vál-
sággal kapcsolatban (a teljes
dokumentum a VSZ honlap-
ján olvasható). Az ETF Vas-
úti Szekciója felszólította a

munkáltatókat, hogy a válsá-
got ne használják fel eszköz-
ként a különbözô költségc-
sökkentô intézkedések vég-
rehajtására.

A vasút biztonságának
kérdése is napirenden szere-
pelt, melynek alapját egy
szomorú esemény adta:
2009. nyarán az olaszországi
Viareggioban bekövetkezett

vasúti balesetben (egy
cseppfolyós gázt szállító te-
hervonat kisiklott és az egyik
tartályból kiömlô gáz be-
gyulladt és berobbant) 31-
en haltak meg. A vasúti bal-
eset vizsgálata során számos
olyan vasútbiztonsági kérdés
vetôdött fel, amelyekre a vá-
laszt a nemzeti vasutak szét-
verésében kell keresni. Az
ülés résztvevôi egyetértettek
abban, hogy a vasúti szektor-
ra ráerôltetett liberalizációs
politika nagymértékben
hozzájárult ehhez a szomo-
rú esethez.

Hosszú vita alakult ki ar-
ról, hogy az európai vasutas-
ság az elmúlt évtized liberali-
zációs vasútpolitikájának
hátrányos következményeire

és a jövô kihívásaira hogyan
tud hatásosan  reagálni. Ab-
ban mindenki egyetértett,
hogy jövô év tavaszán, az
ETF hagyományos vasutas
akciónapján egységes és ha-
tásos demonstrációval kell
„elôrukkolnia” az európai
vasutasságnak, de sokan tá-
mogatták, hogy még decem-
berben, az EU Közlekedési
Minisztereinek ülésekor is
meg kell mutatnia magát a
vasutas munkavállalóknak.
A december 17-i demonstrá-
cióról végül az ülést köve-
tôen született döntés és vár-
ják az európai vasutasok mi-
nél nagyobb számú részvé-
telét.

KKoommiilljjoovviiccss  MMááttéé

EEnnnneekk  aallaappjjáánn  aa
KKoorrmmáánnyy  vváállllaalljjaa,,  hhooggyy
––  aazz  eeddddiiggii  ggyyaakkoorrllaatt--
nnaakk  mmeeggffeelleellôôeenn  ––  aazz
OOÉÉTT  mmeeggáállllaappooddááss
aallaappjjáánn,,  vvaallaammeennnnyyii
mmaaggyyaarroorrsszzáággii  mmuunnkkááll--
ttaattóórraa  ééss  mmuunnkkaavváállllaallóó--
rraa  kkiitteerrjjeeddôô  hhaattáállllyyaall  ––
kkoorrmmáánnyyrreennddeelleettbbeenn  ––
aa  kköövveettkkeezzôôkk  sszzeerriinntt  ––
áállllaappííttjjaa  mmeegg  aazz  oorrsszzáá--
ggooss  mmiinniimmáállbbéérr  ééss  aa  ggaa--
rraannttáálltt  bbéérrmmiinniimmuumm
öösssszzeeggéétt::

– az országos mini-
málbér 2010. január
elsejétôl havi 73.500 fo-
rint,

– a garantált bérmi-
nimum 2010. január
elsejétôl havi 89.500 fo-
rint.

Az Országos Érdek-
egyeztetô Tanács kere-
tében megszületett mi-
nimálbér emelésérôl
szóló megegyezés egyút-
tal azt is jelenti, hogy
2010. január 1-jétôl
minden munkavállaló,
volt munkavállaló és
ezen személyek közeli
hozzátartozói szemé-
lyenként és évente
73.500 Ft összegû ked-
vezményes adózású
üdülési csekkhez juthat-
nak.

A bérajánlás 2010-re
nem rögzít bruttó kere-
setek emelésére százalé-
kos ajánlást. Ugyanak-
kor az infláció várható
3,9%-os mértékét és a
személyi jövedelemadó
változásait is figyelem-

be vevô, a bérek reálér-
tékének megôrzését cé-
lul tûzô kitétel szerepel
a megállapodásban. En-
nek megvalósulásához a
százhatvanezer forint
alatti bruttó keresetek
tekintetében eltérô
mértékben 1%, illetve
4,6%-os bérfejlesztés
szükséges. Az országos
bérmegállapodás mel-
lékletében található
táblázat szerint az e fö-
lötti keresetek tekinte-
tében az adóváltozások
biztosítják a reálbér
szinten tartását.

Fontos! A személyi
jövedelemadó alapjá-
nak 2010-tôl való 27%-
os mértékû emelése
nem érinti a szakszerve-
zeti tagdíjakat, annak
alapja továbbra is a
bruttó bér marad.

Forrás:
MSZOSZ Hírlevél,

Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány
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NNOOVVEEMMBBEERR 1122--ÉÉNN TTAARRTTOOTTTTAA IIDDEEII MMÁÁSSOODDIIKK SSOORROOSS
ÜÜLLÉÉSSÉÉTT AAZZ EEUURRÓÓPPAAII KKÖÖZZLLEEKKEEDDÉÉSSII DDOOLLGGOOZZÓÓKK
SSZZÖÖVVEETTSSÉÉGGEE VVAASSÚÚTTII SSZZEEKKCCIIÓÓJJAA,,  AAMMEELLYYEENN TTÖÖBBBBEEKK
KKÖÖZZÖÖTTTT AAZZ EEUURRÓÓPPAAII VVAASSUUTTAASSSSÁÁGG EEGGYYSSÉÉGGEESS FFEELL--
LLÉÉPPÉÉSSÉÉNNEEKK,,  DDEEMMOONNSSTTRRÁÁCCIIÓÓJJÁÁNNAAKK SSZZÜÜKKSSÉÉGGEESSSSÉÉGGÉÉ--
RRÔÔLL IISS SSZZÓÓ EESSEETTTT..  AA  VVAASSUUTTAASSOOKK SSZZAAKKSSZZEERRVVEEZZEETTÉÉTT
SSIIMMOONN DDEEZZSSÔÔ EELLNNÖÖKK KKÉÉPPVVIISSEELLTTEE..

ETF Vasúti Szekció ülés Brüsszelben

MMeeggsszzüülleetteetttt  aazz  oorrsszzáággooss
bbéérrmmeeggáállllaappooddáássAA  JJEELLEENNLLEEGGII

7711  550000  FFOORRIINNTT HHEE--
LLYYEETTTT 22001100..  JJAANNUUÁÁRR
11--JJÉÉTTÔÔLL 7733  550000  FFOO--

RRIINNTTOOSS MMIINNIIMMÁÁLLBBÉÉRR--
RRÔÔLL,,  8899  550000  FFOORRIINNTTOOSS GGAA--

RRAANNTTÁÁLLTT SSZZAAKKMMUUNNKKÁÁSS BBÉÉRRMMIINNII--
MMUUMMRRÓÓLL,,  VVAALLAAMMIINNTT AA NNEETTTTÓÓ

KKEERREESSEETTEEKK RREEÁÁLLÉÉRRTTÉÉKKEE
MMEEGGÔÔRRZZÉÉSSÉÉNNEEKK AAJJÁÁNNLLÁÁSSÁÁRRÓÓLL

ÁÁLLLLAAPPOODDTTAAKK MMEEGG AAZZ OORRSSZZÁÁGGOOSS
ÉÉRRDDEEKKEEGGYYEEZZTTEETTÔÔ TTAANNÁÁCCSS DDEE--

CCEEMMBBEERR EELLSSEEJJEEII PPLLEENNÁÁRRIISS
ÜÜLLÉÉSSÉÉNN AA HHÁÁRROOMM OOLLDDAALL

KKÉÉPPVVIISSEELLÔÔII..

!
Szlovén kopogtatás

November 3-án szlovén szakszervezeti küldöttséget fogadtunk
Szombathelyen. 

A szlovén vasút mintegy tízezer munkavállalót foglalkoztat, ebbôl ezerötszáz
tömörül a hozzánk ellátogató érdekképviseleti szervezetbe (SZS). Szlovéniában
nyolc reprezentatív szakszervezet ténykedik. Igyekeznek egymással
együttmûködni, amit bizonyít, hogy november 4-én közösen sztrájkoltak a vasút
darabolása és privatizációja ellen.

Magyar részrôl Simon Dezsô elnök, Zlati Róbert és Papp Zoltán képvise-
letvezetôk, valamint Kocsis Judit, a szlovén oldalon levô közös határállomás,
Hodos szb-titkára vett részt a kölcsönös tájékozódásban.

Miután mindkét fél kifejezte igényét a további találkozóra, a látogatás végén
Franc Zupanc elnök ljubjanai meghívást helyezett kilátásba egy késôbbi
idôpontban. PéZé



A Vasutasok Szakszerve-
zete Pécsi Területi Képvi-

selet kihelyezett titkári ér-
tekezletet tartott 2009. de-

cember 2-án Villányban. 
Horváthné Czindery Zsuzsanna, a

VSZ Pécsi Területi Képviseletének
vezetôje köszöntötte az értekezleten
megjelenteket, majd tájékoztatta a
testületet az utolsó titkári értekezlet óta
eltelt idôszak munkájáról. Ezután Meleg
János, a VSZ alelnöke ismertette a Vas-
utasok Szakszervezete álláspontját a Kol-
lektív Szerzôdéssel kapcsolatos tárgyalá-
sokról, valamint a jövô évi bérfejlesztés
lehetôségeirôl.

Karácsony Szilárd alelnök pedig a Vas-
utasok Szakszervezete szervezet-politi-
kai munkájáról tartott tájékoztatót, illet-
ve értékelte a Pécsi Területi Képviselet
ezévi tagszervezô munkáját.

Rosta István Szentlôrinc Állomás-
fônökség SZB, valamint Banka Attila, a
Csomóponti Szertárfônökség Pécs SZB

alapszervezet titkárai beszá-
moltak a testület elôtt az
alapszervezet munkájáról,
különös figyelmet fordítva
a napjainkat érintô csopor-
tos létszámcsökkentés
gondjaira.

Befejezésül Horváthné
Czindery Zsuzsanna meg-
köszönte a titkári testület
ez évi segítô munkáját,
majd az értekezlet borkós-

tolóval zárult.
HHoorrvváátthhnnéé  CCzziinnddeerryy  ZZssuuzzssaannnnaa

képviseletvezetô

AA VVSSZZ  SSzzeennttllôôrriinnccii  AAllaappsszzeerrvveezzeettee  11998888--bbaann  aallaakkuulltt  mmeegg  SSzzeennttllôôrriinncc,,  SSzziiggeett--
vváárr,,  BBaarrccss,,  AAbbaalliiggeett  aallaappsszzeerrvveezzeetteekk  eeggyyeessüülléésséébbôôll..  AA  nnééggyy  aallaappsszzeerrvveezzeettbbôôll
SSzziiggeettvváárr  kkééppvviisseellttee  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  ttaaggllééttsszzáámmoott,,  aahhooll  11998811  óóttaa  RRoossttaa  IIssttvváánn

vvoolltt  aa  ffôôbbiizzaallmmii..  SSzzeemmééllyyeesseenn  rreennggeetteeggeett  tteetttt  aa  VVSSZZ  hheellyyii  eeggyyssééggéénneekk  mmeeggôôrrzzéésséééérrtt..
AAzz  aallaappsszzeerrvveezzeett  jjeelleennlleegg  hhuusszzoonnkkiilleenncc  ttaaggoott  sszzáámmllááll..  AA  nnyyuuggddííjjbbaa  vvoonnuullóókk  ppóóttlláássáá--
rraa  iiddéénn  nnééggyy  úújj  ttaaggoott  ttoobboorroozzttaakk..  LLeeggffôôbbbb  tteevvéékkeennyyssééggüükk  aa  ttaaggookk  éérrddeekkvvééddeellmmee,,
aammeellyyhheezz  iiggéénnyybbee  vveesszziikk  aa  VVSSZZ  TTeerrüülleettii  KKééppvviisseelleettéénneekk  ééss  ttööbbbb  sszzaakkmmaaii  kkééppvviisseellee--
ttéénneekk  sseeggííttssééggéétt..  AAzz  aallaappsszzeerrvveezzeett  aa  kköözzöösssséégg  öösssszzeettaarrttáássááéérrtt  iiss  ssookkaatt  tteesszz..  MMiinnddeenn  éévv--
bbeenn  öösssszzeejjöövveetteelleekkkkeell  üünnnneepplliikk  aa  NNôônnaappoott  ééss  aa  VVaassuuttaassnnaappoott..
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Az Európai Közlekedési Dol-
gozók Szövetsége (ETF)

Végrehajtó Bizottság 2009.
november 19-20-án tartotta
a májusi soros Kongresszust

követô alakuló ülését.

A mintegy két és félmillió szállítómun-
kást képviselô Szakszervezeti Szövetség-
nek nem csak az Unió tagországaiban,
hanem összesen negyven országban van-
nak tagszervezetei. Az ETF a közlekedé-
si szektorban egyedüli reprezentatív
szervezetként vesz részt az EU szociális
párbeszéd rendszerben. Ennek is kö-
szönhetô, hogy összesen hat Szociális
Párbeszéd Bizottságban is érdekelt.

A Szövetség elismertségét mutatja,
hogy a negyven fôs Végrehajtó Bizottság
ülésén részt vett az új Európai Parla-
ment Közlekedési Bizottságának elnö-
ke, Brian Simpson. Az elnök rövid be-
vezetôjében kiemelte, hogy Európában
jelenleg minden közlekedési ág kihívá-
sokkal küszködik. Így például a közúti
szállításban a munkaidô, a repülésben a
társaságok megszûnés, a vasút tekinteté-
ben pedig a liberalizáció miatti feszült-
ségeket kell kezelni. A válság hatására
pedig jelentôsen csökkent az áruszállítá-
si teljesítmény. Kérdésekre válaszolva
Brian Simpson elmondta, hogy az Unió
munkaidôre vonatkozó direktívájának
betartása a tagországok felelôssége. A
vele vitatkozó szakszervezeti tisztség-

viselôk szerint például a nemzetközi
közúti teherfuvarozásban nincsenek
meg a feltételei a munkaidô ellenôr-
zésének a tagországok szintjén.

A vasúti liberalizációval kapcsolatban
Brian Sipmson úgy nyilatkozott, hogy az
megbukott. Emellett vannak olyan or-
szágok, ahol nem szedték szét a vasútvál-
lalatokat, és mégis átláthatóvá tudták
tenni és jól mûködik. A bizottsági elnök
szerint a liberalizáció ellen a legjobb el-
lenszer a jobb szolgáltatás. Véleménye
szerint elsôsorban a teherfuvarozásban
a határátmenetet kell rugalmasabbá
tenni.

A Végrehajtó Bizottság (VB) összesen
tizenhét napirendet tárgyalt. Három új
tagszervezet felvételérôl döntött a testü-
let. Egy Makedón, egy Fehérorosz és egy
Spanyol szakszervezet csatlakozását
hagyta jóvá a testület. Majd a Kongresz-
szus költségvetését és eredményeit és a
döntésekbôl következô feladatokat te-
kintette át a VB. Az utóbbiak közül a leg-
fontosabb az úgynevezett TRUST pro-
jekt. A rövidítésként használt angol szó
bizalmat jelent, a projekt pedig a fenn-
tartható közlekedési rendszer kialakítá-
sát célozza. Ebben természetesen köz-

ponti szerepet játszik a közösségi közle-
kedés és az abban dolgozók foglalkozta-
tása.

A VB megtárgyalta az ETF 2009. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót és el-
fogadta a 2010. évi költségvetését. A tag-
díjak ennek értelmében tagonként hat-
vanról hatvanöt Euro centre emelked-
tek. Napirenden szerepelt az Európai
Szakszervezeti Szövetség akcióterve,
amely a gazdasági válság munkavállalók-
ra kifejtett negatív hatásai, a magas
munkanélküliség és környezeti válság
elleni küzdelemre koncentrál. Az elsô
akciónap 2010. március 24-én az Euró-
pai Tanács tavaszi ülésszaka elôtt lesz.

Ezt követôen az egyes szekciók mun-
kájáról szóló beszámolókat hallgatta
meg a Végrehajtó Bizottság. (A vasút
szekció tevékenységérôl lapunk 3. olda-
lán olvashatnak.)

A kétnapos értekezlet során többek
közt napirenden szerepelt a Nemzetkö-
zi Közlekedési Szövetség 2010 augusztu-
sában esedékes Kongresszusa, az Euró-
pai Üzemi Tanácsokról szóló új direktí-
va. A következô VB ülést 2010. május 4-
5-én tartják.

KKaarrááccssoonnyy  SSzziilláárrdd, ETF VB tag

Megalakult az ETF
Végrehajtó Bizottsága

Évzáró értekezlet Pécsett



2009. novem-
ber 23-án az öt

reprezentatív
vasutas szak-

szervezet által
kezdeménye-

zett kollektív
munkaügyi vita

a kilencedik
tárgyalási nap-
ján megállapo-
dással zárult. Az

ötbôl négy
szakszervezet

aláírta a meg-
állapodást, egy

pedig azóta is
vitatja az érté-

keit, mondván,

hogy semmi-
lyen többletet

nem jelent a
MÁV-val meg-

kötött középtá-
vú megállapo-
dáshoz képest.

Összeállítá-
sunkkal bemu-

tatjuk azt a
többletet, amit
a megállapo-
dások a vas-

utasok számára
nyújtanak. 
Úgy véljük,

hogy az aláíró
szakszerveze-

tekkel
egyetértô vala-
mennyi vasutas
büszke lehet a

közös erôvel el-
ért eredmé-

nyekre. 
(szerk.) 

Foglalkoztatás-biztonság
A Kormánnyal kötött keret-megállapodás és az egyes

munkáltatókra vonatkozó megállapodások egy egységet ké-
peznek, és olyan elemeket tartalmaznak, amelyek bôvítik an-
nak a lehetôségét, hogy a személyszállítás szüneteltetésében
érintett munkavállalók – de nem csak azok – továbbfoglalkoz-
tatása megoldott legyen. 

A keret-megállapodás és a hozzá kapcsolódó vállalati
szintû megállapodások garantálják, hogy az egyes vasúti mel-
lékvonalak személyforgalmának szüneteltetése miatt létszám-
csökkentés munkáltatói rendes felmondással nem lesz. Na-
gyon fontos többletet jelent, hogy a középtávú megállapodás
nem tartalmaz olyan konkrét elbocsátási tilalmat, mint a mel-
lékvonalak megszûnése.

A megállapodások garantálják, hogy az egyes munkálta-
tóknál érvényben lévô középtávú megállapodások, illetve a
foglalkoztatás politikához kapcsolódó eljárási szabályok, vala-
mint a gondoskodó eszközrendszerrôl szóló megállapodások
idôbeli hatálya, annak tartalma továbbra is érvényben marad.
Tehát egyértelmû, hogy a MÁV Zrt-nél a 2007-2010. évekre és
a 2008-2010. évekre szóló megállapodások tartalma és
idôbeni hatálya nem változik.

Átszervezés és vonalátadás
A keret-megállapodás tartalmazza, hogy a közlekedési

kormányzat a vasút szervezetét érintô és munkavállalók na-
gyobb csoportjára hátrányosan ható intézkedést 2010. de-

cember 31-ig nem hoz. Ezen belül – annak ellenére, hogy a
média kész tényként kezelte – a GYSEV Zrt-nek történô vo-
nalátadásra vonatkozó döntés sem születik.

Kormányszintû pénzügyi garanciák
A Kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy még 2009-

ben megköti a közszolgáltatási szerzôdést, 2010-ben a köz-
szolgáltatásért járó állami pénzügyi ellentételezést a szerzô-
dés szerinti ütemezésben folyósítja. Ez a kitétel nem csak a
MÁV Zrt. és a vasútvállalatok számára nyújt biztonságot 2010-
re, hanem valamennyi MÁV alapítású gazdasági társaság mû-
ködtetéséhez is alapot nyújt.

A Kormány a munkaerô foglalkoztatás-biztonsága terén
biztosítja a szükséges forrásokat a MÁV csoportra korábban
megkötött megállapodások betartásához, így az ösztönzött,
az elôrehozott és a korengedményes nyugdíjazás finanszíro-
zását, az elhelyezkedés elôsegítését, a MÁV ESÉLY, a MÁV
ÉVEK és a MEB további mûködését. 

A Kormány biztosítja a különbözô mobilitási programokban
való részvétel lehetôségét és annak felmerülô költségeit is fi-
nanszírozza.

Menetkedvezmény
A kollektív munkaügyi vita keretében már korábban meg-

kötött megállapodás megismétléseként a vasutas munkavál-
lalók és jogosult családtagjaik menetkedvezményének jogi
szabályozása megtörtént, és 57/2009. (X. 20.) számon kiad-
ták a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Miniszter rende-
letét, amely 2009. november 1-jétôl hatályos.

Vállalati megállapodások
A keret-megállapodás megkötésével egy idôben társasági

szintû megállapodásokat is kötöttünk a MÁV Zrt-nél, a MÁV-
START Zrt-nél, a MÁV-GÉPÉSZET Zrt-nél és a MÁV-TRAKCIÓ
Zrt-nél.

Az egyes vállalati szintû megállapodások további bôvíté-
seket tartalmaznak, mint pl. az Országos Foglalkoztatási Köz-

alapítvány (OFA) vagy más költségvetési szervek, és egyéb
szervek által kiírt és biztosított támogatások igénybevétele.

A MÁV-Gépészet Zrt-nél további bôvítés, hogy a megálla-
podás hatálya alatt mûhelyeket nem zárnak be, és Szolnokon
a jármûjavítás területén további foglalkoztatást biztosítanak
azon munkavállalóknak, akik vállalják a szolnoki munkavég-
zést.

A MÁV-START Zrt. vonatkozásában fontos kiemelni, hogy
ugyan a személyszállítás szüneteltetése kapcsán, de ismétel-
ten van foglalkoztatási megállapodás.

A MÁV Zrt. esetében a csoportos létszámleépítésben érin-
tett munkavállalók, amennyiben a MÁV-on belül, illetve MÁV
csoporton belül nincs továbbfoglalkoztatásra lehetôségük, a
munkavállaló által kiválasztott tanfolyam összköltsége, legfel-
jebb 200 ezer Ft biztosított külsô átképzésre.

A megállapodás ezen pontja lényegesen túlmutat a sze-
mélyszállítás szüneteltetésében érintettek körén.

Korlátozott sztrájkmoratórium
A vonalbezárások, személyszállítás szüneteltetése nem

egyenlô azzal, hogy a szakszervezetek álláspontjukat felad-
ták, illetve elfogadnák a Kormány határozatát. A szakszerve-
zetek csak a 2009. november 23-án aláírt megállapodásokra
vonatkozóan vállaltak sztrájkmoratóriumot, nem mondtak le a
sztrájkjogukról, sôt a megállapodásban foglaltak be nem tartá-
sa a Kormány és az érintett vállalatok esetében fokozott
sztrájkveszélyt jelent.

Folytatódnak a tárgyalások
A személyszállítás szüneteltetése, illetve annak visszaállí-

tására vonatkozó tárgyalások nem szakadtak meg, azok to-
vábbiakban a Vasúti Egyeztetô Bizottságban (VEB) folytatód-
nak. A megállapodás tartalmaz olyan garanciákat, melyek
nem engedik meg a további mûszaki romlást a szárnyvonala-
kon annak érdekében, hogy szükség esetén a személyszállí-
tás újraindulhasson.

A tények magukért beszélnek
A fentiekbôl is látható, hogy téves a megállapodást alá

nem író szakszervezet azon megállapítása, hogy nincs több-
let a megállapodásokban. A társszakszervezet azt terjeszti,
hogy a megkötött megállapodások gyengítik az eddigi megál-
lapodásokat, holott nem történt más, csak az új megállapodá-
sokkal további lehetôségek, bôvítések kerültek be a foglalkoz-
tatás biztonságának megôrzése érdekében. Egyetlen megál-
lapodás sem vesztette hatályát az új megállapodások aláírá-
sával. A fentiekben leírtakból egyértelmûen megállapítható,
hogy a megkötött megállapodások valamennyi esetben tartal-
maznak olyan többletelemeket, hozzáadott értéket, amelyet a
középtávú megállapodások nem tartalmaznak. Semmi nem
maradt ki a MÁV Zrt. által biztosított egyes eszközök közül a
megállapodásokból, hiszen a korábbi megállapodások ér-
vényben maradtak. A KSZ vonatkozó paragrafusait pedig
kötelezô betartani. **kkootttteerr**
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A munkahelyek megôrzése
mindenekelôtt 



Tervezett KÜT ülés:
2009. november 11.

EEllssôôkkéénntt Zámbori Mihály
ügyvezetô igazgató tartott tá-
jékoztatót a Társaság 2009.
év idôarányos eredményei-
rôl, beszámolója szerint év
végéig a bevételek jóval a re-
mények felett alakulnak.
Nagy kérdés, hogy a Tulajdo-
nos mennyit fog elvonni? Be-
jelentette, hogy a Tulajdonos
szándéka a takarítói létszám
leépítése. A piacról olcsób-
ban meg lehet a takarítást
rendelni. A tervezet elô van
készítve döntésre. Hozzászó-
lásokban elhangzott, hogy a
kormány egyik kiemelt fel-
adata a munkahelyek meg-
tartása. 

A MÁV IK Kft., mint leány-
vállalat az állam tulajdoná-
ban lévô MÁV Zrt-hez tarto-
zik, akkor miért terveznek
létszámleépítéseket? A taka-
rítók minimálbérért dolgoz-
nak, így az alvállalkozó csak
fekete foglalkoztatással lehet
eredményes. Ezzel a fekete

foglalkoztatást támogatják.
Az IK-nál megszüntetett vo-
nali takarítást alvállalkozó
végzi, amire már sok a pa-
nasz. Válaszban elhangzott,
hogy a Tulajdonos utasításait
végre kell hajtani. Szerin-
tünk komolyan kellene ven-
ni a kormánybiztos azon kije-
lentését, miszerint a MÁV,
amit saját berkeiben elvégez-
het, végezze is el.

MMáássooddiikkkkéénntt a szegedi re-
gionális igazgató tartott be-
számolót a Szegedi Regioná-
lis Fômérnökség szervezeti
felépítésérôl, tevékenységi
körérôl, munkájáról, ered-
ményeirôl, létszámhelyzeté-
rôl. Ezt követôen nem vol-
tam jelen a KÜT ülésen. A
KÜT elnökével 11 órára hiva-
talosak voltunk a vasutasok
székházában tartott Gazdasá-
gi Társaságok Érdekegyez-
tetô Bizottsága fórumára.

Fô téma a MÁV Zrt. átalakí-
tásainak a gazdasági társasá-
gokra gyakorolt várható ha-
tásai. Errôl tartott tájékozta-
tót Dr. Átal László, a MÁV

Zrt. portfólió-kezelési általá-
nos vezérigazgató helyettese,
Sándor Zoltán, a vállalat
portfólió-gazdálkodási igaz-
gatója és Zsoldos Marianna,
a vállalat humánpolitikai
igazgatója. A fórumot Fogl
Zoltán bonyolította le. A
MÁV IK Kft. helyzete, jövôje
volt a fô kérdésünk, hiszen a
Társaság a vasút vérkeringé-
sét biztosítja, e tevékenysé-
gek nélkül a vonatok nem
közlekednek, még a legkor-
szerûbb biztosítóberendezé-
sek sem képesek mûködni. A
vizet, a fûtést, a világítást, az
utas kulturált kiszolgálását
alapvetônek tartják. Azon-
ban ezek mögött milyen fel-

tételeket kell biztosítani, sen-
kinek nem jut eszébe. A kon-
tárkodással életek kerülhet-
nek veszélybe. Dr. Átal Lász-
ló a kérdésekre reagálva el-
mondta, hogy a MÁV átalakí-
tása nagy változásokat nem
fog hozni, majd kijelentette,
hogy ezek az átalakítások az
IK Kft-re nem lesznek hatás-
sal. Elmondta, hogy már volt
egy olyan terv, ami a fôvál-
lalkozói modellt megcélozta,
de ezt egyelôre felfüggesztet-
ték. A vasút területén az al-
vállalkozók munkájának mi-
nôségével sok probléma van.

HHoolllliikk  MMiikkllóóss
KÜT tag

laló Magyarországon szeretne
olyan cégnél dolgozni, ahol elisme-
ri a vezetôség saját hibáit. 

Nemrég jelent meg egy írásom
„2009 furcsa év” címmel. Év végére
tényleg furcsa lett.

Egy kis GYSEV visszatekintô: Ja-
nuárban elbocsájtások, átszervezé-
sek. 1800 ember jövôbe vetett bizal-
ma hullott darabokra. Miért mon-
dom, hogy 1800? Mert a GYSEV
mindig kicsit családias vállalkozás
volt. Itt gondolnék azokra, akikre
már nem vonatkozik a GYESEV
menetkedvezmény, csak remélni
tudom, hogy megtalálták a helyü-
ket. Még fel sem ocsúdtunk a lét-
számcsökkentésbôl, máris itt volt
egy igen megalapozatlan, elhamar-
kodott munkáltatói döntés. Újabb
létszámcsökkentés. Újabb rettegés,
kit küldenek el? A végrehajtása óta
nincs úgynevezett „négyesforda”,
csak összevisszaság, mint ahogy ez
jellemzô az egész magyar közleke-
désre is.

Eljött az év vége, most itt tartunk,
az egyre fogyó vasutas társadalom-
nak egyre több felsô vezetôvel kell
szembenéznie. Mert az a réteg fo-
lyamatosan gyarapodik. Most is
kaptunk egyet a jövôbeni GYSEV
Cargo élére. Új cég, új menedzs-
ment, új vezér, új apparátus. Sajnos
azt látom, hogy a GYSEV a MÁV ál-
tal kitaposott ösvényre lép, hogy ez

az ösvény milyen, arról úgy gondo-
lom, a MÁV-os kollégák tudnának
mesélni. Mi csak most fogjuk meg-
tudni.

Egy szomorú hírt is szeretnék kö-
zölni. Egy tagunk balesetet szenve-
dett, fogjuk rá „szerencséset”, mert
mindig csak utólag tudjuk eldönte-
ni, mi történhetett volna. Ezúton is
kívánunk neki minél elôbbi gyó-
gyulást!

Amit az utóbbi idôben sokszor
megfigyeltem, hogy mások nyilat-
koznak a nevemben illetve a VSZ
nevében. Nem kellene ezt tennie
senkinek, hiszen azt csak mi tud-
juk, hogy mit szeretnénk, még ha
ez furcsa is egyeseknek. Bennünket
nem irányítanak. Bár még mindig a
tanuló éveimet töltöm, a szakszer-
vezeti munkát kihívásnak tekintem,
amelynek szeretnék megfelelni.

Végezetül minden vasutasnak, le-
gyen az MÁV illetve MÁV-tól kiszer-
vezett alkalmazott, valamint a
GYSEV minden „dolgozójának”
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
(és ami még ennél is fontosabb)
létszámcsökkentés és átszervezés
nélküli Boldog Új Évet Kívánok a
GYSEV-nél mûködô VSZ alapszer-
vezetek nevében.

NNaaggyy  DDéénneess
VSZ GYSEV

Soproni Alapszervezeti titkára6 M a g y a r V a s u t a s

Jó reggelt!
––  JJÓÓLL FFIIGGYYEELLJJEENNEEKK RRÁÁMM,,  MMEERRTT

CCSSAAKK EEGGYYSSZZEERR MMOONNDDOOMM EELL..
Így szerettem volna kezdeni egy keddi Érdek-

egyeztetô Tanács ülését, de aztán meggondol-
tam magam. Pedig tényleg csak egyszer kéne
elmondania egy szakszervezetnek, hogy a mun-
káltató a biztonságos munkavégzés feltételeit
teremtse meg. Úgy látszik, hogy a munkáltatók
inkább ellenségnek tekintik az érdekképvisele-
teket, mint partnernek. Pedig a szakszerveze-
teknek nem áll érdekükben a munkáltató meg-
büntetése. Csak mellékesen jegyzem meg,
hogy egész jó bérfejlesztési alap jönne ki bün-
tetésekre kifizetett pénzekbôl. Úgy gondolom,
nem csak a GYSEV, hanem az összes munkálta-
tó Magyarországon példát vehetne két tagunk-
ról. Hibájukat elismerték, nem kerestek kibú-
vókat, magyarázatokat. Nincs emlékem arról,
hogy a munkáltató valaha is feltette volna a ke-
zét „hibáztam”. Ezen a munkáltatónak is változ-
tatnia kellene. A felelôsök megnevezésével és a
szankcionálásával pedig mi tudjuk, hogy ôk is
hibáznak, csak elismerniük nehéz. Lehet, csak
én gondolom rosszul, de milyen presztízsvesz-
teség lehet egy hibás döntést vagy utasítást elis-
merni? Én, és feltehetôleg minden munkavál-

MÁV INGATLANKEZELÔ KFT.

KÜT hírlevél



Küldöttértekezlet
AA  VVSSZZ  CCaarrggoo  SSzzaakkmmaaii  KKééppvviissee--

lleett  ssoorrooss  KKüüllddööttttéérrtteekkeezzlleettéétt  22000099..
nnoovveemmbbeerr  1100--éénn  ttaarrttoottttáákk..  EEllôôsszzöörr
KKoovvááccss  IImmrree  eellnnöökk--vveezzéérriiggaazzggaattóó
ttaarrttootttt  ttáájjéékkoozzttaattóótt  aa  vváállllaallaatt  hheellyy--
zzeettéérrôôll,,  mmaajjdd  SSiimmoonn  DDeezzssôô,,  aa  VVSSZZ
eellnnöökkee  sszzóólltt  aa  vvaassuuttaassssáággoott  éérriinnttôô
aakkttuuaalliittáássookkrróóll..

A tavaly alapított VSZ Cargo
Díjat másodszor ítélte oda az In-
tézôbizottság. Az aranyozott tollat
idén Lakatos Jánosné vehette át a
Küldöttértekezleten. Az idei jutal-
mazott 1972-ben állt a MÁV kötelé-
kébe, és ezzel együtt a VSZ-be, és
azóta is szakszervezetünk tagja.
Több ciklus óta SZB titkár, üzemi
tanács tag, a KÜT tag. Tagja a VSZ
Választmányának, a megalakulás
óta a Szakmai Képviselet vezetô-
helyettesi posztját is betölti. Az el-
múlt néhány év alatt a kis helyi
üzemviteli alapszervezetbôl hatal-
mas területi lefedettségût, néhány tíz
tagból 100 tagúra nôtt szakmai csa-
patot épített. Az Intézôbizottság a
Vasutasok Szakszervezete Cargo
Szakmai Képviselet érdekében, és
több cikluson át kiemelkedôen vég-
zett munka elismeréseként ítélte oda
az idei díjat Lakatos Jánosnénak.

A testület megvitatta és elfogad-
ta a 2010-re vonatkozó tárgyalási ja-
vaslatcsomagot. Megtárgyalta a
következô üzemi tanácsi és munka-
védelmi képviselô választások elô-
készítésének feladatait.

VSZ Cargo Munkavédelmi
Képviselôk Értekezlete

AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee
CCaarrggoo  SSzzaakkmmaaii  KKééppvviisseelleettee  ccéélluull
ttûûzzttee  kkii  aa  MMÁÁVV  CCaarrggoo  ZZrrtt--nnééll  mmeegg--
vváállaasszzttootttt  VVSSZZ--eess  mmuunnkkaavvééddeellmmii
kkééppvviisseellôôkk  mmuunnkkáájjáánnaakk  ttáámmooggaattáá--
ssáátt..  EEnnnneekk  éérrddeekkéébbeenn  eeggyy  pprroobblléémmaa--
ffeellttáárróó--  ééss  mmeeggoollddóó,,  ttaappaasszzttaallaattccssee--
rréétt  ééss  ttaannuulláássii  lleehheettôôssééggeett  bbiizzttoossííttóó
ffóórruummoott  hhoozzttuunnkk  llééttrree  VVSSZZ  CCaarrggoo
MMuunnkkaavvééddeellmmii  KKééppvviisseellôôkk  ÉÉrrtteekkeezz--
lleettee  nnéévveenn..  AAzz  eellssôô  éérrtteekkeezzlleetteett
22000099..  nnoovveemmbbeerr  1177--éénn  ttaarrttoottttuukk..

Az elsô napirendi pontban Zlati
Róbert elmondta, hogy a VSZ
Cargo SZK a munkavédelem terüle-
tére nagyobb figyelmet kíván fordí-
tani, a jövôben segíteni kíván a
képviselôk ismeretszintjének emelé-
sében, fórumot biztosít a problémák
megbeszélésére és a megoldások
keresésére.

A második napirendi pontban
Kondor Norbert tartotta meg elô-
adását Érdekérvényesítési lehetô-
ségek a munkavédelem területén

A hírt az önállóan
meghirdetett és ered-
mény nélkül zárult
sztrájk idején jelentette
meg a Cargo. Most szö-
gezzük le: az ilyen rek-

lám nekünk természetesen nem
hiányzik!

MCH 2009/38. (október 27.):
„Mi csak zavartalan, magas szín-
vonalú, hatékony szolgáltatások-
kal ôrizhetjük meg a munkahelye-
ket és azt a tudásvagyont, amely
tisztelt munkatársaink tapasztala-
tában testesül meg.”

A hír egyértelmûen azt fogal-
mazza meg, hogy milyen fontos
emberek dolgoznak a vállalatnál.
Aki írta, lehet hogy nem hallott az
október 6-án bejelentett létszám-
csökkentési szándékról?

MCH 2009/42. (november
25.): „Ugyancsak novemberi kifi-
zetéssel kapják kézhez alkalma-
zottaink az egyszeri év végi jutal-
mat, összesen 72 millió forintot fi-
zetünk ki ezen a jogcímen. Sajnos
ez az összeg a 2009. évi bérmegál-
lapodás részét képezô és a szerve-
zeti teljesítmény elismerésére biz-
tosított 290 millió Ft-os keretösz-
szegnek 3/4-résszel csökkentett
része lehet.”

Igazi marketingfogás! Miért is
örülnénk ma egy túzoknak, mint
tegnap egy verébnek? (Bocs.) Azt
nem tudta a szerkesztôk közül
senki, hogy a bérmegállapodást
módosítottuk év közben, hogy ka-
rácsony elôtt – a cég tragikus ered-
ményei ellenére – biztos pénzhez
jussanak a kollégák? Talán itt is
meg lehetett volna említeni a szak-
szervezeteket.

MCH 200/43. (december 2.):
„A MÁV Cargo Zrt. az érintett
dolgozók számára támogató prog-
ramot indít” (Értsd: a létszám-
csökkentésben érintetteknek.)

Örülünk a programnak. Nem
véletlenül, hiszen a VSZ követelte
ki, és szerepel is az októberi kol-
lektív munkaügyi vitát lezáró
megállapodásban. De úgy tûnik,
hogy a VSZ-munkáltató együtt-
mûködés nem eredményes. Ez
persze nem olyan nagy baj, a lé-
nyeg az, hogy a mûködésünk ered-
ményes, amely az idézettek egyik-
másikából is kitûnik. Persze egye-
seknek az eredmények nem szá-
mítanak, csak bekerülhessenek a
hírekbe. Mi pedig köszönjük a jó
mûködésünk eredményeihez nyúj-
tott támogatást!

címmel. A prezentáció bemutatta a munkavédelmi
képviseleti munka egész rendszerét, a hatalmas
jogszabályi anyagot. Az elhangzottak megbeszélé-
se során a résztvevôk részletesen megismerhették
az erre az alkalomra Kondor Norbert által készített
CD-t, amely nagymértékben segíti a képviselôk munkáját.

A résztvevôk ezek után részletesen megbeszélték a
munkaidô-kedvezmény felhasználásának szabályait, a közel-
gô munkavédelmi képviselô választások elôkészítését, a helyi
ellenôrzések tapasztalatait, eredményesebbé tételének le-
hetôségeit, a munkaruha juttatás területén tapasztalt problémá-
kat. A rendezvényt minden jelenlévô sikeresnek, és folytatan-
dónak ítélte.

VSZ Cargo ÜT Tagok Értekezlete
AAzz  éérrtteekkeezzlleett  llééttrreehhoozzáássáátt  uuggyyaannaazz  aa  sszzáánnddéékk  mmoottiivváállttaa,,

mmiinntt  aa  mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellôôkk  eesseettéébbeenn..  Az elsô értekezle-
tet 2009. december 3-án tartották. A tanácskozás fókuszában a

közelgô 2010-es választásokra történô felkészülés volt. Meg-
vitatták a VSZ számára ismét sikeres választások érdekében
szükséges feladatokat.

Két hónap csúszás már nem számít…
……mmoonnddhhaattttáákk  eezztt  aa  NNeemmzzeettii  SSzzíínnhháázz  ééppííttéésseekkoorr,,  vvaaggyy

mmoonnddhhaattjjáákk  aa  44--eess  MMeettrroo  ééppííttéésséénnééll..
De mondhatják-e a cargosok, akik abban bíztak közel két

hónappal ezelôtt, hogy a munkáltató által tervezett létszám-
csökkentés hatásainak enyhítése érdekében a szakszervezetek
tárgyalást kezdeményeznek a munkáltatóval?

Ha valamennyi szakszervezet nem is, de a Vasutasok
Szakszervezete megtette, hogy kollektív munkaügyi vitát indí-
tott a MÁV Cargonál. Voltak, akik ebben az idôben még abban
a hitben ringatták magukat, hogy idén már nem lesz leépítés a
Cargonál. Ez így igaz is, de az elôkészítése megkezdôdött és
ez sok munkát ró a tisztségviselôkre, akik meg szeretnék
ôrizni tagjaik munkahelyét.

Néhány napja kezdeményezett ugyanebben a témában egy
másik szakszervezet kollektív munkaügyi vitát.

Két hónap csúszás tényleg nem számít? Ja, idén nem lesz
leépítés!

Tényleg csak sztrájkkal lehet a hírekbe bekerülni?,
avagy „kommunikációs sikertörténet” a MÁV Car-
gonál?

AAzz  aalláábbbb  lleeíírrttaakkhhoozz  eellôôzzeetteesseenn  mmeegg  kkeellll  mmoonnddaannii,,  hhooggyy  aa
CCaarrggoo  iiddeeii  ttööbbbbsszzöörrii  ááttsszzeerrvveezzééssee  kköözzüüll  aazz  eeggyyiikkbbeenn  aa  bbeellssôô
kkoommmmuunniikkáácciióó  aa  hhuummáánn  sszzeerrvveezzeettttôôll  ááttkkeerrüülltt  aa  mmaarrkkeettiinngghheezz..
NNeemm  lleehheettüünnkk  bbeennnnee  bbiizzttoossaakk,,  hhooggyy  eezz  ééss  aazz  aazzóóttaa  mmeeggjjeelleenntt
íírráássookk  ttaarrttaallmmaa  kköözzöötttt  vvaann--ee  sszzoorrooss  öösssszzeeffüüggggééss,,  ddee  úúggyy  ggoonn--
ddoolloomm,,  éérrddeemmeess  sszzeemmeellggeettnnii..

MÁV Cargo Hírmondó (MCH) 2009/37. szám (október
19.): „Együttmûködésünk a VDSZSZ-szel vállalatunk meg-
alakulása óta eredményes. Most sincs vitánk egymással.” Magyar Vasutas 7

VSZ CARGO Hírek
ZZllaattii  RRóóbbeerrtt
VVSSZZ  CCAARRGGOO
SSZZKK  vveezzeettôôjjee



2009. NOVEMBER 26-ÁN ÚJ VSZ
ALAPSZERVEZETET ALAKÍTOTTAK A MÁV
ZRT. PÁLYALÉTESÍTMÉNYI OSZTÁLY MIS-
KOLCI ALOSZTÁLYÁNÁL DOLGOZÓ
TAGJAINK. AZ ELMÚLT ÉVEK KÖVETKEZE-
TES MUNKÁJÁNAK, A SZEMÉLYES KAP-
CSOLATOKNAK, ÉS A FOLYAMATOS TÁ-
JÉKOZTATÁSNAK KÖSZÖNHETÔEN 11-
RÔL 47-RE EMELKEDETT A VSZ-TAGOK
LÉTSZÁMA. A VSZ ELNÖKSÉG HOZZÁ-
JÁRULT EGY ÚJ ALAPSZERVEZET LÉTREHO-
ZÁSÁHOZ.

A VSZ Miskolci Területi Képviselete
vezetôje felkérte a munkáltatói jogkörgya-
korló Bánkúti Gyula alosztályvezetôt, hogy
adjon tájékoztatást a pályavasutat érintô vál-
tozásokról. A miskolci terület a hálózat egy-
ötödét fedi le, a végrehajtásnál 265, az ope-
ratív irányításban 39 munkatárs munkáját
kell összehangolni, kezdte az alosztályveze-
tô. A kilenc szakaszmérnökséget és az egy
hidász szakaszmérnökséget irányítási szin-
ten tizenkét mérnök felügyeli. A jelenlegi
technológiai létszámból hiányzik négy pá-
lyamester és hat fizikai munkavállaló. Na-
gyobb figyelmet kell fordítani a képzésre,
ezért januártól területi oktatás lesz a pálya-
mestereknek. Kiemelte a tervszerûség fon-
tosságát, amelyben az idegenfeles munká-
kat és a saját belsô feladataikat határozzák
meg, és nyomonkövetik a terület-átadástól a
befejezô fázisig. 

Az alosztályvezetô felhívta a figyelmet az
üzembiztonságra, a balesetek megelôzésére
és a bizalmi tôke fontosságára. A megválasz-
tandó tisztségviselôk éljenek azzal a biza-
lommal, amit egy-egy kollektívától kapnak.

Ezt követôen megválasztották az alapszer-
vezet tisztségviselôit. A szakszervezeti bizott-
ság titkára Kovács Szilárd, helyettese Her-
man Tibor lett, majd döntöttek a további
tisztségekrôl is. 

Ünnepélyes pillanat volt, amikor köszön-
tötték Nagy Dénes pályamestert, aki negy-
ven év szakszervezeti tagsággal a háta mö-
gött a közelmúltban ment korengedményes
nyugdíjba.  Zárszóként Asztalos László, a
szakmai képviselet vezetôje tájékoztatta a vá-
lasztói értekezlet résztvevôit a PML pályavas-
úton belül elfoglalt helyérôl, a várható
jövôrôl. A területi képviselet vezetôje,
Bernáth Katalin gratulált a megválasztottak-
nak és felajánlotta segítségét a következô
feladatokhoz.

BB..JJ..

Választási fórum
Miskolcon

MUNKAVÁLLALÓI FÓRUMOT TARTOTT 2009. NOVEMBER 24-ÉN A VAS-
UTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK MISKOLCI VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI SZAK-
SZERVEZETI BIZOTTSÁGA A VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KIEMELTEN
KÖZHASZNÚ KFT. MISKOLCI KÖZPONTJÁBAN.

A munkavállalói fórum ap-
ropója a 2009. november 30-
án megtartott üzemi tanács-
választás volt. A fórum vendé-
ge volt Fogl Zoltán, a gazda-
sági társaságokért felelôs ér-
dekvédelmi alelnök és Rubik
László, a VSZ Vasútegészség-
ügyi Intézô Bizottság titkára.

A fórumot Jármy Csabáné
VSZ szb-titkár nyitotta meg és
elsôként Bodnár Józsefnek, a
VSZ Területi Képviselet vezetô-helyettesének adott szót, aki az üzemi tanács-vá-
lasztás fontosságáról, törvényi hátterérôl adott tájékoztatást. Ezután Rubik Lász-
ló IB-titkár beszélt többek közt a nemzetközi vasúti kedvezményrôl, a bértárgya-
lásokról, a 13. havi fizetésrôl, a teljesítmények alakulásáról divíziónként. Az
utóbbi kérdésrôl parázs vita alakult ki a résztvevôk között, mivel a Miskolci Di-
vízió teljesítménye országos viszonylatban az elsôk között van. Ezért a résztvevôk
arra kérték a szakszervezeti vezetôket, hogy képviseljék álláspontjukat, misze-
rint ha nem a 13. havi fizetést fogják megkapni a munkavállalók, akkor a juta-
lom elosztásánál vegyék figyelembe a teljesítmények alakulását.

BBeerrnnáátthh  KKaattaalliinn
VSZ TK vezetô

Lezárult egy korszak,
de kezdôdik egy új

A KELET-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS LO-
GISZTIKAI KÖZPONT MISKOLC MUNKAVÁLLA-
LÓI ISMÉT EGY KELLEMES, DE FÁJÓ KÖTELE-
ZETTSÉGÜKNEK TETTEK ELEGET. KOVÁCS IM-
RÉNÉ MARIKA HUSZONNYOLC ÉVI VASÚTI
MUNKAVISZONY – UGYANENNYI VSZ TAGSÁ-
GI IDÔ – UTÁN NYUGDÍJBA VONULT. JELEN-
TÔS ESEMÉNY EZ EGY EMBER ÉLETÉBEN KÜLÖ-
NÖSEN AKKOR, AMIKOR EGY SZOLGÁLATI HE-
LYEN TÖLT LE ENNYI ÉVET.

Marika nagyon lelkiismeretes és szorgalmas kolléganô volt, amit elismerô ki-
tüntetései is bizonyítanak. 

A családias rendezvényen a Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselete ne-
vében Bernáth Katalin képviselet-vezetô és Márton Sándor szb-titkár a VSZ
Elismerô Oklevele mellett tárgyjutalmat nyújtottak át az ünnepeltnek megkö-
szönve a több évtizedes kitartását a Vasutasok Szakszervezete mellett. A kollé-
ganô a szakszervezeti tagságát természetesen nem fogja megszüntetni, sôt fel-
adatokat szeretne vállalni a VSZ Miskolci Nyugdíjas Alapszervezeténél.

Szívbôl reméljük, hogy a munkával töltött éveket a nyugalom, a pihenés, a
gyermekekkel való sok-sok program váltja fel. Kívánunk számára hosszú, békés
nyugdíjas éveket, és jó egészséget a Vasutasok Szakszervezete nevében.

BBeerrnnáátthh  KKaattaalliinn
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Új VSZ
Alapszervezet

alakult



SZOMORÚ ESEMÉNY BEJELENTÉSÉ-
VEL KEZDÔDÖTT 2009. NOVEMBER
11-ÉN A VSZ BUDAPESTI TERÜLETI
KÉPVISELET TITKÁRI TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSE. EGYPERCES NÉMA FELÁL-
LÁSSAL ADTÁK MEG A VSZ VE-
ZETÔI, SZB-TITKÁRAI A TISZTELETET A
NOVEMBER 8-ÁN ELHUNYT VIDRA
ISTVÁN KOLLÉGÁNAK.

Ezután bemutatták a testület új tagja-
it, akik Karácsony Szilárd szervezetpoli-
tikai alelnöktôl átvehették tiszt-
ségviselôi igazolványukat.

Az elsô napirend keretében
megvitatták a Budapest Területi
Képviselet munkájáról készült be-
számolót. Király Károlyné képvise-
letvezetô szóbeli kiegészítôjében
megköszönte a munkát, amelynek
egyik eredménye, hogy a területen
idén háromszázötvenkettô új belé-
pôvel gyarapodott a Vasutasok
Szakszervezete.

A folytatásban Meleg János alel-
nök a VSZ érdekvédelmi eredményeirôl
adott tájékoztatást. Többek között ki-
emelte, hogy szakszervezetünk felérté-
kelôdött, amit a figyelmeztetô sztrájk
idején tapasztalt társadalmi szolidaritás

iiss  bbiizzoonnyyíítt..  AA  mmeelllléékkvvoonnaallaakk  bbeezzáárráássáárróóll
sszzóóllóó  ttáárrggyyaalláássookkrróóll  eellmmoonnddttaa,,  hhooggyy  aa
VVSSZZ  ccéélljjaa  eeggyy  oollyyaann  kköözzééppttáávvúú  mmeeggáállllaa--
ppooddááss  mmeeggkkööttééssee,,  aammeellyy  ––  lleeggaalláábbbb
22001100..  ddeecceemmbbeerr  3311--iigg  ––  ggaarraannttáállnnáá  aa
ffooggllaallkkoozzttaattááss--bbiizzttoonnssáággoott..

AAzz  éévv  vvééggii  bbéérrttáárrggyyaalláássookkrróóll  sszzóóllvvaa  eell--
mmoonnddttaa,,  hhooggyy  aa  VVSSZZ  sszzeerreettnnéé  bbôôvvíítteennii  aa
VVBBKKJJ  nnyyúújjttoottttaa  sszzoollggáállttaattáássookkaatt,,  bbiizzttoossíí--
ttóókk  bbeeeennggeeddéésséévveell,,  iilllleettvvee  aa  ffûûttééss--,,  ggáázz--
sszzáámmllaa  ffiizzeettéésséérree  aallkkaallmmaass  uuttaallvváánnyyookk--
kkaall..  AA  VVBBKKJJ  aallaappbbéérreessííttéésséétt  nneemm  ffooggjjaa  aa
VVSSZZ  jjaavvaassoollnnii..

AA  KKoolllleekkttíívv  SSzzeerrzzôôddééss  mmeeggkkööttééssee  kkoo--
mmoollyy  nneehhéézzssééggeekkbbee  üüttkköözziikk,,  ddee  aa  VVSSZZ

rraaggaasszzkkooddiikk  aa  sszziinntteenn  ttaarrttáásshhoozz..  TTaappaasszz--
ttaallaatt,,  hhooggyy  aa  MMÁÁVV--nnááll  kkeellll  mmiinnééll  eellôôbbbb,,
aa  lleehheettôô  lleeggjjoobbbb  ppaarraamméétteerreekkkkeell  mmeeggááll--
llaappooddáásstt  kkööttnnii,,  mmiivveell  eezz  aazz  eettaalloonn  aa  ttööbb--
bbii  sszzeerrvveezzeett  sszzáámmáárraa..

Karácsony Szilárd szerint ismét bizo-
nyítottuk, hogy a szakszervezetek össze-
fogásával lehet eredményt elérni. Azon-
ban tudomásul kell venni, hogy csak az-
zal lehet együttmûködni, aki akarja az
együttmûködést. 

Megköszönte a jelenlévôknek, hogy
nagy gondot fordítanak a tagszervezés-
re, tagmegtartásra. Ennek eredménye,
hogy a VSZ taglétszámának mintegy
30%-a a budapesti területhez tartozik. A
VSZ erejét a szervezettsége adja, mely-
nek továbbfejlesztése érdekében 2009-
ben több képzésen vehettek részt az
alapszervezeti tisztségviselôk. A jobb

kommunikáció érdekében pe-
dig megújult a VSZ honlapja.

A következô napirend kere-
tében Király Károlyné képvise-
letvezetô egészségügyi okból
kérte tisztségbôl való felmenté-
sét. Több tisztségviselô mon-
dott köszönetet Király Károly-
nénak a mintegy negyvenegy
éve folytatott közösségi tevé-
kenységért. 

A lemondás miatt megürese-
dett tisztség betöltésére a VSZ

Választási Szabályzata alapján megalakí-
tották az elôkészítô testületeket és kije-
lölték a választás idôpontját.

DD..ZZss

MOSONMAGYARÓVÁRON ÉS A
CSATOLT ÁLLOMÁSOKON EZ-
IDÁIG VEGYES SZAKMAI ÖSZ-
SZETÉTELÛ ALAPSZERVEZET MÛ-
KÖDÖTT. A VASÚT SZÉTDARABO-
LÁSA MIATT BEKÖVETKEZETT VÁL-
TOZÁSOK AZONBAN TOVÁBB
NEHEZÍTETTÉK A KÉPVISELT TA-
GOKTÓL ELTÉRÔ VÁLLALATNÁL
FOGLALKOZTATOTT TISZTSÉGVISELÔK
MUNKÁJÁT.

AA  kküüllöönnbböözzôô  sszzaakkmmáákkkkaall  ttöörrttéénntt
eeggyyeezztteettééss  ééss  aazz  EEllnnöökksséégg  jjóóvvááhhaaggyyáássaa
uuttáánn,,  aa  sszzaakkmmaaii  éérrddeekkeekk  eerrôôtteelljjeesseebbbb
mmeeggjjeelleennííttééssee  ééss  kkééppvviisseelleettee  éérrddeekkéébbeenn
22000099..  ookkttóóbbeerr  1199--éénn  aa  kkoorráábbbbii,,  ffôôlleegg
ccaarrggóóssookkaatt  ttöömmöörrííttôô  aallaappsszzeerrvveezzeettbbôôll  kkii--

vváállvvaa  ffoorrggaallmmii  aallaappsszzeerrvveezzeett  aallaakkuulltt  ttii--
zzeennhhaatt  ttaaggggaall..

AAzz  aallaakkuullóó  ttaaggggyyûûlléésseenn  aa  ttaaggookk  ttiittkkáárr--
nnaakk  SSzziilláággyyii  DDéénneess ffoorrggaallmmii  sszzoollggáállaatt--
tteevvôôtt,,  hheellyyeetttteesséénneekk  GGiibbrriicczz  JJáánnooss ffoorrggaall--
mmii  sszzoollggáállaatttteevvôôtt  vváállaasszzttoottttáákk  mmeegg..

SSookk  ssiikkeerrtt  ééss  eerreeddmméénnyyeess  éérrddeekkkkééppvvii--
sseelleetteett  kkíívváánnuunnkk..

LLaakkaattooss  JJáánnoossnnéé
VVSSZZ  aallaappsszzeerrvveezzeettii  ttiittkkáárr
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Rendhagyó értekezlet

ÚÚjj  ffoorrggaallmmii  aallaappsszzeerrvveezzeett  aallaakkuulltt Búcsúzunk
MMééllyy  mmeeggrreennddüülléésssseell  ttuuddaatt--
jjuukk,,  hhooggyy  HHaajjóóss  BBééllaa,,  aa  MMaa--
ggyyaarr  VVaassuuttaass  rreennddsszzeerreess  sszzeerr--
zzôôjjee  22000099..  nnoovveemmbbeerr  1133--áánn,,
8844  éévveess  kkoorráábbaann  eellhhuunnyytt..

Hajós Béla 1945-ben állt vasúti
szolgálatba.
Pályamunkásként részt vett a rom-
eltakarításban és a vasút újjáépíté-
sében. A Magyar Vasutas olvasói
nemzetközi kitekintést nyújtó for-
dításait és újságcikkeit több évtize-
den át olvashatták a lapban. Mun-
kássága elismeréseként 2005-ben a
VSZ Elnöksége a „Magyar Vasutas-
ért” kitüntetést adományozta Ha-
jós Bélának.
Béla bácsi emlékét megôrizzük.

KKaarrááccssoonnyy  SSzziilláárrdd, fôszerkesztô



MMÁÁVV--SSttaarrtt  KKÜÜTT--KKMMVVBB
kköözzööss  éérrtteekkeezzlleett
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Az Esélyegyenlôségi Bizottság
2009. évi tevékenységérôl kaptunk
tájékoztatást Varga Judit Kompenzá-
ciós Ösztönzés Menedzsment ve-
zetôtôl. Beszámolójából megtudtuk,
hogy a bizottságba a munkáltató 4, a
szakszervezetek 2-2 munkavállalót
delegálnak. Kérte, hogy a bizottság
e-mail címét juttassuk el mi is a leg-
több munkavállalóhoz, hogy problé-
májukkal megkereshessék ôket: 

eselyegyenloseg@mav-start.hu.
A munkavállalói megkeresést min-

den tag megkapja és a legközelebbi
ülésen megvizsgálják az adott ügyet
és együtt keresik a probléma megol-
dását. A bizottság részt vett több ren-
dezvényen, így a Vasutasnapon, a
Pénztárosok Napján és a Kocsivizsgá-
lók Napján is. Ezeken a rendezvénye-
ken is népszerûsíteni igyekeztek szer-
vezetüket, gyerekeknek szerveztek
rajzversenyt. Tevékenységükrôl a
Start Expresszben olvashattunk már
cikkeket. 2010-ben oktatást szervez-
nek, melynek célja a szemlélet for-
málása, a kommunikáció, az infor-
mációk közzététele.

A továbbiakban a Rekreációs Prog-
ram ezévi sikereirôl hallottunk. Meg-
állapítottuk, hogy a keretszám igen
alacsony a programba bevont mun-
kakörökben dolgozók számához ké-
pest. Így is nagy elôrelépés azonban,
hogy 2008-hoz képest majdnem két-
szer annyian vehették igénybe idén
ezt a szolgáltatást. Mivel a tapasztala-
tok szerint decemberre nem nyújta-
nak be igényt a munkavállalók, 2009-
ben a munkáltató nem is igényelt he-
lyet. Vincze Teodóra humán vezetô
bizakodását fejezte ki arra vonatko-
zóan, hogy ezt a szintet jövôre is tud-
ja tartani a cég. Arra nem is gondol-
hatunk, hogy a keretszámot növel-
jék, de arra kell törekedni, hogy mi-
nél többen vegyenek részt a
rekreációs programban. 

Somodi László marketing és
fejlesztési vezetô a 2008-2010-
es Marketing Stratégiát mutat-
ta be, melynek fontos fogalmai
a mobilitás, a versenyképesség,
a környezetvédelem. A bevétel-
növelésben kulcsfontosságú a
pontosság-tisztaság-utastájékoz-
tatás hármas követelménye.

Eszenyi Ferenc a Biztonsági
Szervezet képviseletében be-
számolt a 2009. III. negyedéves

munkavédelmi helyzet-
rôl. A munkabalesetek
száma másfélszeresére
nôtt, legveszélyeztetet-
tebbek a vezetô jegyvizs-
gálók és a jegyvizsgálók.
Az influenzajárvány terje-
dése kapcsán felmerült a
pandémia utasítás „élesí-
tése”, Kiss Péter biztonsá-
gi vezetô elmondta, hogy
a nyíregyházi területre
már elindult a védôfelszerelés.

Végezetül Kajner József beszerzési
és gazdálkodási vezetô tájékoztatott a
munkakörülmény-javító intézkedé-
sekrôl. A 2008-as tervet teljes egészé-
ben meg tudták valósítani, felhasz-
nálva az erre szánt pénzeszközöket.
2009-ben az egyedi fûtésû, Start által
bérelt helyiségek klimatizálását is
szerették volna elvégezni, de a MÁV
ettôl elzárkózott azzal a kifogással,
hogy az egész épület fûtés-korszerû-
sítését meg akarják oldani. A pénztá-
rak biztonságát digitális széfek be-
szerzésével növelik. Örvendetes a fo-
lyamatos, tervezett megújulás, azon-
ban a munkavédelmi képviselôknek
is jelen kell lenni  az átadás-átvétel-
kor.

AAzz  ÜÜzzeemmii  TTaannááccssookk  ééss  aa

KKöözzppoonnttii  ÜÜzzeemmii  TTaannááccss  

2009. november 23-án közös meg-
beszélést tartottak, melyen tájékozta-
tást kaphattunk Varga Judit ösztön-
zésmenedzsment vezetôtôl a munka-
kör-értékelési rendszer mûködésé-
rôl. Hangsúlyozta, hogy nem a mun-
kavállalót, hanem a munkakört érté-
kelik a Top Down – felülrôl lefelé –
elv alapján. A Hay-módszer három
faktor – tudás, problémamegoldás,
felelôsség – alapján pontoz, azonban
hibája, hogy nem veszi figyelembe a
vasúti szolgálatban töltött idôt. A
munkavállalói képviselôk figyelmez-
tettek arra a hibára, hogy a munka-

10 M a g y a r Vasutas

köri leírások tartalma nem minden esetben
egyezik a ténylegesen elvégzett, elvárt felada-
tokkal. Felmerült az igény, hogy a munkakö-
röket értékelô szakmai bizottságokba delegál-
hassunk munkavállalói érdekképviselôket
(üzemi tanácstagot, szakszervezeti tisztségvi-
selôt) is. Varga Judit ígéretet tett, hogy ezt a
problémát felülvizsgáltatja, valamint tájékoz-
tatta a jelenlévôket arról, hogy tervezik az ér-
dekeltek bevonását.

Az egész országot lázban tartó szolgáltató-
váltással kapcsolatos információkat Lóczi Csa-
ba, a Tervezési és Ellenôrzési Szervezet veze-
tôje osztotta meg velünk. 

Elkészült a 2010. évi menetrend, amely már
nem számol 29,5 mellékvonallal, ahol busz
váltja ki a vasutat. Ismételten felhívta a
figyelmet a minisztérium honlapjára
(http://www.khem.gov.hu), melyen napra-
készen követheti minden érdeklôdô a terve-
zés, döntés menetét. Kérte, hogy a munkavál-
lalói oldalról felvetett konkrét csatlakozási
problémákat juttassák el a szervezethez. 

A jármûfejlesztésekkel kapcsolatban So-
modi László kiemelte, hogy a balatoni térség-
ben biztosítják majd a kerékpárszállításra al-
kalmas kocsikat (IC vonatokon is). Továbbá a
családok számára csalogató lehet, hogy beve-
zetik a kisgyermekes szakaszt. Megállapította,
hogy naponta mintegy 150 ezer ember ingá-
zik vonattal, kb. egymillióan hetente egyszer,
míg a lakosság 2/3-a szinte soha nem használ-
ja szolgáltatásunkat.

A nemzetközi fejlesztésekkel Zü-
rich és Székelyföld felé nyitnának,
elsôsorban a szolgáltatás színvonalá-
nak javításával, illetve az utasok szá-
mára kedvezô tarifapolitikával.

A Központi Üzemi Tanács szomo-
rúan állapította meg, hogy 2009-ben
emelkedett a vasúti dolgozók halálo-
zási száma. A szociális segélykeret
kimerülôben van, a fizetési elôleget
is igen sok dolgozó vette igénybe. A
szociális bérlakásokkal kapcsolatban
sikerült elérni, hogy a startos mun-
kavállaló után megüresedett lakást
ismét a Start egy dolgozójának utal-
ják ki.

MÁV START Zrt. KÜT-tájékoztató

DDiieenneess  ZZssuuzzssaannnnaa

AA  bbeevvéétteellnnöövveellééssbbeennkkuullccssffoonnttoossssáággúú  aappoonnttoossssáágg--ttiisszzttaassáágg--uuttaassttáájjéékkoozzttaattáásshháárrmmaass
kköövveetteellmméénnyyee

A Magyar hullámvasút

IIzzssáákk  JJeennôô  ggrraaffiikkáájjaa



K
Ü

T

SSoorrooss  KKÜÜTT--üüllééss::
22000099..  nnoovveemmbbeerr  55..

Elsôként a 2009. július 10-i
elektronikus aukción nyertes,
de bérleti szerzôdést a határ-
idôig nem aláíró ajánlattevôk
helyett a 2. legmagasabb bérleti
díjat kínáló ajánlattevôvel tör-
ténô szerzôdéskötéshez a hozzá-
járulás megadását tárgyalta a
Központi Üzemi Tanács. Vala-
mennyi érintett esetben a ko-
rábban hozott együttdöntô ha-
tározatot visszavonták és a testü-
let többségi döntéssel 30 napos
határidôvel megadta a hozzájá-
rulását a 2. helyezettekkel tör-
ténô szerzôdéskötésre. Ezt kö-
vetôen a KÜT együttdöntése
nélkül bérbe adott Halászlak és
Szokolya-Királyrét üdülôk bér-
leti szerzôdésének utólagos jó-
váhagyására készített elôter-
jesztést tárgyalták. A KÜT több-
ségi határozattal elfogadta a
munkáltatói elôterjesztést.

A különféléken belül az
„üdülôingatlanok elektronikus
aukciója” címû szakmai elôter-
jesztéshez készített bizottsági vé-

leményt ismertette a bizott-
ság vezetôje. A testület meg-
vitatta a javaslatban foglalta-
kat, majd a részletek kidolgo-
zására kérte fel a bizottságot.
A munkakörülmény-javító
munkákkal kapcsolatosan
létrehozott bizottság írásos
összefoglalót készített a fel-
tárt hiányosságokról, további
kérdések vetôdtek fel, így a
testület nem zárta le a témát.
Befejezésként a KÜT elnök
tájékoztatta a testületet az új
Alapítói Határozat-tervezet-
tel kapcsolatos anomáliáról,
melynek tisztázására a testü-
let konzultációt kezdemé-
nyezett.  

SSoorrooss  KKÜÜTT--üüllééss::
22000099..
nnoovveemmbbeerr  1199..

EEllssôôkkéénntt tájékoztató hang-
zott el a MÁV Zrt. 2009. évi
szociális segély- és munka-
bérelôleg keretének I-X. ha-
vi felhasználásáról, Dorozs-
mai Éva folyamat és mûkö-
désfejlesztés vezetô elôadá-

MÁV Zrt.
KÜT HÍRLEVÉL

– 2009. november

Bodnár JózsefKÜT
sajtóreferens

MMiinnddeenn  nnééggyy,,  vvaaggyy  eennnnééll

kkaapp  ggyyeerrmmeekkeennkkéénntt  77000000

FFtt--ooss  aajjáánnddéékkuuttaallvváánnyytt

ttööbbbb  ggyyeerrmmeekkeett  nneevveellôô  ccssaalláádd

––  AA  vvaassúúttii  jjeeggyy  áárreemmeellééss  mmáárr  nneemm  éérriinntt  bbeennnnüünnkkeett,,  tteeggnnaapp  mmeeggsszzüünntteettttéékk  aa
sszzáárrnnyyvvoonnaalluunnkkaatt!!  ((SSzzmmooddiiss  IImmrree  ggrraaffiikkáájjaa))
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sában. Elemezve a szociális segélykérelmeket leg-
gyakrabban a betegség, váratlan anyagi kiadás, beis-
kolázási terhek enyhítése szerepelt indokként. Az
eltelt idôszakban átlagosan 12.800 Ft szociális se-
gélyt fizettek, mintegy 1000 munkavállalónak. A
munkabérelôleg-kérelmekben leggyakrabban a tan-
díjak kifizetése, tüzelôvásárlás vagy váratlanul el-
romlott háztartási gép cseréje szerepelt indokként.
Több területrôl érkezett olyan jelzés, hogy a rendel-
kezésre álló keretet a negyedév elején maximális
összeggel kiosztják, így a következô két hónapra
már nem marad. „Kérjük a helyi üzemi tanácsokat,
hogy ésszerû, költséghatékony gazdálkodással a
munkavállalók széles körének kedvezô munkabér-
elôleg elbírálást biztosítsanak” – ezzel a kéréssel zár-
ta tájékoztatóját az elôterjesztô.

MMáássooddiikkkkéénntt a maradvány-, valamint az elkülöní-
tett keretek felhasználására tett munkáltatói javasla-
tot vitatta meg a KÜT. Az együttdöntésnek meg-
felelôen a 2009. évi keret a novemberi zárásig hasz-
nálható fel, ezt követôen a szervezeti egységekre le-
osztott keret maradványát a teljes felhasználás érde-
kében összegzik, így a decemberben jelentkezô –
munkáltató és az üzemi tanács, vagy megbízottal zá-
radékolt – rendkívüli segély- illetve a munkabérelô-
leg-kérelmeket a MÁV Zrt. Központi Üzemi Tanács-
nak (Bp. Könyves Kálmán Krt. 54-60.) kell elkülde-
ni. Hetente a KÜT munkabizottsága és a munkálta-
tó soron kívül tárgyalja majd a segély- és a munka-
bérelôleg felterjesztéseket.

A nagycsaládosok részére 6 millió Ft-ot különítet-
tek el és azt további 3.500.000 Ft-tal (ez a munkálta-
tó üzleti partnereinek ajándékozására szánt keret,
melyet a Kommunikációs Igazgatóság átadott erre a
célra) egészítették ki. A MÁV Zrt-nél minden négy
vagy ennél több gyermeket nevelô család kap gyer-
mekenként 7000 Ft-os ajándékutalványt. Ezzel járul
hozzá a MÁV Zrt. a KÜT-tel egyetértésben a nagy-
családosok karácsonyához.



Az említett törvény értelmében elég volt egy
rabszolga-tulajdonos megbízottjának nyilatkozata
ahhoz, hogy bármelyik északi állam bírósága szö-
kevénynek minôsítsen, és a tulajdonosnak vagy
megbízottjának átadjon minden szökéssel vádolt
színes embert, anélkül, hogy a vádlott védekezhe-
tett volna. Ez visszalépés volt az ókori római jog-
hoz képest is, amely szerint mindenkirôl azt kell fel-
tételezni, hogy szabad, amíg be nem bizonyosodik,
hogy rabszolga. Amint a Kongresszus elfogadta a
törvényt, az északi államokban élô négerek bizton-
ságukat féltve tovább szöktek Kanadába.

Ennek ellenére a rabszolgák kérdése egyálta-
lán nem szerepelt a háborús célok között. Lincoln
valójában az Unió egységéért küzdötte végig a há-
borút, a rabszolgatartást pedig (a közhiedelemmel
ellentétben) nem elsôsorban a feketékért, hanem
az Egyesült Államok méltóságáért kívánta megol-
dani. 

A sorsukat tûrhetetlennek tartó rabszolgák és
segítôik (abolicionisták) között szájról-szájra jártak
a Földalatti Vasút „állomásfônökeinek”, „kalauzai-
nak” a nevei. A legismertebb „fékezô”,  William Still
(Philadelphia) a lakásán pihenôt biztosított a
menekülôknek – volt egy élelmes, merész rabszol-
ga, aki némi kétszersülttel s egy tömlô vízzel ládá-
ba szögeztette és postára adatta magát, majd meg
is érkezett. 

Az „állomások” 10-20 mérföldre voltak egy-
mástól. A „kalauzok” sokszor duplafenekû kocsik-
ban szállították tovább a jövevényeket. Több mint
háromezren vettek részt a Földalatti Vasút hálóza-
tában, vállalva a veszélyt, ami nemcsak a me-
nekülôket, hanem minden résztvevôt fenyegetett.
A mozgalom „atyja” Charles Torrey (1813-1846) lel-
kész 1842-ben hívatlanul megjelent (a déli) Anna-
polisban, hogy tudósítást írjon a rabszolgatartók
gyûlésérôl, a rabszolgaságot ellenzôk számára.
Letartóztatták. A börtönben dolgozta ki a Földalatti
Vasút részletes tervét. Kiszabadulása után több
mint 400 rabszolga szökését segítette. Ismét perbe

fogták, börtönbe került, s ott halt meg. Kiemelkedô
„kalauz” volt Jonathan Walker hajóskapitány is, aki-
nek kezébe beleégették a rabszolgatolvajok bélye-
gét, mert hajóján szökött rabszolgákat szállított a
Bahama-szigetekre. A legszerényebb becslések
szerint a polgárháború kitöréséig több mint 70 ezer
rabszolga menekült át a Földalatti Vasúton. 

Az (északi) Unió gyôzelme az 1861-65-ös pol-
gárháborúban azonban még messze nem jelentet-
te a néger-kérdés megoldását. 

Az 1862. szeptemberi antietami csata után
Lincoln híres proklamációjában bejelentette, hogy
1863. január elsejével szabadnak nyilvánítja a lá-
zadó államok területén élô rabszolgákat. Vagyis
azokat, akik fölött nem volt hatalma – így rendele-
te szép, de érvénye nem volt. 1865 januárjában a
képviselôház elfogadta a 13. alkotmánymódosí-
tást, mely törvényen kívül helyezte a „rabszolgasá-
got és a kényszerszolgaságot”. 1866-ban a Kong-

resszus elfogadta a 14. alkotmánymódosítást,
mely elismerte a négerek szavazati jogát. 

Sorolni lehetne az emancipáció állomásait, de
a hely szûke miatt csak az egyik legkarizmatiku-
sabb, Martin Luther King fellépését említjük, aki
(még száz év múlva is ugyanazért küzdve) 1963.
augusztus 28-án az erôszak nélküli ellenállás szel-
lemében mondta el „I have a dream” (Van egy ál-
mom) címû híres beszédét Washingtonban, ahol

hívó szavára 200 ezer fôs békemenet vonult fel és
tüntetett a faji megkülönböztetés ellen. 

Az 1964-ben Nobel-békedíjat kapott politikust
1968-ban lelôtték (mint száz évvel korábban Lin-
coln elnököt).

A négerek lettek (maradtak) az amerikai vasút
legkiszolgáltatottabb munkásai. 

Fehérvári Nándor

VASUTAK A

VADNYUGATON

25. RÉSZ

12 M a g y a r  V a s u t a s

A VASÚT NEMCSAK A DINAMIZMUST, A MODERNITÁST JELENTETTE; JELKÉPE, FANTÁZIA-
NEVE LETT AZ IGAZSÁGNAK, A MÉLTÓSÁGNAK IS, (A HAZÁNKBAN SOSEM VOLT) EGY-
ÉRTELMÛ ÉRTÉKHORDOZÓVÁ VÁLT. A „FÖLDALATTI VASÚT” ROMANTIKUS, DE SOKSZOR
DRÁMAIAN MEGRÁZÓ TÖRTÉNETEI, A MENEKÜLT RABSZOLGÁKRÓL SZÓLÓ 1850-ES
TÖRVÉNY IGAZSÁGTALANSÁGAI MOZGÓSÍTOTTÁK A RABSZOLGASÁG ELLENFELEIT. 

A Földalatti Vasút Harriet Beecher-
Stowe (1811-

1896), a Tamás bá-
tya kunyhójának
írónôje. 1852-ben
regényébôl, melyet
Joshua Hemson
szökött rabszolga
igaz történetére
alapozott, az elsô
nap elfogyott 3000,
egy év alatt 300000,

a polgárháborúig másfél millió példány.
Dicsérô levelet küldött a szerzônek Heinrich
Heine, Charles Dickens és Viktória királynô is.
Bostonban színre vitték mûvét, Beecher-Stowe
asszony negyvenegy évesen akkor járt elôször
színházban, amikor megnézte saját regényének
színpadi változatát. Amikor New Yorkban na-
ponta váltották a darabokat, a Tamás bátya
több mint száz elôadást ért meg. Siker volt Lon-
donban és Párizsban is. 

A legnagyobb siker: az 1852-es mindenre
fogékony kamasz olvasók 8-10 év múlva szava-
zópolgárok, majd katonák lettek. 

Har r ie t  Tubman
(1822-1913), a leg-

híresebb „kalauz”,
akinek 40000 dollárt
tûztek ki a fejére. Is-
merte a Földalatti
Vasút legtöbb titkos
„állomását”, csûröket,
pincéket, templomo-
kat, erdei kunyhókat,
barlangokat. Több
mint 300 rabszolgát

segített át az északi államokba. 1849-ben szö-
kött meg. Ekkor a következôt írta: "A kezemre
néztem, hogy meggyôzôdjem, ugyanaz az em-
ber vagyok-e, aki szabad lettem. Minden ragyo-
gott. A nap, mint arany ömlött át a fákon és vé-
gig a mezôkön, s úgy éreztem, mintha a meny-
nyekben lennék.”

Robert Gould Shaw (1837-1863), a néger 54. ezred parancsnoka. A
legtöbb északi szemében más volt a rabszolgaságot ellenezni, és

megint más egyenrangúnak elismerni a négert. A polgárháború kitö-
rése után két év telt el, míg létrejöttek az elsô néger ezredek. John
Andrew, Massachusetts kormányzója kezdte meg államában az elsô
néger ezred toborzását. Választása Robert Gould Shaw-ra esett, akit
1862-ben a John Brown-per egykori ügyészének házában szállásoltak
el, ahol is a kezébe kerültek a híres per iratai. Ezeket tanulmányozva
ô maga is arra az elhatározásra jutott, hogy a négereknek maguknak
is részt kell venniük a harcban. Ezt írta: „Nem furcsa, hogy a kormány
nem használja fel azt az eszközt, amelynek segítségével mindennél
hamarabb befejezhetné a háborút – a rabszolgákat? Rövid gyakorla-
tozás után bizonyára kiváló hadsereget alkotnának és bizonyára fe-

gyelmezettebbek lennének, mint a független jenkik”. Egy év múlva önmaga szervezhette, s vihet-
te harcba az elsô néger ezredet. Kivont karddal a kezében, rohamot vezetve esett el. A déliek mez-
telenre vetkôztetve tömegsírba dobták néger katonáival együtt. Emléke mindmáig fennmaradt,
mint az elsô fehér tiszté, aki a négerek felszabadításáért egykori rabszolgákkal együtt áldozta éle-
tét. (Más források szerint az elsô teljesen néger ezred megszervezôje: Thomas Wentworth
Higginson /1823-1911/.)

Szines gyalogosszázad. 175 ezredben 178
ezer szabad fekete szolgált. A fekete ezre-

dekben tíz magyar tiszt is küzdött: Asbóth
Sándor dandártábornok; Csermelyi József
ôrnagy; Dobozy Péter Pál ezredes; Kappner
Ignác ezredes; Ruttkay Albert ôrnagy; Toplá-
nyi Sándor százados; Vöneki Lajos ôrnagy;
Zulavsky Emil alhadnagy; Zulavsky László ez-
redes; Zulavsky Zsigmond alhadnagy. 

Az ún. John Brown-dal („János bácsi a
csatában...”) új szövegû változata volt a néger
századok kedvelt indulója: 

Görnyedezve dolgoztam a gyapotföldeken, / s most amerre járok én, csak gyôzelem terem, / szí-
nes jenki katonák, mind tartsatok velem, / mert utunk célhoz ér...



I. Az életemet
köszönhetem
a vasútnak

NNyyuuggddííjjaass  sszzaakksszzeerrvveezzeettii
mmuunnkkaattáárrssaaiimm  aarrrraa  kkéérrtteekk,,
mmeesséélljjeemm  eell  vvaassúúttii  ppáállyyaaffuuttáá--
ssoomm  ééss  sszzaakksszzeerrvveezzeettii  mmúúll--
ttaamm  éérrddeekkeesseebbbb  áálllloommáássaaiitt..
NNeemm  kköönnnnyyûû  sszzíívvvveell  ffooggookk
hhoozzzzáá  kkéétt  ookk  mmiiaatttt  iiss..  MMiinn--
ddeenn  eemmbbeerr  éélleettee  eeggyy  kkéésszz  rree--
ggéénnyy,,  ddee  aazz  mmáássookk  sszzáámmáárraa  aa
mmaaii  ffiiaattaallookk  nnyyeellvvéénn  „„ddöögg
uunnaalloomm””.. MMáássrréésszztt  8833  éévveess
vvaaggyyookk,,  ssookk  mmiinnddeennrree  eemmlléé--
kkeezzeemm,,  ddee  ssookk  mmiinnddeenn  kkii  iiss
hhuullllootttt  aazz  eemmlléékkeezzeetteemm  rrooss--
ttáájjáánn..  AA  sszzeemmééllyyeess  vvoonnaattkkoozzáá--
ssookkoonn  ttúúllmmeennôôeenn  eezzéérrtt
iiggyyeekksszzeemm  aazzookkaatt  aazz  eesseemméé--
nnyyeekkeett  kkiieemmeellnnii,,  aammii  ttaalláánn
kkeevvéésssséé  iissmmeerreetteess  ffiiaattaallaabbbb
kkoollllééggááiimm  eellôôtttt..

TTaalláánn  hhaannggzzaattooss  bbeesszzéédd--
nneekk  ttûûnniikk,,  ddee  éénn  vvaallóósszzíínnûû--
lleegg  aazz  éélleetteemmeett  kköösszzöönnhheetteemm
aa  vvaassúúttnnaakk..

MMiiuuttáánn  kkii ttüünntteettéésssseell
éérreettttssééggiizztteemm  aazz  oorroosshháázzii  ffeell--
ssôôffookkúú  mmeezzôôggaazzddaassáággii  kköö--
zzééppiisskkoolláábbaann,,  220000  ppeennggôôss  ttaa--
nnuullmmáánnyyii  öösszzttöönnddííjjaatt  aajjáánnlloott--
ttaakk  ffeell,,  hhaa  aa  kkoolloozzssvváárrii  mmee--
zzôôggaazzddaassáággii  eeggyyeetteemmrree  mmee--
ggyyeekk  ééss  aannnnaakk  eellvvééggzzééssee
uuttáánn,,  lleeggaalláábbbb  55  éévviigg  kköözzééppiiss--
kkoollaaii  ttaannáárrkkéénntt  mmûûkkööddöömm..

JJaavváábbaann  ddúúlltt  aa  hháábboorrúú,,
nneemm  aakkaarrttaamm  ttáávvooll  kkeerrüüllnnii
sszzüülleeiimmttôôll,,  mmáássrréésszztt  ööttéévveess
kkoorroomm  óóttaa  vvaassuuttaass  aakkaarrttaamm
lleennnnii..  AAppáámm,,  mmiinntt  kküüllöönn
sszzeerrzzôôddéésseess  ppáállyyaammuunnkkááss,,
kkôômmûûvveesskkéénntt  ddoollggoozzootttt  aa
MMÁÁVV--nnááll..  SSookkaatt  mmeesséélltt  aa  vvaass--
úúttrróóll  ééss  eezz  vvaallóósszzíínnûûlleegg  bbeeffoo--
llyyáássoollttaa  ppáállyyaavváállaasszzttáássoommaatt..
DDiiáákkkkoorroommbbaann  aa  vvaassúúttii  sszzaa--
bbaaddjjeeggggyyeell  nnyyaarraannkkéénntt  bbeejjáárr--
ttuukk  vvoonnaattoonn  aazz  oorrsszzáággoott,,  SSoopp--
rroonnttóóll--KKaassssááiigg,,  KKoolloozzssvváárrttóóll
aa  VVeerreecckkeeii  hháággóóiigg..  SSookk  ffoorr--
ggaallmmiissttáátt  llááttttaamm  vvoonnaattoott  mmee--
nneesszztteennii,,  ééss  eezz  nneekkeemm  iiss  nnaa--
ggyyoonn  tteettsszzeetttt..

AA  kkoolloozzssvváárrii  eeggyyeetteemm
aajjáánnllaattáátt  vviisssszzaauuttaassííttoottttaamm  ééss
éérreettttssééggii  uuttáánn  eeggyy  hhóónnaappppaall
mmáárr  ffeellvvéétteelltt  nnyyeerrtteemm  aazz
oorroosshháázzii  vvaassúúttáálllloommáássrraa,,  kkoo--
ccssii  ffeellíírróónnaakk..  NNééggyy  oosszzttáállyyttáárr--
ssaamm  mmeenntt  KKoolloozzssvváárrrraa..  

ÔÔkkeett  aazz  eellssôô  eeggyyeetteemmii  éévv
vvééggéénn,,  rröövviidd  aallaakkii  kkiikkééppzzééss
uuttáánn  hhaarrccbbaa  vveetteettttéékk  DDééll--EErr--
ddééllyy  tteerrüülleettéénn  aa  sszzoovvjjeett  ccssaa--
ppaattookk  eelllleenn..  HHáárrmmaann  hhaallttaakk
hhôôssii  hhaalláálltt..  TTaalláánn  éénn  iiss  kköözzöött--
ttüükk  lleetttteemm  vvoollnnaa..

AA  hháábboorrúúss  vviisszzoonnyyookk  kköö--
zzöötttt  mmeeggnnöövveekkeeddeetttt  aa  ffoorrggaall--
mmiissttaa  hhiiáánnyy,,  mmeerrtt  aa  vviisssszzaaccssaa--
ttoolltt  tteerrüülleetteekkrree  iiss  ssookk  vvaassuuttaass
kkoollllééggáátt  áátthheellyyeezztteekk..

GGyyoorrss  eeggyymmáássuuttáánnbbaann
sszzeerreezztteemm  mmeegg  aa  ttáávvíírrddaa,,  ffoorr--
ggaallmmii,,  kkeerreesskkeeddeellmmii  sszzaakkvviizzss--
ggáákkaatt  ééss  vvééggüüll  aa  ffoorrggaallmmii
öönnáállllóóssííttóótt,,  aammeellyy  ffeelljjooggoossíí--
ttootttt  aazz  öönnáállllóó  ffoorrggaallmmii  sszzooll--
ggáállaatttteevvôôii  bbeeoosszzttáássrraa..  KKöözz--
bbeenn  vvoollttaamm  ááttmmeenneesszzttôô,,  ttáávvíí--
rráásszz  ééss  ttéérrffeellvviiggyyáázzóó..  AA  vvaassúúttii
sszzeemmééllyy--  ééss  áárruuppéénnzzttáárrii  ggyyaa--
kkoorrllaattoott  aa  1122//2244--eess  bbeeoosszzttááss
mmeelllleetttt,,  sszzaabbaaddiiddôômmbbeenn  sszzee--
rreezztteemm  mmeegg..

AA  vvaassúúttvvoonnaallaakk  mmaaii  sszzeemm--
mmeell  eellkkééppzzeellhheetteettlleennüüll  tteellíí--
tteetttteekk  vvoollttaakk  aa  nnéémmeett  ééss  mmaa--
ggyyaarr  kkaattoonnaaii  sszzeerreellvvéénnyyeekkkkeell..
AAzz  11660000--aass  vvoonnaall  ssookksszzoorr  bbee--
dduugguulltt..  SSzzeeggeedd  NNaaggyyvváárraaddddaall
vviittáázzootttt,,  hháánnyy  ppáárrooss,,  iilllleettvvee
ppáárraattllaann  sszzáámmúú  sszzeerreellvvéénnyytt
lleehheett  iinnddííttaannii..

OOrroosshháázzáánnaakk  1111  vváággáánnyyaa
vvoolltt,,  ddee  ssookksszzoorr  ccssaakk  aazz  ááttjjáárróó
ffôôvváággáánnyy  vvoolltt  sszzaabbaadd..  OOrrooss--
hháázzaa  nnéémmeett  bboommbbáázzáásstt  nneemm

kkaappootttt,,  ddee  BBéékkééssccssaabbáátt  aazz  aann--
ggooll--aammeerriikkaaii  sszzôônnyyeeggbboomm--
bbáázzááss  aazzéérrtt  éérriinntteettttee  ssúúllyyoo--
ssaann,,  mmeerrtt  aa  bboommbbáákk  sszzáázzaaii
nneemm  aa  ppáállyyaauuddvvaarrtt,,  hhaanneemm  aazz
áálllloommááss  mmeelllleettttii  vvaassuuttaass  llaakkóó--
tteelleeppeett  rroommbboollttáákk  llee..  SSookk
sszzaabbaaddnnaappooss,,  ppiihheennôô  kkoolllléé--
ggáánnkk  ééss  ccssaallááddttaaggjjaa  hhaalltt  mmeegg..
AAkkiikk  sszzoollggáállaattbbaann  vvoollttaakk,,
mmeeggúússzzttáákk  aa  ppuusszzttííttáásstt..

OOrroosshháázzaa  áálllloommáásstt  aazz  oorroo--
sszzookk  bboommbbáázzttáákk,,  eellssôô  íízzbbeenn
11994444..  ookkttóóbbeerr  66--áánn  kkoorraa
ddéélleellôôtttt..  ÉÉnn  rreeggggeell  88  óórraakkoorr
tteetttteemm  llee  aa  sszzoollggáállaattoott..

MMii  aa  sszzeenntteessii  kköövveessúútt  mmeell--
lleetttt  llaakkttuunnkk..  EEggéésszz  nnaapp  ffoollyyaa--
mmaattoossaann  ééss  ttöömmöötttt  ssoorrookkbbaann
vvoonnuullttaakk  nnyyuuggaatt  ffeelléé  aa  nnéé--
mmeett,,  aa  mmaaggyyaarr  kkaattoonnáákk  ééss
ssookk--ssookk  cciivviill..  

AAzz  áálllloommáássrróóll  aa  vvaassúúttii  ttiisszz--
tteekk  iiss,,  aazz  uuttoollssóó  „„mmeenntteessííttôô””
vvoonnaattttaall  eellttáávvoozzttaakk..  ÉÉnn  aappáámm--
mmaall  eeggyyüütttt  aa  nnaaggyy,,  hhááttssóó  kkeerr--
ttüünnkkbbeenn  bbuunnkkeerrtt  áássttaamm,,  ééss
ééjjsszzaakkáárraa  ooddaa  hhúúzzóóddttuunnkk  llee,,
aannyyáámmmmaall  ééss  hhúúggoommmmaall
eeggyyüütttt..

RReeggggeell  aa  ppoorrttáánnkk  vvééggéénn
eeggyy  lloovvaass  kkoozzáákkoott  ppiillllaannttoott--
ttaamm  mmeegg..  EEbbbbôôll  ttuuddttuukk  mmeegg,,
hhooggyy  aa  ffrroonntt  nnaaggyyoobbbb  hhaarrcc
nnééllkküüll  ááttvvoonnuulltt  ffeelleettttüünnkk..

AA  sszzeenntteessii  úútt  aa  sszzoovvjjeett
hhaaddsseerreegg  ffôô  ffeellvvoonnuulláássii  úúttvvoo--
nnaallaa  vvoolltt..  AA  hhaarrccoollóó  ccssaappaattookk

eeggyyeess  ttaaggjjaaii  bbee--bbeejjöötttteekk  hhoozz--
zzáánnkk  éélleellmmeett  kkéérrnnii..  EEzzeekkttôôll  aa
kkaarróórrááiinnkk  nneemm  vvoollttaakk  vvee--
sszzééllyybbeenn..

NNééhháánnyy  nnaapp  mmúúllvvaa  úúggyy--
nneevveezzeetttt  mmeeggsszzáállllóó  ccssaappaattookk
tteelleeppeeddtteekk  mmeegg  aa  hháázzaakknnááll..
AA  kköözzvvéélleemméénnyy  eezzeekkeett  uukkrráá--
nnookknnaakk  ttaarrttoottttaa,,  bbáárr  ffeerrddee--
sszzeemmûû  kköözzkkaattoonnáákk  iiss  vvoollttaakk
kköözzööttttüükk..  AAzz  óórrááiinnkk  hhoozzzzáájjuukk
kkeerrüülltteekk..

SSzzeerreennccsséérree  eeggyy  ttiisszztteett
kkéétt  ôôrrmmeesstteerrrreell  hhoozzzzáánnkk  iiss
bbeesszzáálllláássoollttaakk,,  ééss  ôôkk  aa  ttoovváább--
bbiiaakkbbaann  mmeeggmmeenntteetttteekk  bbeenn--
nnüünnkkeett  aa  nnyyuuggaatt  ffeelléé  vvoonnuullóó
ccssaappaattookk  zzaakkllaattáássaaiittóóll..

OOkkttóóbbeerr  1100--éénn  vveetttteemm  ffeell
aa  sszzoollggáállaattoott ..   KKoovvaallccssuukk
oorroosszz  kkaappiittáánnyy  vvoolltt  aazz  áálllloo--
mmááss  vveezzeettôôjjee,,  cciivviillbbeenn  vvaass--
uuttaass,,  aakkii  éérrtteetttt  aa  sszzaakkmmááhhoozz..
CCssaakk  kkaattoonnaaii  sszzeerreellvvéénnyyeekk
kköözzlleekkeeddtteekk,,  ssookksszzoorr  hhaarrccii
jjáárrmmûûvveekkkkeell,,  llôôsszzeerrrreell  mmeegg--
rraakkooddvvaa..

AA  nnéémmeetteekk  eeggyy--eeggyy  rreeppüü--
llôôvveell  ffoollyyaammaattoossaann  bboommbbáázz--
ttáákk  aazz  áálllloommáásstt..  

AA  ffoorrggaallmmii  iirrooddááttóóll  1100
mméétteerrrree  ééppíítteetttt  bbeettoonnbbuunn--
kkeerrbbee  mmeenneekküüllttüünnkk  iillyyeenn  aall--
kkaalloommmmaall..  AAzz  5500  kkiillóóss  bboomm--
bbáákk  kkiisseebbbb  kkáárrookkaatt  ookkoozzttaakk
ééss  aa  ffeellvvéétteellii  ééppüülleetteett  nneemm  ttaa--
lláállttáákk  eell..  EEggyy  bbeennzziinn  sszzeerreell--
vvéénnyy  nnééhháánnyy  kkooccssiijjaa  kkiiééggeetttt,,
ddee  aa  sszzeerreellvvéénnyy  nnaaggyyoobbbbiikk  rréé--
sszzéétt  eeggyy  sszzaanniittáárr  mmoottoorr  ééss
eemmbbeerrii  eerrôô  sseeggííttssééggéévveell  ssiikkee--
rrüülltt  mmeeggmmeenntteennüünnkk..  FFééll--
ttüünnkk,,  hhooggyy  aa  ttûûzz  áátttteerrjjeedd  aa
kköözzeellii  vvaassúúttii  rraakkttáárrrraa  ééss  aazz  ááll--
lloommááss  ééppüülleettéérree..

((ffoollyyttaattjjuukk))
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Emléktöredék egy öreg vasutas életébôl
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A MAGYAR VASUTAS EGY KÜLÖNLEGES SOROZATTAL KÍ-
VÁN TISZTELEGNI DR. KUN DEZSÔ EMLÉKE ELÔTT. OLVASÓ-
INKNAK NEM KELL BEMUTATNI A SOROZAT SZERZÔJÉT, HISZEN
TÖBB ÉVTIZEDEN KERESZTÜL RENDSZERES SZERZÔJE VOLT LA-
PUNKNAK. BÖLCS ÉS MINDIG KÖZÉRTHETÔ ÍRÁSAIVAL, ÉLET-
TAPASZTALATÁVAL ÉS ÖNZETLENSÉGÉVEL A MAGYAR VAS-
UTAS HASÁBJAIN FOLYTATTA ÉLETHIVATÁSÁT, AMIT A MÁV
TISZTKÉPZÔ INTÉZET ÉLÉN ÉVTIZEDEKIG GYAKOROLT: VASUTA-
SOKAT A VASÚT SZERETETÉRE ÉS MAGASSZINTÛ SZAKMAI MÛ-
VELÉSÉRE NEVELT. A MOST KÖZREADOTT ÖNÉLETRAJZI ÍRÁ-
SÁT 2008 TAVASZÁN OLVASHATTAM ELÔSZÖR. MÁR AKKOR
SZERETTEM VOLNA KÖZÖLNI. KÉRÉSEMRE FANYAR HUMOR-
RAL CSAK ANNYIT MONDOTT: TEDD FÉLRE NEKROLÓGNAK.
EKKOR MÁR ÉVEK ÓTA KÜZDÖTT BETEGSÉGÉVEL. MEGLE-
PETTSÉGEMBEN NEM TUDTAM MIT VÁLASZOLNI, DE FELHA-
TALMAZÁSNAK VETTEM, AMIVEL MOST KÍVÁNOK ÉLNI, RE-
MÉLHETÔLEG AZON OLVASÓINK MEGELÉGEDÉSÉRE IS, AKIK-
NEK SZINTÉN HIÁNYZIK KUN DEZSÔ BÁCSI.

KARÁCSONY SZILÁRD

ddrr..  KKuunn  DDeezzssôô



ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT ÜZEMBE ÁLLÍTOT-
TA A BOMBARDIER MÁV KFT. MÁTRANOVÁ-
KI ÜZEMÉBEN AZ ÚJ BERUHÁZÁS KERETÉBEN
VÁSÁROLT CSÚCSTECHNOLÓGIÁS HEGESZTÔ-
ROBOTOT.

Azúj gyártócsarnok és a hegesztôrobot
üzembe állítása egy 2,2 millió eurós be-
ruházás eredménye, amelyhez a magyar
állam a Gazdaságfejlesztési Operatív

Program keretében 50%-os támogatást nyújtott. Az üzem
2005-ben történt felvásárlása óta a Bombardier évente mint-
egy 2 millió eurót költött annak korszerûsítésére. Ez idô
alatt a kezdeti 350 fôs alkalmazotti létszám közel 800 fôre
bôvült. Az idei gyártókapacitásbeli növekedés mintegy 150
új munkahelyet teremtett. Az Európa legmodernebb vasúti
forgóváz-hegesztô robotját André Navarri, a Bombardier
Transportation elnök-vezérigazgatója helyezte üzembe.

ZZLL..

VVaassúúttsszzaakkmmaaii  vveerrsseennyytt
rreennddeezzeetttt  aa  MMÁÁVV  ZZrrtt..

A MÁV MINTEGY 20 ÉV KIHAGYÁS UTÁN ISMÉT OR-
SZÁGOS VASÚTSZAKMAI ÉS MÛVELTSÉGI VERSENYT
RENDEZETT. 

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága azzal a nem tit-
kolt céllal szervezte meg ezt a színvonalas versenyt, hogy ezál-
tal is népszerûsítse a vállalatcsoport szolgáltatásait. A Vasutasok
Országos Vasútismereti és Mûveltségi Versenyének a négy írás-
beli fordulóján 38 csapat színeiben indulva, közel 200 ver-
senyzô mérte össze tudását. Ezt követôen a budapesti Törekvés
Mûvelôdési Központban november 13-án megrendezett élô
országos döntôbe négy csapatának versenyzôi három forduló-
ból álló kvízjátékon vettek részt, ahol a következô eredménye-
ket érték el:

Az eellssôô  hheellyyeenn  aa  HHóóhháánnyyóókk csapata (a pusztaszabolcsi, érdi
és a dunaújvárosi versenyzôk) végzett 82 ponttal, mmáássooddiikk  hhee--
llyyeenn  aa  DDoommbbóóvváárrii  GGyyoorrss  csapata (dombóvári versenyzôk) vég-
zett 71 ponttal, harmadik helyen a RRaaiilljjeett  SSzzeeggeedd  csapata (sze-
gedi és kecskeméti versenyzôk) végzett 64 ponttal, nneeggyyeeddiikk
hheellyyeenn  ppeeddiigg  aa  SS--TTrraa--PPaabbíírróókk csapata (budapesti versenyzôk)
végzett 50 ponttal. A verseny színvonalának megfelelôen a dí-
jazások is rendkívüliek voltak: az elsô helyezett csapat tagjai
egyhetes szakmai utat nyertek Franciaországba a TGV-vel, a
második helyezett csapat tagjai hétvégi üdülést nyertek Szilvás-
váradon, a harmadik helyezett csapat tagjai exkluzív vacsorát
nyertek a MÁV nosztalgiavonatán, a negyedik helyezett csapat
minden tagja egy vasútszakmai kérdéseken alapuló társasjáté-
kot vihetett haza.

A hagyományteremtô céllal megrendezett verseny idei or-
szágos gyôztese tehát a Hóhányók csapata. A gyôztes csapat
versenyzôi: Boros István, mozdonyvezetô a MÁV-TRAKCIÓ
Zrt-nél (Dunaújváros), Kókai Károly, mozdonyvezetô a MÁV-
TRAKCIÓ Zrt-nél (Pusztaszabolcs), Scheiling Sebestyén, for-
galmi szolgálattevô a MÁV Zrt-nél (Érd), Szabó Boglárka,
vezetô jegyvizsgáló a MÁV-START Zrt-nél (Dunaújváros),
Szenczi Krisztián mozdonyvezetô a MÁV-TRAKCIÓ Zrt-nél
(Dunaújváros). Gratulálunk a helyezetteknek és minden dön-
tôbe jutott versenyzônek. ZZeelleeii  LLáásszzllóó

VVaassuuttaass  NNyyuuggddííjjppéénnzzttáárr
kköözzlleemméénnyyee

A Vasutas Nyugdíjpénztár tájékoztatja az önkéntes és ma-
gánpénztári tagjait, hogy az év elsô háromnegyed évében a ho-
zamok kedvezôen alakultak, az eltelt idôszakot kétszámjegyû
pozitív eredménnyel zártuk, így sikerült az elmúlt évben el-
szenvedett veszteséget is ledolgozni. Az elért hozam többszörö-
sen meghaladta az infláció nagyságát.

A Vasutas Nyugdíjpénztár mindkét Ágazatának mûködése
stabil és kiegyensúlyozott. Pénztárunk a megalakulás óta  eltelt
idôszakhoz hasonlóan a jövôben is a pénztártagok érdekeit
szem elôtt tartva végzi szakmai munkáját és mindent megtesz
a pénztártagok hiteles tájékoztatása érdekében. 

VVaassuuttaass  ÖÖnnkkéénntteess--  ééss  MMaaggáánnnnyyuuggddííjjppéénnzzttáárr
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Csúcstechnológia

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT
A MISKOLCI VASUTAS SPORTLÖVÔ EGYLET (3528 Miskolc, Csokonai

u. 3. Adószám: 18405572-1-05) köszönetet mond mindazoknak, akik a
2008. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át lövészegyletünk támogatására
ajánlották fel. A befolyt 172.188 Ft-ot az egylet mûködtetésére és fenntartá-
sára, valamint sportolóink versenyeztetésével kapcsolatos kiadásokra fordí-
tottuk. MVSE Elnöke

A Vasutasok Szakszervezetének Lapja
– Kiadja és terjeszti: A Vasutasok Szakszervezete;

www.vsz.hu; 
E-mail: vsz@t-online.hu – Felelôs kiadó: Simon Dezsô, a Vasutasok
Szakszervezetének elnöke; Fôszerkesztô: Karácsony Szilárd, (ma-
gyarvasutas@vsz.hu) a Vasutasok Szakszervezetének alelnöke;
Mûvészeti vezetô: Károlyi Marianna; Szerkesztôség: 1023 Budapest,
Ürömi u. 8; Központi telefonszámok: 326-1616, 326-1622; Nyomdai elô-
készítés  és  nyomás:  Filmhíradó Mozgóképmûhely és Reklám Kft.:  06/70-
315-7815, E-mail: kapcsolat@videohirdeto.hu, www.karolyireklam.hu; ISSN:
0460-6000; Egyéni elôfizetési díj: 900 Ft/ év



A VASUTAS ÖNKÉN-
T E S TÁ M O G AT Á S I
ALAP (ÖTA) EGYE-
SÜLET NOVEMBER 10-
ÉN BUDAPESTEN TAR-
TOTTA TISZTÚJÍTÓ KÜL-
DÖTTÉRTEKEZLETÉT. AZ
ÖT ÉVE MEGVÁLASZ-
TOTT ELNÖKSÉG, A
FELÜGYELÔ BIZOTT-
SÁG ÉS A VEZETÔ
T I S Z T S É G V I S E L Ô K
M A N D Á T U M A
UGYANIS LEJÁRT. A
2005-2009. KÖ-
ZÖTT VÉGZETT MUN-
KÁRÓL KÉSZÜLT ÍRÁ-
SOS BESZÁMOLÓHOZ
DR. KURUCSAI LÁSZ-
LÓ ELNÖK, MAJD
TIVALD ATTILÁNÉ
ÜGYVEZETÔ ELNÖK
FÛZÖTT SZÓBELI KI-
EGÉSZÍTÔT.

Az ÖTA mûködése az
elmúlt években kedve-
zôtlenül alakult – mond-
ta az elnök. A MÁV Zrt-
nél végbement szerveze-
ti változások és a MÁV
Nyugdíj Igazgatóság
megszûnése olyan kihí-
vások elé állította az
egyesületet, melyeknek
csak jelentôs anyagi ter-
hek árán tudtunk megfe-
lelni. 

Az egyesület azonban a
nehézségek ellenére is
megôrizte mûködésének
stabilitását, így bevételei
fedezték a kiadásokat. A
stabil gazdálkodási felté-
telek, valamint a segélye-
zési rendszer átalakítása
lehetôvé tették egyes se-
gélyek összegének eme-
lését, a jogos segélyigé-
nyek kielégítését, miköz-
ben az egyesület vagyona
folyamatosan nôtt. 2008
végére 40 százalékkal

volt magasabb a négy év-
vel korábbinál.

Tivald Attiláné ügyve-
zetô elnök a mûködés-
rôl, a taglétszám és a se-
gélyezés alakulásáról tá-
jékoztatta a küldötteket.
Mint mondta: a MÁV
2005. január 1-jétôl nem
vállalta az ügyintézést, a
segélyek elbírálását, kifi-
zetését. Ez azt jelentette,
hogy az 1930 óta mûkö-
dô ÖTA egyik alappillére
szûnt meg. A segélyek ki-
fizetésének személyi és
tárgyi feltételeit az irodá-
nak kellett megteremte-
ni.

Ezt tetézték a MÁV-nál
végbement szervezeti
változások, a gazdasági
társaságok kiválása, a vas-
útegészségügyi átalakulá-
sok és a MÁV Nyugdíj
Igazgatóság megszûnése,
melyek a taglétszám
nagyarányú csökkenését
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Régi-új vezetôk a vasutas 
eredményezték. Négy és fél év alatt
155328-ról 117633-ra csökkent a taglét-
szám. A tagdíjbevétel így is meghaladta a
4,1 milliárd forintot. Az összes bevétel 4,6
milliárd volt, ebbôl 3 milliárd forintot for-
dítottunk segélyezésre.

A zalakarosi ÖTA Gyógyházban, a moz-
gásszervi rehabilitációs ellátás mellett
járóbeteg szakrendeléssel, humánegész-
ségügyi és szállodai szolgáltatással is fog-
lalkoznak. A gyógyszálló bevétele 334 mil-
lió forint volt, ami nem fedezte a kiadáso-
kat. Az orvosi beutalóval igénybe vehetô,
kedvezményes térítésû, kéthetes gyógykú-
rát, teljes ellátással 3447 tag vette igénybe.
A mozgásszervi gyógykezelésben részesü-
lô tagok költsége természetbeni szolgálta-
tásként merül fel.

Az ÖTA kiadásainak nagyobb hányadát,
63 százalékát segélyezési, 24 százalékát
mûködési, 13 százalékát a zalakarosi
Gyógyszálló mûködési költségeire fordí-
tották.

Az elnök, az ügyvezetô-elnök, valamint
a felügyelôbizottság elnökének szóbeli
kiegészítôje után a küldöttgyûlés megvá-
lasztotta a 7 tagú elnökséget, 5 tagú fel-
ügyelô bizottságot és 1-1 póttagot, vala-
mint a vezetô tisztségviselôket. 

Elnök: dr. Kurucsai László, alelnök: dr.
Nyíri Judit, ügyvezetô elnök: Tivald
Attiláné. A Felügyelô Bizottság elnöke:
Horváth Lajos. VViissii  FFeerreenncc

Kedvezményes Praktiker-
hétvégék VSZ tagoknak

2010-ben
– 10% a Praktiker valamennyi

áruházában

AA  VVaassuuttaassookk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  ttaaggjjaaii  aa  PPrraakkttiikkeerr  öösssszzeess  mmaa--ggyyaarroorrsszzáággii  áárruuhháázzáábbaann  22001100--bbeenn  iiss  1100%%  kkeeddvveezzmméénnnnyyeellvváássáárroollhhaattnnaakk,,  aazz  áárruuhháázzaakkbbaann  aazz  aaddootttt  iiddôôppoonnttbbaann  mmeeggvváá--ssáárroollhhaattóó  vvaallaammeennnnyyii  tteerrmméékk  vvéétteelláárráábbóóll  ––  bbeelleeéérrttvvee  aazz  aakk--cciióóss  tteerrmméékkeekkeett  iiss  ((kkiivvéévvee  aazz  éélleellmmiisszzeerreekkeett,,  ddoohháánnyyáárruuttééss  ttéégglláátt))..
A kedvezmény feltétele, hogy a kedvezményt igénybevenni kívánó rendelkezzen a Vasutasok Szakszervezete ál-tal kibocsátott érvényes Tagsági igazolvánnyal és azt felmu-tassa fizetéskor a kasszánál.
A pénztárnál, a fizetés megkezdése elôtt kell a VSZTagsági igazolványt felmutatni. A pénztárgép ezáltal auto-matikusan levonja a vásárolni kívánt, a kedvezmény köré-be bevont termék(ek) vételárából a kedvezmény összegétés rögzíti a vásárlás értékét. Az így rögzített forgalom utána Partnerszervezet más kedvezményt (törzsvásárlói ked-vezmény vagy utólagos, forgalom utáni vételár-visszatérí-tés) nem vehet igénybe. 

A Tagsági igazolvány más személy részére át nem ru-házható, azzal kizárólag a VSZ Tagsági igazolványon meg-nevezett tagja jogosult vásárolni. A vásárlás során aPraktiker munkatársai ennek érdekében jogosultakellenôrizni a VSZ Tagsági igazolvánnyal vásárolni szándé-kozó személyek személyazonosságát.

2010. január 15-16-17.2010. február 12-13-14.2010. március 12-13-14.2010. április 9-10-11.2010. május 14-15-16.2010. június 11-12-13.2010. július 9-10-11.2010. augusztus 13-14-15.2010. szeptember 10-11-12.2010. október 15-16-17.2010. november 12-13-14.2010. december 10-11-12.
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