
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!

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
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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.

2 M a g y a r Va s u t a s

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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AA  ppééccssii  kkééppzzééss  rréésszzttvveevvôôii

SSzzeeggeeddii  rréésszzttvveevvôôkkBBuuddaappeessttii  kkééppzzééss



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

FFoottóó::  SSeerreessss  IIssttvváánn10 M a g y a r Vasutas

Örömzenélés önzetlenül Családi sportnap
az egészséges vasutasért



K
Ü

T

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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––  HHaa  hhiisszzeedd,,  hhaa  nneemm,,  aa  mmoozzddoonnyytt  ssiittttyy--ssuuttttyy  aa  kkéétt  áálllloommááss  kköözzöötttt
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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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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