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Elégedettek
és méltatlankodók

Dolhai József
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A vasutas is ember, még ha
továbbképezte is magát
valamelyest, tehát olyan
lény, amelyik jobban szeret
a szívére hallgatni.
Az kellemesebb, segít elviselni minden rosszat, a jó
meg sokkal jobb lesz.
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„A

BESOROLÁSOK EDDIG SEM KÖVETTÉK A BEOSZTÁSOK MÖGÖTT BUJKÁLÓ KÜLÖNBSÉGEKET ”

JEGYZET
Hetek óta hiába

Béremelésre
várva
Lapzártánk idején éppen 22 napja, hogy hiába várják a vasutasok a kialkudott és a beígért béremelést. Annak ellenére, hogy a
kormány február 15-én jóváhagyta a szakszervezetek és a munkáltató megállapodásában szereplő béremelési mértéket, a kormány lapzártánkig nem adott zöld utat a folytatásra. A döntéshozók hallgatnak, a munkavállalók várnak. Egyre türelmetlenebbül.
Annyi legalább biztos, hogy bármikor száll is fel a füst, a béremelés január 1-ig visszamenőleg érvényes.

h

Fontos
Jó tudni, hogy bármilyen későn érkezik is az engedély a
béremelés végrehajtására, a
korrekció január elsejétől,
visszamenőleg érvényes.

Kongresszusok
előtt

MAGYAR VASUTAS 2017. 3.

Mondhatnánk, ha május, akkor kongreszszus. De még nincs
május, bár a természet
már nagyon készülődik, hogy a kemény tél
után tavasz legyen
végre. És miközben mi
is várunk egy igazi és
Meleg János
szép májusra. Nekünk
elnök
is készülődnünk kell,
mégpedig a kongresszusokra. Elsősorban
természetesen a miénkre, hiszen május
tizenharmadikán tartjuk – ahogyan Alapszabályunk is rögzíti – „legfőbb képviseleti
és döntéshozó testületünk” soros tanácskozását, a Vasutasok Szakszervezete
Kongresszusát. Amely, bár nem tisztújító –
hiszen törvényi szabályozás írja elő az
évenkénti megrendezését –, jó alkalom az
elmúlt év áttekintésére, értékelésére. És
természetesen a jövőre vonatkozó legfontosabb tennivalóink megbeszélésére, a felmerülő vitás kérdések tisztázására.
De nem vagyunk egyedül. Például, tagjai
vagyunk a Magyar Szakszervezeti Szövetségnek (MASZSZ), amely május ötödikén
tartja kongresszusát. Fontos, hogy ne
legyünk egyedül, hiszen ha kilépünk a
vasút világából, akkor szerencsés, ha
másokkal összefogva tudjuk érdekeinket
képviselni a kormány előtt. A konföderáción belül a közlekedési tagozatban van a
helyünk, ezen keresztül tudunk részt venni
az ország szakszervezeteinek mindennapjaiban, előtérben a vasutasok gondjaival,
érdekeivel.
Kapcsolataink nem maradnak az ország
határain belül, hiszen aktív tagságunk van
a harmincnyolc európai országból három
millió tagot tömörítő Európai Közlekedési
Dolgozók Szövetségében (ETF). Elsősorban
a vasúti szekcióban munkálkodunk, ezen a
szervezeten keresztül igyekszünk hatni a
vasutat érintő, a számunkra előnyös nemzetközi döntésekre.
Egyedül kicsik volnánk a kontinens vasútjai között, de összefogva európai szinten
is részesei vagyunk az érdekvédelemnek.
És hogy kerül az ETF a májusi események
közé? Úgy, hogy ők is a legszebb tavaszi
hónapunkban tartják a kongresszusukat.
Idő még van készülődni, bár ha jól megszámoljuk, alig több mint egy hónap, és a
kongresszusok is megnyílnak. Addig még
sok minden történhet. Ami biztos: lesz
május, lesz kongresszus, és ott lesz a Vasutasok Szakszervezete mindhárom tanácskozáson. No, és természetesen mindezek
előtt a közös majálison.
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JOGORVOSLAT
Brüsszelig is elmentünk

Eduardo Chagas az Európai Közlekedési Dolgozók Szövetsége főtitkára
az Európai Parlamentben, a szakszervezeti tisztségviselőket érő atrocitások egyik példájaként hozta fel az ügyet.

Péter igazsága
Az utóbbi időben ismét felszínre került a szakszervezeti tisztségviselők jogállása, védelme, helyzete. Több munkáltató szüntette meg szakszervezeti tisztségviselők munkaviszonyát különböző – álláspontja szerint jogszerű – indokokra hivatkozva. De az esetek között van közös vonás. A munkáltató akkor
ragadtatta magát a munkavállalót legjobban súlytó intézkedésre, amikor a
tisztségviselők valamilyen, a vállalat működésében fellelt hiányosságra, szabálytalanságra hívták fel a vezetőség és a köz figyelmét.

Győzött az igazság

Nem az édesség repült

Kockázatos csokik

Brüsszelben velünk
példálóztak
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Epilógus
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BIZTONSÁG
Munkavédelmi őrjárat

Egyéni védőeszköz:
kincs, ami nincs...

a

Ismét akcióba lendültek a járőreink. Most azonban nem
a kritikán aluli munkahelyek felkeresése volt a cél,
hanem olyanoké, ahol a védőeszközök hiánya miatt kell
fellépni.

A modernkori
Rongyos Gárda

Törvényi kötelezettség

A helyzet elkeserítő

A védőeszköz ellátás a
munkáltató részéről nem
kegy, hanem kötelesség!

MAGYAR VASUTAS 2017. 3.

Több mint egyéves
hiány
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MÁV Zrt. KÜT
Terítéken

Közfoglalkoztatottak,
lakások
Hosszan foglalkozott a szolgálati lakásokkal februári ülésén a MÁV Zrt.
Központi Üzemi Tanácsa, miután a jogszabályi változások miatt új utasítások készülnek. A helyzet nem jó, hiszen kevesebb lakással kell hatékonyabban gazdálkodni, ráadásul az állami vagyonra vonatkozó szabályok alkalmazásával.

a

Gondok az INKA-val

Budapest – Belgrád 3 és fél óra
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Megszűnik a szociális lakhatás

6

Kevesebb lakás, hatékonyabb
gazdálkodás

RCH KÜT
Nőtt a teljesítmény az RCH-nál

A bevételek elmaradtak
Jelentősen nőtt a teljesítmény februárban a Rail
Cargo Hungáriánál, Záhonynál például 70 százalékkal. Ezt azonban a bevételek nem követték a
várt módon, így szigorú gazdálkodásra kényszerül a cég – hangzott el a KÜT ülésén.

M

Reflektorfényben
a határállomások

Drasztikusan emelkedett
a túlóra

Kelebia áteresztő képessége a
migránsok vizsgálata miatt lelassult, így jelenleg is torlódások vannak. Záhonyban pedig a februárban jelentkezett több mint 70 százalékos forgalomnövekedés okoz
komoly torlódásokat.
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JOG
Úgy tűnik, hogy a vasút berkeiben
a szabadság kérdésköre nagyobb sláger, mint a Satisfaction
volt a Rolling Stonestól pár évtizeddel ezelőtt. Az elnyűhetetlen
örökzöld, ami megbízhatóan dobja
fel a hangulatot, a megunhatatlan
téma, melytől azonnal izzani kezd
a levegő, a bomba, amitől huszonöttől hatvanöt éves korig mindenkinek hevesebben ver a szíve. Az
a sejtésem, hogy a szabadságolás sosem fog lekerülni a legjátszottabb munkajogi dilemmák
százas toplistájáról. Ennek oka
részint az, hogy a munkáltatói jogkörgyakorlók igyekeznek az előírásokat a lehető leglazábban
értelmezni, másrészt pedig azért,
mert sajnos a munkavállalók sincsenek mindennel tökéletesen
tisztában.
E havi számunkban a szabadság
kérdésével foglalkozunk.
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Kiveszem vagy kiadják?
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Szabadságon

A mi k o r
Az arányosság néha
méltánytalan

JOG

a főnök akarja?
Az e havi cikkben először átfogó
képet terveztem adni a szabadság
jogi szabályozásáról, azonban a
téma sokrétűsége miatt felül kellett vizsgálnom a szándékomat,
ezért a jövő hónapban szintén a
szabadság szabályozásával foglalkozunk.

A magam részéről
Legyünk őszinték!

A szabadság témája sok fejtörést okoz még a jogászoknak
is, annyira összetett és szerteágazó ez a terület. Ezért a téma
iránt mélyebben érdeklődőknek jó szívvel javaslom a honlapunkon található jogi összefoglalót, amely a jogintézmény
gyakorlati és jogi kérdéseit
elemzi.

Fontos
MAGYAR VASUTAS 2017. 3.

A munkáltató adja ki a szabadságot,
de ezt a jogát nem gyakorolhatja
visszaélésszerűen.
A szabadság kizárólagos célja a munkavállaló pihenésének biztosítása.
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INTERJÚ
Bemutatjuk
A munkahelyek megőrzése a legfontosabb, mert ha az nincs,
akkor semmi sincs – vallja, akár
ars poeticájaként is vállalja ezt
Suszter Csaba. A VSZ Debreceni
Területi Képviselet vezetője szerint a szakszervezeti jövőt nem
lehet elképzelni önkritika, megújulás, jó kommunikáció, a fiatalok lendülete, a nyugdíjasok tapasztalata és könyörtelen őszinteség nélkül. Saját bevallása szerint mindig is „izgő-mozgó”
ember volt. Élete biztonságos
pillére a zene, egy fúvószenekar
vezetőjeként ennek a szerelemnek – vagy ahogy ő mondja: csodának – köszönheti a házasságát, családját és a munkáját is.
VSZ Debreceni Területi Képviselet irodájában azonnal feltűnt
a serlegekkel, emléklapokkal, oklevelekkel gazdagon
megrakott könyvespolc, amely a debreceni TK sportban, közösségi munkában
elért eredményeiről árulkodik. Rácsodálkozásomra a kérkedés szikrája nélkül magyarázza, melyiket, mikor, miért
kapta a csapat, amelyet több mint 10
éve ő vezet. A különféle trófeák tucatjai a kívülállónak egy összetartó csapatról, jó közösségről árulkodnak. A
beszélgetésünk végére kiderült, nem is
tévedtem.
„Bemutatjuk” rovatunk minden
egyes beszélgetésére nagy várakozással készülök, előre tudom – de legalábbis remélem –, minden interjúalanyról kiderül valami különleges, ha
más nem, akkor az, hogy milyen vargabetű vagy éppen nyílegyenes út vezette
a vasúthoz, a szakszervezethez. Suszter
Csabának is felteszem a kérdést, honnan a vasút iránti szerelem. Meglepő
választ kapok.
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A fúvószenekartól
a MÁV-hoz
– Ilyen kezdetről még biztosan senki
nem beszélt, én ugyanis a zene, az életemet meghatározó örök szerelem
miatt kerültem a vasúthoz – idézi fel

Suszter Csaba:
kérésemre mosolyogva a múltat, ami
esetünkben 1978-at jelent. Elképedésemet látva elégedetten kérdezi:
mondtam ugye, hogy ez nem mindennapi fordulat. Valóban mondta, a tény
mégis meghökkentett. Aztán elmagyarázza. – Akkoriban, vagyis 1978ban egy Nyíregyházán működő vasutas fúvószenekarban zenéltem –
nyíregyházi születésűként –, miközben az építőiparban betanított munkásként dolgoztam. Az akkori zenekarvezető, Döcs Zoltán – „Zoli bácsi”
– kérte, legyek a fúvósegyüttes állandó tagja, járjak rendszeresen a próbákra, s „igazoljak” át a MÁV-hoz,
hogy a munkahelyem is támogasson,
például a fellépésekkel járó távollétekkel. Megegyeztünk – mondja –, s
utóbb kiderült, ez volt életem egyik
legjobb, s minden továbbit is meghatározó döntése. Hogy mást ne is említsek, a rengeteg élmény és a zene adta
szépség mellett itt ismerkedtem meg
a feleségemmel, akivel azóta is kiegyensúlyozott házasságban élek,
három fiú gyerekünkkel. A feleségem
akkor a mazsorett csoportban, az
ország első mazsorett együttesében
táncolt – én tanítottam –, ott és akkor
ismertük meg egymást.

„Mindig is
izgő-mozgó ember
voltam”
Suszter Csaba számára a vasutas
munka 1979. január elsején, Nyíregyházán, a MÁV ÉHF-nél, betanított
bádogosként kezdődött, s rengeteg
tanulással, no meg az elmaradhatatlan zenéléssel folytatódott. Mindig is
izgő-mozgó ember volt – vallja be –,
ezért szinte természetesen lett a munkahelyén a KISZ csomóponti tikára.
Később, 1984-ben, anyaggazdálkodóként Nyíregyházán a csomóponti
főnökség létszámába került, s 1992től 2007-ig anyaggazdálkodási vezető
volt. Ekkor lett a VSZ Debrecen Területi Képviseletének is a vezetője –
ismerteti a kronológiát, legalábbis

azt, ahogyan az útja a jelenlegi tisztségéhez vezetett.
A szakszervezeti munka azonban
korántsem volt annyira sima és kiegyensúlyozott, mint a szakmai. Legalábbis erre következtettem, amikor a
visszaemlékezését hallgattam azokra
az időkre, amikor a szakszervezeti
életben is megkezdődött a menetelése
az 1990-ben, mintegy 300 taggal újjáalakult, nyíregyházi alapszervezetnél.
– Ennek a szervezetnek 1992-ben lettem az szb-titkára. Izgalmas időszak
volt – jegyezi meg –, mert ekkor alakult
a másik vasutas szakszervezet, ahová
minden VSZ-es tagot át akartak csábítani az alapítók. A középvezetők, két
ember kivételével mind átléptek. Ennél
a pontnál kitaláltam, az egyik ott
maradt középvezető ő, vagyis Suszter
Csaba volt. – Pedig – nevetett –, a
„konkurenciánál” kommunista csökevénynek nevezték a mi szervezetünket,
ám én minden alkalommal felhívtam a
figyelmet arra, hogy az új szervezet
alapítóinak és vezetőinek döntő többsége korábban az MSZMP nyíregyházi
vasúti végrehajtó bizottságának a
tagja volt. Az új szervezet népesebb
lett, mint a VSZ volt akkoriban, ám
néhány év múlva fordult a kocka, s a
VSZ-nél számláltak több tagot.

INTERJÚ
A különféle trófeák tucatjai a kívülállónak egy összetartó csapatról, jó
közösségről árulkodnak.

A munkahelyek megőrzése
a legfontosabb
Arra a kérdésre, hogy mindig ilyen
makacsul ellenálló volt-e, gyors igen a
válasz, s a magyarázat: „mindig tudatosan ellene mentem” az aktuális hatalomnak, s makacsul kitartottam a szakszervezet mellett. – Pedig, ismertem a
mozgalom összes hibáit és gyenge
pontjait, de konokul hittem, csak így,
szervezetten tudunk segíteni az embereken.

A vállalkozó
szakszervezet
Arra a kérdésemre, hogy akkoriban
mivel lehetett a szakszervezetben tartani az embereket, s hogyan lehetett az
újakat a mozgalomba csábítani, meggyőzően magyarázta, hogy az érdekvédelem mellett, szolgáltatással. Minden
olyan plusszal, amivel a szakszervezeti
tag jól jár. Akkoriban rendhagyónak
számított, ha egy szakszervezet vállalkozásokat működtet, a nyíregyházi
alapszervezet mégis erről volt ismert.
Kölcsönzőt üzemeltettek – amíg ez törvényileg megengedett volt –, s kamatmentes kölcsönöket, 6 hónapra 50-60
ezer forintot is adtak a szakszervezeti
tagoknak – idézte fel mosolyogva azokat az időket a képviseletvezető.
A Vasutasok Szakszervezet azóta is
megtartotta a szolgáltatói „minősítést”, s folyamatosan bővíti azoknak a
szervezeteknek, üzleteknek, s különféle kereskedelmi köröknek a számát,
amelyek hajlandóak akár csak egy
apró engedményt is adni a munkavállalóknak – mondja, a teljesség igénye
nélkül felsorolva jó néhány, jelenleg
létező lehetőséget, amelyet tagkártyával lehet igénybe venni.

Beszélgetésünknek ennél a pontjánál kértem, hasonlítsa össze az évtizedekkel ezelőtti – akárcsak a 10 évvel
korábbi – szakszervezeti munkát a
jelenlegivel.

„A zene maga
a csoda”
SUSZTER CSABA

TÖBB MINT
HÚSZ ÉVE VEZET EGY VASUTASOKBÓL ÁLLÓ FÚVÓSZENEKART.
EZ A HOBBIJA. SŐT, MÉG ANNÁL IS TÖBB. SZERELEM,
AMELY ÁTSZÖVI AZ EGÉSZ ÉLETÉT. A ZENÉLÉSSEL SIKERÜL KIPIHENNIE MAGÁT, KIKAPCSOLÓDNI, SZÓRAKOZNI. MESÉLI,
HÁROM NAGY FIÁBÓL KETTŐ
MÁR ZENÉSZ, MIKÖZBEN TANULNAK, DOLGOZNAK IS. – A FELESÉGEM GYÓGYPEDAGÓGUS, HISZEN EGY SZAKSZERVEZETI VEZETŐ MELLÉ NEM IS ÁRT EGY
ILYEN SPECIALISTA – MONDJA
NEVETVE.

Kompromisszumok
és ütközések
Ha már a munkáltatóval való kapcsolata szóba került, arról faggatom,
milyen módszerrel egyezkedik a főnökséggel. – Általában tárgyalással indítok, mert sokakkal ellentétben azt
vélem, békésen kell egyezséget kötni,
ám ha másként nem megy, akkor a
kemény ütközések elől sem ugrok el,
sőt! Ha a munkavállalók érdeke a tét,
nem vagyok kíméletes – szögezi le.
Hozzáteszi azonban azt is, hogy soha
nem egyedül tárgyal egyik, másik
vezetővel, mert a problémákat a helyi
titkár ismerheti a legjobban, ő „csak”
a tárgyalásban segít, s ha kell, akkor
keményen ütközik a főnökséggel. Azt
vallja, minden ügyet helyben kell megoldani, nem felszaladgálni Pestre,
ahonnan úgyis visszakerül ide a labda.
A Debrecen TK-vezetőnek mozgalmas napjai vannak – ebből a látogatásom alkalmával kaptam „némi” ízelítőt, ám ha erre terelem a szót, azzal
hárít, hogy igaz, sokat utazik, hiszen 13
ezernél több négyzetkilométert, 50-60
állomást kell bejárnia, de az alapszervezeti titkárok segítsége nélkül jóval
nehezebb dolga lenne.
Beszélgetésünk vége felé, összegzésnek szánva kérdezem, mit tart a legfontosabbnak a szakszervezeti munkában, amire egyértelmű, sok mindenről
árulkodó felsorolással válaszol: hitelesség, egyenesség, tájékozottság.
Aztán még felhívja a figyelmet a gyors
és pontos kommunikáció, a fiatalítás
és a szervezeti megújulás fontosságára. A fiatalok szerepe megkérdőjelezhetetlen a mozgalomban, miközben a
nyugdíjasok aktivitását és érdeklődését is igen nagyra tartja – mondja.

Javaslat
a szervezet
megújítására
A Debreceni Területi Képviselet a
szervezeti átalakításra, egészen pontosan egyszerűsítésre és átláthatóságra
tett is javaslatot a „A XXI. század Vasutasok Szakszervezete” című szervezeti átalakítási szakmai elképzeléssel,
amelyet tavaly októberben fórumon
ismertettek.
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A munkahelyek
védelme elsősorban

A TK-vezető elsőként említette a
tagmegtartás nehézségeit, amely
főként a társ szakszervezet megalakulásának idejére volt jellemző. A már
bent lévő tagokat most sem könnyű
megtartani, ám a fontossági sorrendben a munkahelyek védelme ma már
megelőzte a létszám miatti aggodalmat. A kettő persze nem független
egymástól – magyarázza átéléssel –,
hiszen, ha munkahely nincs, akkor
semmi sincs. A tagság igényét folyton
figyelni kell, és azonnal reagálni minden változásra, máskülönben hiteltelenné válik a mozgalom. Mint ahogy
annak is hiteltelenség lesz a vége, ha
egy szakszervezeti tisztségviselő nem
őszinte, nem szavahihető – részletezi
Suszter. Ő maga például soha nem
kertel, még akkor sem, ha az igazságnál szebbet, kedvezőbbet várnak tőle.
– Könyörtelenül egyenes vagyok, a
cégvezetés is így ismer, s erre számít,
ha tárgyalunk. Viszonylag hirtelenharagú is vagyok, ami szívemen az a számon, ezért azt szoktam mondani, hogy
nekem biztosan nem lesz gyomorfekélyem, mert azonnal kiadom a mérgemet – mondja nevetve, jelezvén,
ebben az állításában azért mégsem

olyan biztos. De legalább „jól hangzik”.
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RENDEZVÉNY
Átfogó tájékoztató a TBF Pécs alapszervezetnél

A tagjainkkal való találkozást, a közvetlen és kölcsönös információátadásnak ezt a módját Siófok,
Nagykanizsa, Gyékényes és Barcs szolgálati
helyeken folytatjuk.

A sorozat folytatódik
Három városban – Sárbogárd, Dombóvár és Pécs –, összesen hat helyszínen
tartott tájékoztatást a TBF Pécs alapszervezete a MÁV Zrt. szervezeti változásáról, foglalkoztatáspolitikáról, munkaerőhiányról, a bérek alakulásáról, a
választható béren kívüli juttatások változásairól, azok mind hatékonyabb
kihasználásának lehetőségeiről, menetkedvezményről, ruházati ellátási, valamint nyugdíj- és egészségpénztári kérdésekről.

A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár hírei

Új küldötteket választottak
a Nyugdíjpénztár tagjai
MAGYAR VASUTAS 2017. 3.

A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztárt 1995. október 3-án
104 alapító tag alapította. Az eltelt 22 év alatt a Nyugdíjpénztár eseményekben és feladatokban gazdag utat
járt be. A vezető testületek folyamatosan biztosították a
Nyugdíjpénztár stabil működését.
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SZABADIDŐ
Felújítás Zamárdiban

„Újítva öregbítünk”
Megkezdtük. Végérvényesen és visszafordíthatatlanul elindítottuk a munkálatokat, hogy a Vasutasok
Szakszervezetének üdülője a maga retró stílusával
varázsolhassa el vendégeit, önöket.

Alapítványok támogatása

Az szja-törvény alapján a személyi jövedelemadó meghatározott részét (1%-át) az adózó
rendelkezése szerint felajánlhatja alapítványok, illetve egyházak javára.

Az 1 százalék felbecsülhetetlen segítség
A Vasutasok Szakszervezete alapítványai:

Üdüljön idén is a tavalyi áron!

MAGYAR VASUTAS 2017. 3.
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IDŐSEK
A VSZ ONYSZ: Egyre több a segélykérő
első
napirendi
pont előterjesztője
Mári Gábor alel‐
nök, a szervezetépítési bizott‐
ság vezetője volt. Bevezetőjé‐
ben hangsúlyozta: a VSZ
ONYSZ igyekezett a középtávú
programjában megfogalmazott
célkitűzéseket megvalósítani.
Ez nem volt könnyű feladat,
mert az érdekegyeztetés nem
működött, a konföderációk
hangja elnémult. Még a MÁV‐
nál működő szakszervezetek
közötti összefogás mestersége‐
sen életben tartott keretei is
széthullottak. Az elmúlt évben
foglalkoztunk a taglétszám ala‐
kulásával, az idős tisztségvise‐
lők utánpótlásával és a vasutas
nyugdíjasok helyzetével. A tag‐
jaink körében végzett felméré‐
sek is bizonyítják, hogy egyre
nehezebb az idősek, főként az
egyedülállók megélhetése. Ezt
mutatja a segélykérők növekvő
száma is.
A 2017. évi feladatokról szól‐
va Mári Gábor a taglétszám
növelése mellett a nyugdíjasok
szociális helyzetének f igyelem‐
mel kísérésére, a segélyben és
méltányossági ellátásban része‐
síthetők támogatására hívta fel
a f igyelmet.

Az

Szabályszerű gazdálkodás,
csökkenő támogatás
VSZ ONYSZ 2016. évi
gazdálkodásáról
készült beszámolót és a
2017. évi költségvezetési javas‐
latot Győri István ügyvezető
elnök és Pázmány Ferencné, a
pénzügyi ellenőrző bizottság
elnöke terjesztette a testület
elé.
A 2016. évi gazdálkodás ala‐
kulását egyebek mellett a VSZ
működési támogatásának csök‐

A

Hogy áll az Idősügyi
Nemzeti Stratégia?
A VSZ ONYSZ elnöksége február 14-én tartotta soros
ülését, melynek napirendjén szerepelt a szervezet
középtávú feladat- és ütemtervének áttekintése, a
2016. évi gazdálkodásról készült beszámoló és a 2017.
évi költségvetés, az Idősügyi Nemzeti Stratégia végrehajtásának értékelése, valamint a Választási Szabályzat módosítása. Az ülésen részt vett Horváth Csaba, a
VSZ alelnöke.

MAGYAR VASUTAS 2017. 3.

egyik legfontosabb cél az idős‐
korúak esélyegyenlőségének a
megteremtése.
Hogy a stratégia célkitűzései‐
ből mi valósult meg az elmúlt
hat év alatt? Sajnos kevés. Mint
a bizottság vezetője mondta,
hazánkban az idősek helyzeté‐
vel több intézet is foglalkozik,
ám egyik sem tekinti fontosnak
a társadalmi csoport átfogó
vizsgálatát, pedig nagy szükség
lenne rá.
Az elnökség az Idősügyi
Nemzeti Stratégia végrehajtásá‐
nak értékeléséről készült elő‐
terjesztést elfogadta.
A napirendi pontok tárgyalás
után Horváth Csaba alelnök
időszerű kérdésekről, egyebek
mellett a vasutas munkaválla‐
lók bérhelyzetéről és a munka‐
védelmi őrjárat tapasztalatairól
tájékoztatta az elnökséget.

kentése is befolyásolta. Ezt
azonban részben pótolta két
segélyező egyesület, a Vasutas
és Közlekedési Dolgozók Jóté‐
konysági Egyesület, valamint a
Vasutas Segélyező Egyesület
támogatása. Az elnökség meg‐
állapította: a bevételi és kiadási
pénztárbizonylatok vezetése
szabályszerű volt, az alapbi‐
zonylatok is megfeleltek a
számviteli törvény által előírt‐
aknak. A 2017. évi költségvetés
– a bevételek és a kiadások vár‐
ható alakulását is f igyelembe
véve – a takarékos gazdálkodás
jegyében készült. Az elnökség a
2016. évi gazdálkodásról ké‐
szült beszámolót és a 2017. évi
költségvetést elfogadta, s java‐
solta a választmány elé terjesz‐
tését.

séről készült tájékoztatót
Ruzsáli Józsefné, a nyugdíjbiz‐
tosítási bizottság vezetője ter‐
jesztette a testület elé. Abból
indult ki, hogy hazánkban az
időskorra való felkészülésnek
nincsenek hagyományai. Az
Idősügyi Nemzeti Stratégiát a
Parlament csak hat évvel ez‐
előtt, 2009 őszén fogadta el. A
stratégia, a helyzetelemzésből
kiindulva felvázolja az időspoli‐
tika jövőképét, a célokat, és
megteremti az alapjait a cselek‐
vési tervek kidolgozásának. Az

Nincsenek hagyományok

Februári taggyűlésünk keretében értékeltük alapszervezetünk – Pécs Gépészeti Főnökég Szakszervezeti Bizottsága –
elmúlt éves munkáját, és meghallgattuk a pénzügyi beszámolót is. Az ülésen szóba került a tagszervezés is, amit eredményesnek nevezhetünk, mert sikerült egy külsős mozdonyfelvigyázót is beszerveznünk tagjaink körébe.

Idősügyi Nemzeti
Stratégia végrehaj‐
tásának értékelé‐

Az

Köszönet
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„A VSZ ONYSZ igyekezett a középtávú
programjában megfogalmazott célkitűzéseket megvalósítani.”

„A szegedi székhelyű Vasúttörténeti Ala‐
pítvány Kuratóriuma köszönetet mond
mindazoknak, akik személyi jövedelemadó‐
juk 1%‐át az elmúlt évben az Alapítvány céljai‐
ra felajánlották. Támogatásukat a hazai vasutak
történetének kutatásához, írásos és tárgyi emlékek
gyűjtéséhez, kiállításokon való megjelenítéséhez, valamint aktuá‐
lis rendezvényeink költségei fedezésére kérjük továbbra is.
A személyi jövedelemadó egy százalékáról rendelkező nyilatko‐
zatra a

18450716-1-06 adószámot
és a kedvezményezett nevét írják fel:

Va s ú t t ö r t é n e t i A l a p í t v á n y
A nemes támogatásukat köszönjük!”

Évértékelő

Eredményes munka Pécsen

Nálunk, az alapszervezetnél szinte már hagyomány, hogy tagja‐
inknak rendszeresen szervezünk közös kirándulást. Tavaly – 2016‐
ban – Visegrádot céloztuk meg, és nagyon jól éreztük magunkat.
Összejövetelünkön a szakszervezeti munkánkon kívül Németh
József is beszámolt az Üzemi Tanács tevékenységéről. Az évértéke‐
lőt közös ebéddel zártuk.
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90 évvel ezelőtt

A Szegedi Kisvasútra emlékeztek
Kilencven évvel ezelőtt he lyezték üzembe Szegeden
az „Alsótanyai Kisvasutat”.
Az alkalomból a vasútbarátok ünnepséget tartottak
Szeged belvárosában, a
Roosevelt téri emléktáblánál.

a

Szeged
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760 mm-es nyomtávolságú keskeny nyomközű vasútvonal Szeged
belvárosából – a mai
Roosevelt tértől – közlekedett, összekötve a szegedi
tanyavilágot többek között Kunhalom, Várostanya (ma Ásotthalom),
Mórahalom Pusztamérges, Domaszék, Zákányszék, Ruzsa településeket – a nagyvárossal.
A személy-és teherforgalom lebonyolítását gőz, dízel és – közforgalomban elsőként forgalomba állított
dízel-villamos később korszerű
dízel-hidraulikus vontatójárművek
látták el. A nagy forgalmat generáló
kisvasúton, amely rendkívüli jelentőségű volt a szegedi és a Csongrád
megyei helytörténetben, hazánkban
először vezették be – a tehervonati
közlekedésben is – az önműködő

légféket, de ezen a vonalon működött az országban másodikként – a
kisvasutak történetében először –
fénysorompó is. A teher- és személyforgalmat 1975. szeptember 1ig biztosította és szolgálta – az
1968-as közlekedési koncepciónak
áldozatul eső – kisvasút.
A „Kézfogás” Baráti Társaság és
a MÁV Rt. Szegedi Igazgatósága
1997. február elsején – a kisvasút
megnyitásának 70. évfordulóján –
emléktáblát avatott, amelyet a Roosevelt tér (volt Rudolf tér) 14. számú
ház falán helyeztek el. Itt gyűltek
össze a szegedi polgárok, a vasútbarátok, az egykor a vasút állomásain és vonataink dolgozók, valamint a szegedi székhelyű Vasúttörténeti Alapítvány (VTA) vezetői és
tagjai 2017. február elsején, hogy
Szabó Gyula nyugalmazott vasútigazgató, a VTA elnöke és a kisvasút egykori vezető beosztású munkatársa emlékbeszédének meghallgatásával és koszorú elhelyezésével
emlékezzenek Szeged kisvasútjára,
az ott szolgálatot teljesítő vasutasok
áldozatos munkájára.

www.vsz.hu
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