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A
mellrák elleni megelőzésről szól az egész októ-
ber, ez a hónap a prevenció fontosságára való
figyelemfelkeltés jegyében zajlik. Köztudott,
hogy minél hamarabb felismerik a gyilkos kórt,
annál nagyobb eséllyel gyógyítható. Megelőzés-

re, a vizsgálatok elvégeztetésére biztat a Vasutasok Szak-
szervezete is. Már csak azért is, mert egy nemzetközi
kutatás szerint az éjszaka dolgozó nők – márpedig ilyen
van a vasútnál jócskán – körében 40 százalékos az esély
a betegség kialakulására. (3. oldal)

Születésnap 
kitüntetésekkel

Negyvennégyezer napi szolgálat telt el
azóta, hogy 1896. szeptember 20-án
megalakult a Vasutasok Szakszervezete
– emlékezett vissza a kezdetekre Meleg
János elnök, a Vasutasok Szakszerveze-
te 120 évvel ezelőtti megalakulása al -
kalmából rendezett központi ünnepsé-
gen. A rendezvényen a mozgalomban
végzett kimagasló tevékenységért több
kolléga is kitüntetést vehetett át. Az
ünnepségen a VSZ korábbi vezetői is
részt vettek. (4. oldal)

RCH KÜT:
ELÚSZTAK 

A TERVSZÁMOK
Már biztosan nem tudja
tartani az erre az évre el -
fogadott tervszámokat az
RCH – ezt Vincze Teodóra
humánerőforrás igazgató
mondta a szeptember 29-
én megtartott soros KÜT
ülésen. (7. oldal)

ÉRKEZNEK 
A MUNKARUHÁK

A nyári időszakban felmerült problémák-
ról és az elnök-vezérigazgató asszonnyal
folytatott konzultációról tájékoztatta a
megjelenteket napirend előtt a KÜT elnö-
ke, a szeptember 14-i ülésen. A tanács-
kozáson elhangzott az is, hogy az egyen-
és formaruhák idei kollekcióját ősztől
folyamatosan szállítják, az új télikabáto-
kat pedig novemberben és decemberben
kapják meg a munkavállalók. (6. oldal)

NYUGDÍJBA MEGYEK!
A közelmúltban többen is kér-
ték, írjunk pár sort a Magyar
Vasutasban a nyugdíjazással
kapcsolatos kérdésekről. Jár-e
végkielégítés a nyugállományba
vonulóknak? Kinek és hogyan
kell jelezniük a nyugdíjba vonu-
lásukat? A felmondási idő ré -
sze-e a munkaviszonynak? E
havi számunkat a nyugdíjazás-
nak szenteljük. (8. oldal)

Ha hamarabb 
felismerik a gyilkos kórt,
annál nagyobb eséllyel

gyógyítható!
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VÉLEMÉNY

Különleges receptek, csodabogyók és
füvek ömlenek ránk, ha az egészségről
van szó. Csupán olyasmiről hallunk rit-
kábban, ami tényleg jó volna testünk-
nek, lelkünknek. Vagy ha mégis, akkor
elengedjük a fülünk mellett. Hol van
nekünk időnk önmagunkkal, no és egy-
mással foglalkozni? De ha mégis a
középpontba kerülünk, mondjuk a mun-
kahelyünkön, akkor leszünk igazán
betegek! Hiszen többnyire azért lesz fon-
tos a vasutas, mert már megint két
ember helyett kell dolgoznia, pedig a
saját munkájáért is megy eleget. Az elis-
merés, a több munkáért magasabb bér,
netán az egyenlő esélyek már rég a
mesék birodalmába költöztek.

Egészségünk terén biztosan, ám
betegségeinkben viszont már egyenjo-
gúak és egyenrangúak vagyunk, nők és
férfiak. Sok kolléganő és kolléga küzd
olyan betegségekkel, amelyek sosem
válogatnak, és az igazi okát sem tudják
még az orvosok. Ilyen baj a mellrák és a
prosztatarák, amelyek kivédésére ma

még nincs csodamódszer. A
nagy baj elkerülésére szinte
csak az idejében történt felis-
merés ad esélyt, amire nem-
csak az időnket sajnáljuk sok-
szor, de ko rántsem mindig
egyszerű el zarándokolni a
szűrésekre.

Talán a legeredményesebb
az volna, ha a munka-alkal-
massági vizsgálatok része-
ként történhetne ez a fajta megelőzés,
hiszen huszonkilencesre mindenkinek
mennie kell. Milyen jó volna, ha évente,
vagy akár háromévente nemcsak az
volna a cél, hogyan szuperálhatják ki a
vasutast, hanem, ha már orvos vizsgál-
ta, segítenének az egészségének megőr-
zésében. Sokan em lékeznek még arra,
amikor a prosztatavizsgálat kötelező
volt legalább azokon a vidékeken, ahol
nagyon gyakori. Arra viszont már bizto-
san kevesen emlékeznek, hány éve is
szűntették meg a lehetőséget. Az időben
történő felismerés egyre több embernek,

családnak a jövőt jelentené,
de még az országnak is
olcsóbb volna – ha már min-
dig a pénzről kell beszélni az
élet helyett. Ezekre a problé-
mákra hívja fel mindenki
figyelmét a Vasutasok Szak-
szervezete – októberben a
mellrák, novemberben a
prosztatarák lesz a közép-
pontban – bízva abban, hogy

kicsit jobban odafigyelünk magunkra,
és talán egymásra is. 

Lehetőségünk szerint menjünk el, és
figyelmeztessük a munkatársainkat is a
szűrés fontosságára. 

Azt még nem tudni, mi okozza ezeket
a betegségeket, de azt igen, hogy a
stressz, a növekvő munkahelyi leterhelt-
ség ellen csak egy védelem van: ha leg-
alább mi igyekszünk jók lenni egymás-
hoz. 

Sosem felejthetjük el, úgy nem lehe-
tünk tartósan egészségesek, ha szerette-
ink, barátaink, kollégáink betegek.

Szakszervezetünk az egészségünkért

Dolhai József
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Csodabogyók helyett

Menjünk el, 
és figyelmeztessük
a munkatársainkat

is a szűrés 
fontosságára!



T
öbb nemzetközi kutatás
egybehangzó eredménye
szerint azoknál a nőknél,
akik éjszakai műszakban
is dolgoznak, magasabb a
mellrák kialakulásának

veszélye. Megállapításaik szerint az
éjszaka dolgozó nők körében 40 szá-
zalékos az esély a betegség kialaku-
lására. Egy tanulmány arra is rávilá-
gít, hogy azoknál, akik hetente leg-
alább három alkalommal éjszakai
műszakban vannak, kétszer akkora a
daganat kialakulásának kockázata,
mint akik csak nappal dolgoznak.
Különbség van azonban azok között,
akik magukat „nappali típusú”
embereknek tartják és azok között,
akik „éjszakai baglyok” – utóbbiak-
nál valamivel kisebb a rizikó. A szak-
értők ezt azzal indokolják, hogy a
hormonokat, amelyek esetlegesen
elnyomják a tumorokat, roncsolja az
állandó fény az éjszakai órákban. Az
éjszakázás felborítja a szervezet
belső óráját és a fény megakadályoz-
za a melatoninképzést. Ez az a hor-
mon, amely a természetes ciklust, az
alvási rendszert irányítja, illetve
segít elnyomni a daganatokat. A
tudósok feltételezése szerint az éj -
szakai munkavégzés során a szerve-
zetet érő fény miatti extrém alacsony
melatoninszint miatt növekedhetnek
a daganatok.

Életveszélyes felelőtlenség
Tavaly a 45-64 éves nők alig negye-

de ment el az ingyenes mellrákszű-
résre. Ez nagyon kevés és szó szerint
életveszélyes felelőtlenség. Sokan
azzal érvelnek, hogy nem kaptak
meghívót, túl messzire kellett volna
utazniuk a vizsgálat elvégzéséhez,
illetve hogy nem volt idejük elmenni
egy viszonylag távoli kórházba vagy
az orvosi rendelőbe.

Sokan talán azért halogatják a szű-
résen való részvételt, mert nincse-
nek tisztában a kockázatokkal: a 45
év felettiek azért igényelnek gyako-
ribb ellenőrzést, mert az idő előreha-
ladtával nő a betegség kialakulásá-
nak kockázata. A rendszeres önvizs-

gálat fontos, de nem elég: kétévente erő-
sen ajánlott részt venni egy kimondottan
az emlőrák kiszűrését célzó orvosi vizs-
gálaton, különösen akkor, ha valakinek
a családjában korábban már diagnoszti-
záltak jó- vagy rosszindulatú daganatot.
A betegség kialakulásának ugyanis van-
nak örökletes tényezői.

Tízből mindössze négy
Tény, hogy ma még 10 felnőtt nő közül

csak 4 megy el emlőrák szűrésre! Tény,
hogy mindannyiunk életében a munka és
az egzisztenciális biztonság áll a család
mellett az első helyen. Tény, hogy sokan
szoros időbeosztással, erőltetett munka-
tempóban, sokszor stresszel teli életet
élünk. Tény, hogy a betegségek kocká-
zatával nem foglalkozunk mindaddig,
amíg közvetlen környezetünkben meg
nem történik a baj. S akkor rádöbbe-
nünk, hogy a munka, az idő, a stressz, az
„elkerülés” mind másodlagos tényező:
az én életem és az én felelősségem lép
előtérbe. Ettől kezdve átrendeződik a
fontossági sorrend, s a munka, a felada-
tok, az állandó rohanás helyére lép az
élet, a túlélés, a gyógyulás és az esély.

A fentiek alapján a Vasutasok Szak-
szervezete különösen figyel a nő tagjai-
ra, s itt is felkéri őket: legalább ebben a
hónapban figyeljenek magukra az átla-
gosnál jobban, s menjenek el a szűrő-
vizsgálatra. 

A korán felismert mellrák kezelhető.

HCS

Október elseje a mellrák elleni küzdelem világnapja, de az egész
hónap a megelőzés fontosságára való figyelemfelkeltés jegyében
zajlik, s országszerte több ingyenes szűrővizsgálatot tartanak.
Köztudott, hogy minél hamarabb felismerik a gyilkos kórt, annál
nagyobb eséllyel gyógyítható. Megelőzésre, a vizsgálatok elvé-
geztetésére biztat a Vasutasok Szakszervezete is. 
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JEGYZET

Mínusz 
tizenkét 
százalék

Mínusszal indu-
lunk. Tizenkét száza-
lékkal romlott a kiin-
dulási helyzet a vas-
utasok jövőjét érintő
bértárgyalásokon.
Hogy miért? Mert
ennyivel emelkednek
a vasutasok által
kedvelt cafetéria-jut-
tatások adóterhei, így
például az önkéntes
nyugdíjpénztári befizetések is.

De a helyzet még ennél is rosszabb. Mos-
tanában ugyanis lassan feledésbe merült,
hogy a vasutasság a nemzetgazdasági
átlaghoz képest is súlyos elmaradásban
van. Ráadásul a minimálbérnek az elmúlt
években történt ötven százalékos emelése
alulról „összenyomta” az amúgy is több seb-
ből vérző bértáblánkat. 

Hogy mi vezetett ide? Félresikerült dönté-
sek, illetve egy rossz döntés még rosszabb
végrehajtása. De van jó hír is: úgy tűnik, a
vasút vezetése, többek között kitartó jelzé-
seink hatására felismerte a problémát, ezért
közös pontok mentén készülhetünk a tár-
gyalásokra. Javaslataink elsősorban a fog-
lalkoztatási helyzet javítására irányulnak,
kezdve a nyugdíjpénztári befizetések újabb
emelésétől a munkabérek jelentős fejlesz-
tésén át egy hatékony vasutas életpályamo-
dell kidolgozásáig. Az öngondoskodás
támogatásának fontosságáról ma már sen-
kit nem kell győzködni, és az is világos a
vezetés számára, hogy önmagában az a
bizonyos, egyelőre mesebeli harmincmilli-
árd forint sem csodaszer. Évtizedes hiányos-
ságokat nem lehet aprópénzzel pótolni. Ám
ha a pénz felhasználása egy olyan életpá-
lyamodell alapjait veti meg, amely csábító
az újfelvételeseknek, jövőképet nyújt a régi-
eknek, és garantálja a tisztes visszavonu-
lást azoknak a kollégáknak, akik a vasútért
vesztették el munkaképességük javát,
akkor jó úton járunk. Vagy ez már megint
álom?

Természetesen szó sincs meséről, ameny-
nyiben a vasút vezetése is komolyan veszi
saját, és a mi jövőnket, hiszen semmi újat
nem kérünk. Az egészségmegőrző program
régi elem, a MÁV-ÉVEK projekt sem újdon-
ság. A rehabilitációs munkakörök létreho-
zása pedig egy régi, és annak idején jól
bejáratott program felélesztését jelentené,
mindenki javára.

Mindehhez két dolog kell. Az egyik a
probléma felismerése, amin hál’Istennek
már mindenki túl van. A másik pedig az aka-
rat a vasút és a vasutasok közös jövőjének
megalkotására.

Októberben a mellrák ellen

Meleg János
elnök

Gondolj magadra!
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ÉVFORDULÓ

Születésnap kitüntetésekkel
120 éves a VSZ

N
egyvennégyezer napi szol -
gálat telt el azóta, hogy 1896.
szeptember 20-án megala-
kult a Vasutasok Szakszer -
vezete – kezdte beszédét
Meleg János elnök.

– Kevés olyan érdekvédelmi szervezet
van Magyarországon, amelyik ilyen múlt-
tal dicsekedhet, mint a miénk – mondta az
elnök. Büszke vagyok arra, hogy a Vasuta-
sok Szakszervezete vezetője lehetek, s
együtt ünnepelhetek azokkal a kollégák-
kal, akik az elmúlt időszakban a mozgalom
meghatározó tisztségviselői, szereplői vol-
tak – szögezte le az elnök, aki beszédében
felidézte a VSZ történetét a kezdetektől
napjainkig. A vasutasság mindig is a tár-
sadalom és a gazdaság meghatározó sze-
replője, sőt formálója volt, ezért is szé-
gyen, hogy az ágazat sikeréért – is – küzdő
emberek kevés pénzért, rossz körülmé-
nyek között és kellő megbecsülés nélkül
dolgoznak – mondta. Az elnök szerint a
történelem megismételte önmagát. 2012-
ben a mó dosított Mt. hatására jelentősen
megnőtt a munkaidő, a munkaközi szüne-
tet kivették a munkaidőből, megszűnt a
korkedvezményes-korengedményes mun-
kakör, s a vasutas-bérek a nemzetgazda-
sági átlag alatt vannak. Ezek azok az okok,
amelyek miatt a dolgozók ismét menekülő-
re fogták, s aki csak teheti, máshol keres
boldogulást – sorolta az elnök.

Öntudatos, 
erős szakszervezet kell!

A múltat és a jelent állította szembe egy-
mással a következő felszólaló, Koszorus
Ferenc, aki 41 évvel ezelőtt lett a szervezet
főtitkára, s bevallotta: 26 éve nem szere-
pelt a szakszervezeti tagok előtt. A VSZ
volt főtitkára a hosszú kihagyás ellenére
lendületes, magával ragadó hozzászólásá-
ban vezetette végig a történelem mentén a
szakszervezeti mozgalom jelentősebb ál -
lomásait. Méltatta az alapítókat és hosz-
szan sorolta a szervezet múltbéli és jelen-
legi érdemeit is. A vasút mindig meghatá-
rozó szerepet töltött be, s volt idő, amikor
a vasutasság „állam volt az államban”.
Leszögezte azonban, hogy a mostani szak-
szervezeti vezetőknek a régieknél is nehe-
zebb dolguk van, mert a jelenlegi politikai
környezetben minden korábbinál nehe-
zebb a mozgalmat életben tartani és ered-

ményes szakszervezeti munkát végezni. A
szakszervezeti jogokat megnyirbálta a
hatalom, alacsonyak a bérek és a nyugdí-
jak is, bizonytalanság és félelem uralja a
munka világát – sorolta a jelenlegi súlyos
gondokat. – Nem tudom, megmondani,
pontosan mit kell tenni ebben a helyzet-
ben, de azt tudom, hogy a lejtőre állított
szakmát és a megélhetésükért küzdő, elvi-
selhetetlen terhek alatt görnyedő munka-
vállalókat csak egy erős hatalommal ren-
delkező, egységes szakszervezet képes
megmenteni – szögezte le hozzátéve, hogy
tudja, a jelenlegi vezetők ki fognak találni
valamit, hogy megmentsék a mozgalmat.
Beszéde vége felé kijelentette: öntudatos,
hatalmi erővel, nagy befolyással rendelke-
ző szakszervezet kell. Kiemelte egy új jog-
rendszer megalkotásának a fontosságát is
úgy, hogy a szakszervezetnek ott kell len-
nie a jogalkotási folyamatban. 

Koszorus Ferenc beszéde után Meleg
János elnök átadta a Vasutasok Szakszer-
vezete elnöksége által odaítélt kitünteté-
seket, dicsérő okleveleket, amelyeket
tisztségviselők és alapszervezetek vettek
át.

120 éve szolgálatban
A díjak átadását követően Horváth

Csaba szervezetpolitikai alelnök lépett a
mikrofonhoz, hogy köszöntse a 120 évet
„megélt” Vasutasok Szakszervezetét: „120
éve szolgálatban. Ezt a szlogent választot-
tuk alig egy évvel ezelőtt, mert ez a mon-
dat tükrözi legjobban azt a küldetést –
szolgálatot –, amelyet a Vasutasok Szak-
szervezete a megalakulása első percétől,
sőt, talán már azt megelőzően is komolyan
vett. Ez a szolgálat ugyanis az emberek
boldogulásának elősegítéséről, munkahe-
lyi érdekeik védelméről, a gondjaik iránti
érzékenységről és a segíteni akarásról
szól. 

A szakszervezeti munka minden törté-
nelmi időszakban szívós, leleményes és
kitartó küzdelmet igényelt, s ez így lesz a
jövőben is, mert az elődök áldozatvállalá-
sa és példája minket is kötelez” mondta.

– Büszkének kell lennünk – és azok is
vagyunk – azokra a vasúti munkásokra,
akik megértve az összefogás szükségsze-
rűségét 1896. szeptember 20-án megalakí-
tották az első, még illegális vasutas szak-

Kitüntetések átadásával – is – ünnepelte 120. születésnapját
a Vasutasok Szakszervezete, szeptember 22-én, a Benczúr-
ház Postás Múzeumi és Művelődési Alapítvány Dísztermében.
A jó hangulatú központi ünnepségen öt kategóriában, össze-
sen 15 kolléga vehetett át elismerést a mozgalomban végzett
kimagasló tevékenységéért.

A vendégek:
Pallos György, a Vas-
utasok Szakszervezete
korelnöke, Ko szorus
Ferenc, a Vasutasok
Szak szervezete volt
főtitkára, dr. Márkus
Imre, Simon Dezső és
Papp Zoltán, a Vasuta-
sok Szakszervezete
volt elnökei.



AzEurópai Számvevőszék
nemrégiben egy 90 olda-
las különjelentést tett

közzé, melyben az EU országainak
vasúti árufuvarozási adataival foglal-
kozik és józan képet fest le a helyzet-
ről. A nemzetközi szervezet a jelen-
tésnek az alábbi címet adta: Vasúti
árufuvarozás az EU-ban – még nem a
helyes pályán.

A jelentés megállapítja, hogy rengeteg a
tennivaló annak érdekében, hogy a közút-
ról a vasútra terelődjön át az árufuvarozás.
Mindenki számára világos, hogy évről-évre
növekszik a szállítási volumen, a vasút
megfelelő arra, hogy a közutat tehermente-
sítse és nem utolsósorban a klíma is jól
járna. 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség
kimutatása alapján ugyanis, a vasúti szállí-
tás során a közútinál tonna-kilométeren-
ként 3,5-szer alacsonyabb a CO2 kibocsá-
tás. De azt is hozzá kell tenni, hogy a vasúti

beruházások sem mindig ott zajlanak, ahol
a legnagyobb szükség lenne rá.

Az Európai Számvevőszék a jelentésnek
az alábbi címet adta: Vasúti árufuvarozás
az EU-ban – még nem a helyes pályán. A
jelentés alapja egy vizsgálat volt, melyet
2014-2015 között 5 EU-s tagországban –
Csehország, Németország, Spanyolország,
Franciaország, Lengyelország – végeztek
el és mindehhez 18 vasúti infrastruktúra
projektet vizsgáltak meg. 

Álom és valóság. Így lehetne megfogal-
mazni azt, ami ezen a téren tapasztalható:
az EU közlekedési fehérkönyve szerint a
300 kilométert meghaladó áruszállítást
2030-ig harmaddal kell növelni a vasúton
és vízi úton, 2050-ig pedig 50 százalékkal a
közúttól elvéve.

Az EU úgy látja, hogy 300 kilométerig a
közút jobb, mint a vasút. Hiába kívánja
azonban preferálni az EU a vasutat, ha az
infrastruktúra nagyon sok tagországban

siralmas képet mutat. A vasúti árufuvaro-
zás teljesítménye az EU-ban továbbra is
elégtelen, miközben a közút 2000 óta építi
ki domináns szerepét a szektorban. A
jelentés megjegyzi, hogy az EU-ban a balti
országok mellett Ausztriában a legnagyobb
a vasút részaránya: a Baltikumban 45-60,
míg Ausztriában 42 százalék. A jelentés
kiemeli, hogy az EU vasútja tulajdonkép-
pen 26 különböző hálózatból áll, nem iga-
zán interoperábilis, különböző az infra -
struktúra, a biztonsági szabályokról nem is
beszélve.

A számvevőszék számos stratégiai és
szabályozási akadályokkal is találkozott,
de kijelenti, hogy az elmúlt 15 évben a ver-
senyt elveszítette a közúttal szemben.
Ausztriában, Németországban és Svédor-
szágban történtek olyan események, ame-
lyek hozzásegítettek a modális váltáshoz,
de a többi országról ezt nem lehet elmon-
dani.

ELISMERÉS

Álom és valóság

szervezetet – mondta, majd a felsorolás-
ban kiemelte azt a váltóőrt, a kisegítő féke-
zőt és állomásmálházót, aki 1904. április
20-án Rákosrendezőn az Érsekújvárról
érkező vonat elé fekve elindította az
első országos sztrájkot.

Az alelnök hosszan sorolta az oko-
kat, amiért a fiatalok, s a mai vezetők
is büszkék lehetnek az elődökre.
Megemlítette azonban azt is, hogy
„mindig voltak és sajnos lesznek is
olyanok, akik nem az összefogást,
hanem a széthúzást ösztönzik,
vagyis, a közösség erejét nem gya-
rapítják, hanem gyengítik”. 

Horváth Csaba kijelentette
azonban, hogy a mozgalmunk egész
története a szolidaritás felbecsül-

hetetlen értékét bizonyítja.
Ezt az értéket kell tovább
vinni, hogy a majdani utó dok
a maiak tetteire, „vagyis,

ránk” is büszkén em lékez hes -
senek majd, s egy, a jelenlegi-
hez hasonló ünnepségen mél -
tassák azokat.

Isten éltesse a Vasutasok
Szak szervezetét! 
A megemlékezés és a hagyo-

mányos születésnapi torta után a VSZ
120 éves szolgálatára emlékező jubi-
leumi jelvényeket osztottak a szerve-
zők, az első darabokat a szervezet volt
elnökei kapták meg Meleg Jánostól, a
jelenlegi elnöktől.

Az ünnepség zárásaként a 15 évvel
ezelőtt alakult pécsi Vivat Bacchus
acapella énekegyüttes vi dám borda-
lokat – is – tartalmazó fergeteges elő-
adásán szórakozhattak a VSZ tagjai. 

„Vasutasok Szakszervezetéért” kitün-
tetés: Fekete Gyuláné, Kovácsné
Demeter Klára
Vasutasok Szakszervezete Arany Jel-
vény: Hermann György, Oláh Béla,
Béresné Takács Edit, Vass Károly,
Takácsné Jászberényi Ilona, Somorjai
Gábor, Balogh Attila, Németh Tamás.
Vasutasok Szakszervezete Elnöksége
Dicsérő Oklevél: VSZ ONYSZ Alapszer-
vezete Kisvárda, VSZ IK Kft. SZB Buda-
pest, VSZ GYSEV Sopron SZB.
„Esélyegyenlőségért Díj” kitüntetés:
Bodnár József.
„Magyar Vasutasért” kitüntetés:
Karácsony Szilárd.

Árufuvarozás – még nem a helyes pályán
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Érkeznek a munkaruhák
A nyári időszakban felmerült prob-

lémákról és az elnök-vezérigazgató
asszonnyal folytatott konzultációról
tájékoztatta a megjelenteket napi-
rend előtt a KÜT elnöke, a szeptem-
ber 14-i ülésen. A tanácskozáson el -
hangzott az is, hogy az egyen- és for-
maruhák idei kollekcióját ősztől fo -
lyamatosan szállítják, az új télikabá-
tokat pedig novemberben és decem-
berben kapják meg a munkavállalók.
A testület döntött a MÁV Zrt. tulajdo-
nában lévő lakások kiutalásáról és
szociális szociális segélyekről is dön-
tött. 

A MÁV Zrt. KÜT szeptemberi ülésén
a lakások kiutalásával kapcsolatban
Móricz Judit humánerőforrás me -
nedzs ment vezetője ismertette: a Va -
gyon kezelési és Gazdálkodási Igazga-
tóság Lakásgazdálkodás szervezete
által nyilvántartott üres lakások ki -
utalására tett előterjesztést a mun-
káltató. Az 1-es minősítésű MÁV-laká -
sokra – Miskolcon, Badacsonytomaj-
ban és Győrben – érkezett kérelmek
közül 11-et bíráltak el.

A PTB projekt állásáról dr. Rónai
Péter értékesítési főosztályvezető,
Herczog Ákos projektmenedzser és
Kozma Kálmán forgalmi szakértő tájé-
koztatta az ülés tagjait. Kiderült, hogy
a PASS2 fejlesztésében kiemelt figyel-
met kellett fordítani arra, hogy az a
párhuzamosan futó FOR programmal
összhangban történjen. Egyértelmű,
hogy a PASS2 technológiai bővítés
(PTB) a pályavasút egyik legnagyobb
informatikai fejlesztése, amelynek
köszönhetően ki lehet váltani a ZAIR
és a SZIR rendszereket. Egy májusi
döntés értelmében a PTB funkciók
bevezetése előnyt élvez a FOR-ral
szemben. 

A bővített PASS2-t 2017. áprilisban
tervezik indítani. 

A START és az RCH interfacen ke -
resztül kapcsolódnak a rendszerhez,
de erre minden más vállalatnak is
lehetősége van. 

A vasútvállalatok továbbra is a
KAPELLA rendszerbe adják be szolgál-
tatási igényeiket, ezek egy részének
pontosítása azonban a PASS2-ben

történik majd. A PASS2 to -
vábbfejlesztésnek köszönhető-
en lesznek olyan megoldások,
amelyek csökkentik, egyszerű-
sítik a forgalmi dolgozók mun-
káját, viszont a szolgáltatások
naplózása terén nőnek a fel-
adatok. 

Az elsőgenerációs tanfolyam
– várhatóan január második
felében – egyhetes képzéssel indul,
azoknak, akiknek feladata lesz a 4200
érintett munkavállaló oktatása. A
KÜT tagjai hangsúlyozták, hogy biz-
tonságos, egységes a munkavállalók
számára könnyítést hozó rendszert
tudnak csak támogatni. 

Védőcipők új rendszeren
keresztül

A MÁV Zrt. tervezett új egyen-,
forma- és munkaruha ellátásról, vala-
mint az elmaradt munkaruha pótlá-
sáról és a védőcipő kiosztásáról Sej-
kóczkiné Bodnár Éva a MÁV SZK Zrt.
Üzletág-vezetője elmondta, hogy a
védőcipőket január elsejétől megvál-
tozott rendszeren, a BASEWAR-en
keresztül lehet igényelni. A munkálta-
tói jogkörgyakorló ennek alapján
küldi meg a szolgálati helyekre a
megigényelt mennyiséget. Az előadó
hangsúlyozta, hogy ebben az ellátási
folyamatban dolgozói szintű nyilván-
tartásra nincs lehetőség. A jelenlegi
ellátási zavarokat, az elmúlt évek ellá-
tatlansága okozza a hálózaton. 

Elhangzott: a munkaruha szerző-
dést sikerült aláírni, megkezdődött a
gyártás, folyamatos lesz a kiszolgálás.
Budapesten, a pályaudvarokon fix
időben ott lesznek az átadó kollégák,
ahol próbára és cserére is lesz lehető-
ség. A pólókra beérkezett az összes
megrendelés – mondta Sejkóczkiné.
Az egyen- és formaruhák 2016-os kol-
lekcióját ősztől folyamatosan szállít-
ják, az új télikabátokat pedig novem-
berben és decemberben kapják meg
a munkavállalók. Tervek szerint a ru -
házatot jövő januártól online, webes
felületen lehet igényelni. A 2016-os
igényeket csak most tudták leadni,
így az erősáram és a TIZK munkaválla-
lók megrendeléseit késéssel szállít-

ják. Megkezdődött az egyen-, és for-
maruhákhoz szállított bakancsok ci -
pőre történő cseréje. Pólót már nem,
csak kabátot és esőkabátot tudnak
igényelni egyes munkakörökben, pél-
dául a szakaszmérnökiben. A KÜT
tagjai az igénylési táblázat bővítését
javasolták. 

Védelem 
az adatszivárgás ellen

A DLP projektről Tarjáni Gábor info-
kommunikációs projektmenedzser és
Kilényi László informatikai biztonsági
szakértő tartott tájékoztatót. Ismer-
tették, hogy mit is jelent a DLP – Data
Loss Prevention – „adatszivárgás elle-
ni védelem” vagyis kiszivárgást meg-
előző rendszer. Elhangzott az is, hogy
szeptember 12-től korlátozott próba-
üzem kezdődik. A szakértők ismertet-
ték a közérdekű és közérdekből nyil-
vános adatokkal kapcsolatos informá-
ciókat, majd kitértek a személyes
adat valamint a különleges adat keze-
lésének szabályaira. A MÁV-csoport-
ból a MÁV-START Zrt. 500, MÁV Zrt.
300, a MÁV SZK Zrt.-nél pedig 200
számítógépére kerül fel a védelem,
fokozatosan a MÁV-csoport szerveze-
teinek bevonásával. A programot a
próbaüzemben, szeptember 12-től
összesen 60 számítógépre telepítik
fel, olyan gépekre amelyen védett
információval dolgoznak. Az éles
üzem indítását jövő januárra tervezik.

Az ülésen a „különféléken” belül
két munkabérelőleg kérelemről, há -
rom temetési segélykérelemről, vala-
mint összesen hat szociális se gély -
kérelemről döntött a testület.

(az összefoglaló Bodnár József 
KÜT elnök, sajtóreferens részletes

beszámolója alapján készült)

Elhangzott: 
a munkaruha 
szerződést 
sikerült aláírni,
megkezdődött 
a gyártás, 
folyamatos lesz
a kiszolgálás. Bodnár József

KÜT elnöke

MÁV Zrt. KÜT Hírlevél
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KÜT

Tisztségviselői oktatást
tartott a Vasutasok Szak-
szervezete Pécsi Területi
képviselete, a szombat-
helyi területtel közösen,
Zamárdiban, szeptember
8-10-én.

Az oktatás első napján
Meleg János a Vasutasok
Szakszervezete elnöke, Hor-
váth Csaba szervezetpoliti-
kai alelnök, valamint Kot-
ter József érdekvédelmi
alelnök beszélt a jelenlé-
vőknek a szervezet aktuális
feladatairól. A tájékoztatást
követően a résztvevők kö -
tetlen beszélgetés során
kaptak választ az őket érin-
tő problémákra. 

Az oktatás második nap-
ján, Balczer Balázs előadá-
sa keretében, a munkajogi
kérdésekkel kapcsolatos
problémák kerültek teríték-
re. Ezután Széles Szilárd
bemutatta a Vasutasok
Szakszervezete új tagnyil-
vántartó rendszerét és a fel-
merülő kérdéseket is meg-

válaszolta. A MÁV-csoport-
hoz tartozó Központi Üzemi
Tanácsok részéről Bodnár
József, a MÁV Zrt. KÜT el -
nöke, valamint a MÁV-
START Zrt. KÜT társelnöke,
Kuti Horváth József tájé-
koztatták a jelenlévőket a
Központi Üzemi Tanács
munkájáról. Ezt követően

délután a szervezet megtar-
totta a területi titkári érte-
kezlete soron következő
ülését. Az ott töltött esték
jó hangulatért és a remek
zenéért köszönet Kövesdi
Tamás csapatának. 

Horváthné 
Czindery Zsuzsanna

képviseletvezető

A DIGI projekt-
ben a MOTIS 3.
fázisánál hasz-
nálatos készü-
lékek kiválasz-
tása folyamat-
ban van...

RCH KÜT: kezdődnek a bértárgyalások

Már biztosan nem tudja tartani az
erre az évre elfogadott tervszámo-
kat az RCH – ezt Vincze Teodóra
humánerőforrás igazgató mondta
a szeptember 29-én megtartott
soros KÜT ülésen.

Az ülés első napirendjében hu mán
tájékoztatók hangzottak el. Elsőként
Simon Ferenc HP szervezetvezető a
szokásos első nyolchónapos szabad-
ság, túlóra valamint szociális segély
felhasználását ér tékelte, és azt
mondta: ezen a területen minden
megfelel a korábban meghatározott-
aknak. A létszám is kedvezően alakul
– szögezte le –, hiszen a záró napon
1902 munkavállaló szerepelt a nyil-
vántartásban. 

A folytatásban Benyus Julianna
HR ösztönzés és fejlesztés vezető a
napokban véleményezésre átadott
SZMSZ módosításhoz tett szóbeli
kiegészítést. Ennek lényege, hogy
2016. november elsejétől életbe lép a
tulajdonos által is elfogadott irányí-
tási rendszer, melynek alapján a

CEO, CFO mellett létre-
jön a CSO munkakör is.
Ide tartozik majd a mar-
keting és a kommuniká-
ció, valamint a vállalat-
fejlesztés is. 

Középtávon, 
2022-ig?

Vincze Teodóra HR-igazgató a most
folyó középtávú tervekkel kapcsolat-
ban ismertette, hogy azokat akár
2022-ig is meghatározhatják. Elkez-
dődnek a jövő évi bértárgyalások is,
október 17-e és no vember 4-e között
pedig az ehhez szükséges munkavál-
lalói véleményeket is felmérik. A
sikeres családi nap után december-
ben területenként karácsonyi party
megrendezésén is dolgoznak – fejezte
be Vincze Teodóra. A folytatásban
Czékus József vo nat és rendeléskeze-
lési vezető el mondta, hogy sem a ser-
vice centereknél sem a vonatkezelési
projektnél nincs lényeges változás.
Néhány helyen kellett technológiai

módosítást kezdeményezni,
de ezekhez a helyi vezetők, a
szakszervezetek és az üzemi
tanácsok bevonását is kér-
ték. A DIGI projektben a
MOTIS 3. fázisánál használa-
tos készülékek kiválasztása
folyamatban van, immár a
harmadik készüléket teszte-
lik az ország több pontján. A
mobil javítás elindult TÜK

keleten és TÜK nyugaton is. Záhony
tekintetében pedig a korábbi rend-
szer mellett egy több kapacitást is
magában foglaló javítási rendszer
kidolgozásán munkálkodnak a kollé-
gák. Végezetül a közeljövőben terve-
zett üzemszünetek beiktatásáról
beszélt a vezető.

A tanácskozás utolsó részében a
két ülés között eltelt időszak esemé-
nyeiről kaptak tájékoztatót a KÜT
tagjai. A tanács döntött arról is, hogy
négy munkatárs, akik nagyon nehéz
élethelyzetbe kerültek, rendkívüli
segélyt kaphatnak.

Zubály Bertalan

Zubály Bertalan
KÜT elnök

Elúsztak a tervszámok

Tisztségviselők oktatása
Közösen az iskolapadban



JOG

Ki is a nyugdíjas? A kérdés láttán az olva-
só talán türelmetlenül felhorkantott: „micso-
da sületlen kérdés ez? Mit kell ezt annyit
ragozni? A nyugdíjas az, aki nyugdíjat kap.
És kész.” Sajnos azonban téved, aki szerint
a nyugdíjas kizárólag az, aki nyugdíjat kap. A
nyugdíjas kifejezés lényegesen szélesebb
kört fed le – legalábbis munkajogi értelem-
ben –, mint azt gondolnánk. A törvény sze-
rint nemcsak a járulékban részesülők a
nyugdíjasok, hanem azok is, akik nyugdíjjo-
gosultságot szereztek, azaz betöltötték a
nyugdíjkorhatárt és a szükséges szolgálati
idővel is rendelkeznek. Elképzelhető tehát,
hogy ön, miközben az ebédszünetben a
szendvicsét majszolva ezt a cikket olvassa,
nem is tudja, hogy munkajogi értelemben
valójában nyugdíjasnak minősül. 

Felmondás, akár indoklás
nélkül is

Felmerülhet a kérdés, hogy van ennek
egyáltalán jelentősége? A válaszom az,
hogy igen. A törvény ugyanis számos eset-
ben külön szabályozást alkalmaz: a munkál-
tató nem köteles megindokolni, ha nyugdíjas
munkavállalónak mond fel, és végkielégítést
sem köteles fizetni neki. Tehát az a kolléga,

aki eléri a nyugdíjkorhatárt és a szükséges
szolgálati ideje is megvan, elméletben számít-
hat arra, hogy a munkáltató ukmukfukk, külö-
nösebb indoklás nélkül felmond neki. A nyug-
díjra jogosultnak azzal is számolnia kell, hogy
végkielégítést sem fog kapni. Bárcsak annyi
százasom lenne, mint ahányszor megkérdezték
tőlem azt, hogy ilyenkor van-e lehetőség mégis
valami juttatásra! Van. Ilyen lehetőség lehet,
ha a munkaviszony közös megegyezéssel szű-
nik meg, és a megállapodásban a felek egy
egyszeri juttatás fizetését kötik ki. Ehhez azon-
ban mindkét fél akarata szükséges, mivel a
munkáltatót nem lehet a közös megegyezéses
munkaviszony megszűntetésre kényszeríteni.
Megoldás lehet az is, ha a munkáltató mond
fel, és vállalja, hogy végkielégítést biztosít. Ezt
azonban köztulajdonban álló vállalat nem tehe-
ti meg jogszerűen, mivel a törvény kifejezetten
tiltja. 

A leggyakoribb megoldás az, hogy a munkál-
tató a felmondási idő teljes tartamára mentesí-
ti a dolgozót a munkavégzési kötelezettsége
alól, s erre az időre távolléti díjat köteles fizet-
ni neki. Ez – legalább húsz éve fennálló munka-
viszony esetén – akár három hónap is lehet.
Végkielégítésről természetesen ilyen esetben
nem beszélhetünk, de mivel három hónapra a
munkavállalót távolléti díj illeti meg, munka-

A TÖRVÉNY
SZERINT NEMCSAK

A JÁRULÉKBAN
RÉSZESÜLŐK

A NYUGDÍJASOK,
HANEM AZOK IS,
AKIK NYUGDÍJ-
JOGOSULTSÁGOT

SZEREZTEK, AZAZ
BETÖLTÖTTÉK A

NYUGDÍJKORHATÁRT
ÉS A SZÜKSÉGES

SZOLGÁLATI IDŐVEL
IS RENDELKEZNEK.

A
közelmúltban több
kedves tagunk is
azt kérte, írjak pár
sort a Magyar Vas-
utasban a nyugdíja-
zással kapcsolatos

kérdésekről. Jár-e végkielégítés
a nyugállományba vonulóknak?
Kinek és hogyan kell jelezniük a
nyugdíjba vonulásukat? A fel-
mondási idő része-e a munkavi-
szonynak? Számos dilemma
gyötri a kollégákat, ezért e havi
számunkat a nyugdíjazásnak
szenteljük. Természetesen még
az alapvető kérdések megvála-
szolására sem elég ez a felület –
még huszonkét oldal is kevés
lenne rá –, ezért ezúttal csak a
legégetőbb problémákkal fog-
lalkozunk.
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Lehet, hogyNyugdíjba
megyek!



végzés nélkül is, a megoldás nagyon hasonló
lesz a végkielégítéshez.

A felmondási idő
Tegnap megkérdezte tőlem egy tagtársunk

– hívjuk őt most az egyszerűség kedvéért Dori-
ánnak –, hogy a felmondási idő része-e a mun-
kaviszonynak. Vagyis: lehetséges-e az, hogy a
felmondási idő alatt a munkavállaló nyugdíjba
vonul? Előfordulhat-e tehát, hogy a felmondá-
si idő felét munkaviszonyban, a másik felét a
nyugdíjba vonulást követően tölti le a munka-
vállaló?

Bár a kérdés nehéznek tűnik, a válasz való-
jában igen egyszerű. Ha Dorián felmond, vagy
neki mondanak fel, a felmondási idejét fogja
tölteni. A felmondási idő viszont – az egységes
bírói gyakorlat szerint is – része a munkavi-
szonynak, függetlenül attól, hogy terheli-e
munkavégzési kötelezettség a munkavállalót,
vagy sem. A munkaviszony a járuléktörvény
szerint biztosított státuszt jelent. Márpedig
nyugdíjba csak azok vonulhatnak, akik a nyug-
díj megállapításának idején nem minősülnek
biztosítottnak. Azaz, nyugdíjba kizárólag a fel-
mondási idő leteltét követően mehet a munka-
vállaló, addig biztosított munkavállalónak
minősül.

Dolgozhat a nyugdíjas
egyáltalán?

A válaszom most is az, amit oly sokszor
szoktam mondani: attól függ. Attól függ, hogy
milyen munkáltatónál szeretnénk elhelyezked-
ni. Függ attól is a válasz, hogy mikor vonult
nyugállományba az, aki munkát akar vállalni. 

Ha ugyanis a közszférában szeretne valaki
nyugdíjasként elhelyezkedni – vagy nyugdíjas-
ként továbbfoglalkoztatják –, akkor szigorú
tilalommal fog szembesülni: döntenie kell,
hogy a nyugdíjat vagy a munkavégzést vá -
lasztja-e. A kettő együtt ugyanis nem megy.
Megnyugtatok mindenkit: bár a vasút jelentős
része állami tulajdonban van, mégsem minősül
közszférának, mivel kollégáink a feladataikat a
Munka törvénykönyve, nem pedig a közalkal-
mazotti vagy köztisztviselői törvény alapján
látják el.

A nyugdíj melletti munkavégzés lehetősége
attól is függ, hogy mikor vonultunk nyugdíjba,
azaz, hogy betöltöttük-e a korhatárt a pihenő-
időnk megkezdésekor. Más szóval: attól, hogy
öregségi teljes nyugdíjra vagyunk jogosultak,
vagy úgynevezett korhatár előtti ellátást
kapunk. 

A korhatár előtti ellátások közé tartozik –
többek között – a korkedvezményes és a kor-
engedményes nyugdíj is, de az előre hozott
öregségi nyugdíj is ezt a kategóriát gyarapítja.
Aki korhatár előtti ellátásra jogosult, az vállal-
hat munkát ugyan, de évente legfeljebb a mini-
málbér tizennyolcszorosát keresheti meg. Ha a
korkedvezményes nyugdíjasként dolgozó mun-
kavállaló eléri ezt a mértéket, a nyugellátásá-
nak folyósítását az állam szüneteltetni fogja.

Ha viszont az öregségi teljes nyugdíj mellett
munkát is kénytelenek vagyunk végezni – mert
mondjuk, hatvannyolc évesen is a lakáshitelt
nyögjük –, akkor ezt mindenféle korlátozás
nélkül megtehetjük. Azaz, nyugdíjasként olyan
alapbér mellett helyezkedhetünk el, amilyen
magas összeget csak ki tudunk harcolni.

Mennyi az annyi?
Azt megfigyeltem, hogy minél korruptabb a

világ, annál több idézőjelet használunk.
Vegyük például a részmunkaidőt! 

A nyomasztó magyar valóság az, hogy soka-
kat „papíron”, azaz színleg négy órában, de a
valóságban nyolc, sőt, akár tizenkét órában
foglalkoztatnak. A „hivatalos” – vagyis a beje-

lentett – bérüket átutalással, a többit „zseb-
be”, tehát költségvetési csalás révén kapják. 

Okkal merül fel a kérdés: a négy órában fog-
lalkoztatott munkavállaló, ha nyugdíjba megy,
vajon mennyi szolgálati időt szerez? Fele
annyit, mint az általános munkarendben, azaz
nyolc órában foglalkoztatottak? Egy évnyi
részmunkaidővel csak félévnyi szolgálati időt
lehet szerezni?

A válaszom megint csak a tőlem megszokott
lesz. Attól függ. Ha a munkavállaló négy órá-
ban dolgozott, de ez idő alatt megkereste leg-
alább a minimálbért, akkor a szolgálati ideje az
általános szabályok szerint alakul: pontosan
annyi szolgálati időt szerez, mint az, aki nyolc
órában dolgozott. Ha azonban a munkavállaló
a négy órás munkaideje alatt nem kereste
meg a minimálbért, akkor sajnos a szolgálati
időt is csak arányosítva lehet figyelembe
venni. Ez esetben kevesebb szolgálati időt
szerez, mint a teljes munkaidőben foglalkozta-
tottak. A teljesség kedvéért teszem hozzá,
hogy az itt leírt arányosítás csak a nyugdíjszá-
mítás szempontjából lényeges, a jogosultság-
ra nem hat ki, azaz, a korhatár elérésével az is
elmehet nyugdíjba, aki egész életében rész-
munkaidősként a minimálbér alatt keresett.
Nekik viszont számolniuk kell azzal, hogy az
ellátás rendkívül alacsony lesz.

Papírmunka
A végére hagytam az olyan adminisztrációs

kérdéseket, mint például: hogyan menjünk
nyugdíjba?  

A nyugellátást kizárólag a kormányhivatal-
nál beszerezhető nyomtatványon vagy elekt-
ronikus űrlapon lehet igényelni. Fontos, hogy a
nyugdíj megállapításakor nem lehetünk bizto-
sítottak, azaz nem állhatunk munkaviszonyban
és nem tölthetjük a felmondási időnket sem.
Lényeges még megemlítenem, hogy vissza-
menőlegesen csak hat havi ellátást igényel-
hetünk – természetesen a munkaviszonyunk
idejére nem kérhetünk nyugdíjat. 

Mivel a nyugdíjra vonatkozó szabályok igen
összetettek, és számos kérdést vetnek fel, e
lapokon nem térhetünk ki mindre, ezért arra
bíztatom olvasóinkat, hogy keressenek minket
bátran! A válaszokat egy későbbi lapszámban
a szélesebb közönséggel is megosztjuk.

Balczer Balázs

Fontos
Munkajogi szempontból nemcsak az a nyugdíjas, aki nyugdíjat kap, hanem az is,

aki dolgozik ugyan, de betöltötte a korhatárt és a szükséges szolgálati idővel is ren-
delkezik.

9MAGYAR VASUTAS 2016. 10. sz.

a nyugdíj megállapítá-
sakor nem lehetünk
biztosítottak, nem áll-
hatunk munkaviszony-
ban és nem tölthetjük
a felmondási időnket.

A KORHATÁR ELŐTTI ELLÁ-
TÁSOK KÖZÉ TARTOZIK –
TÖBBEK KÖZÖTT – A KOR-
KEDVEZMÉNYES ÉS A KOR-
ENGEDMÉNYES NYUGDÍJ IS,
DE AZ ELŐRE HOZOTT
ÖREGSÉGI NYUGDÍJ IS EZT
A KATEGÓRIÁT GYARAPÍTJA.
AKI KORHATÁR ELŐTTI
ELLÁTÁSRA JOGOSULT, AZ
V Á L L A L H AT M U N K Á T
UGYAN, DE ÉVENTE LEG-
FELJEBB A MINIMÁLBÉR
T IZENNYOL CSZOROSÁT
KERESHETI MEG.

nyugdíjas vagyok?
JOG
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Látom, szisztematikusan készült a talál-
kozásunkra, mert egy kisméretű jegyzetfü-
zetet tett maga elé, s annak – gondolom – a
vázlata alapján haladtunk pontról, pontra.
Legalábbis egy ideig. De ahogy belemerül-
tünk, a vázlattól eltérve újabb és újabb
szakmai, érdekvédelmi állomás, esemény
vagy történet jutott eszébe, ám ezeket is
átbeszélve precízen mindig visszakanya-
rodtunk a jegyzethez. Megértem. Bodnár
József a VSZ Távközlő,- Erősáramú- és Biz-
tosítóberendezési Szakmai Képviselet
vezetője, valamint Miskolc Terület volt
képviseletvezető-helyettese, nagy utat járt
be és szándékai szerint megy – pontosab-
ban rohan – tovább. Ez az élete – állapítom
meg viszonylag gyorsan, bár tudom, szép
családja, unokái is vannak és több olyan
szabadidős elfoglaltság, ami kikapcsolja.
De legjobban az kapcsolja ki, ha mindezt
szakszervezeti tagjai, tagtársai társaságá-
ban, lehetőleg minél fergetegesebb hangu-
latban teheti.

Győzött a 11 forintos órabér
Mindig ilyen lelkes közösségi ember

volt? – kérdezném, de mondja magától is,
hogy bizony, már egészen fiatalon, egye-
bek között a KISZ-es időszakban is aktív
tagja volt valamilyen szervezetnek. Az,
hogy a MÁV-hoz került, s ott állt munkába
1975. július 28-án, csupán a véletlennek és
az akkori órabérnek kö szönhető – mondta.
– Édesapám, aki hidász munkavezető volt
azt mondta: keress munkát, nézzél szét a
vasútnál is! Osztálytársammal elkezdtünk
munkahelyet keresni, Miskolc környékén
hol, mennyit fizetnek. Akkor ez még így
ment. Mármint, hogy az órabér alapján
lehetett munkahelyet választani. Egy fris-
sen végzett finommechanikai műszerész-
nek itt, mármint a MÁV-nál adták a legma-
gasabb órabért, 11 forintot. Ötvenfilléres
eltérések voltak cégenként és szakmán-
ként – a húsiparban például 10 forint 50
volt az órabér, a TVK-nál 10 forint, de ez
akkoriban sokat jelentett. Éppen ennek a

„soknak” köszönhető, hogy a fiatal Bodnár
József a MÁV miskolci Biztosítóberende-
zési Fenntartási Főnökséghez tartozó Sze-
rencs blokkmesteri szakaszon kötött ki, s
belépésével egy időben lett a VSZ tagja is
– idézi fel a kezdetet. Kiderült, gyorsan
beilleszkedett a közösségbe, összeszo-
kott, egymást segítő csapatot hagyott
maga mögött, amikor másfél évvel később
24 hónapra bevonult a seregbe. A határőr-
séghez került vezetékes híradósnak. Még
ebben a környezetben is közösségépíté-
sen ügyködött, össze is hoztak egy jó, szin-
te baráti „csapatot”, ahol az elvégzett tisz-

tes iskolának köszönhetően őrvezető, tize-
des és végül szakaszvezető lett. 

Bevallja, azon kevesek közé tartozik,
akik még a katonai évekre is jó szívvel
gondolnak, szép emlékeket őriznek. 

Új hely, új közösség
A leszerelési örömbe némi – a kezdetben

nem is kevés – üröm is vegyült, a civil élet-
be és a munkába való visszatérését köve-
tően Felsőzsolcára helyezik, mondván, tak-
taszadai lakosként neki mindegy, hogy
Szerencs vagy Felsőzsolca felé indul el a

24 órás szolgálatban

MAGYAR VASUTAS 2016. 10. sz.

Új kihívás
2016. június 8-án a Vasútegészségügyi Intéző Bizottság megvá-
lasztotta IB titkár helyettesnek, mindezt azért, hogy Márkus Szil-
viát a „babázás” idejére helyettesítse. Megvannak az első sike-
rek, a FIP menetkedvezmény napirendre kerülését támogatja a
Start, erről pecsétes levele van. Jelenleg harcol a TEK nélküli
orvosok, az adminisztratív, gazdasági és műszakai területen dol-
gozók béremeléséért.

Bodnár József, a TEB szakmai képviseletvezetője

Sorozatunkban olyan kollégát mutatunk be, aki négy éven
keresztül ennek a lapnak a főszerkesztője volt. Bodnár Józsefet,
a TEB szakmai képviseletvezetőjét azonban máshonnan, máshol
és az újság olvasóin kívül sokan mások is ismernek. Legalábbis
erre következtetek abból a gazdag életútból, amelynek részle-
tei fokozatosan kikerekedtek a valamivel több, mint kétórás
beszélgetés alatt. 
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munkába. Nem örült – mondja –, hiszen
nagyjából korban hozzáillő, jó kollégákat,
igazi közösséget hagyott maga mögött, s az
új helyen nála idősebb kollégák várták. A
beilleszkedéssel végül itt sem volt gondja,
nemcsak befogadták, de a mozgalmi élet-
ben is gyorsan megtalálta a helyét, s hama-
rosan szakszervezeti bizalmi helyettes lett.
Az akkori főtitkár, Koszorús Ferenc három
hetes főbizalmi tanfolyamra küldte Bala-
tonkenesére, ami minden volt, csak nem
nyaralás. Ennek – is – köszönhetően hama-
rosan Bodnár József lett az üzemi főbizal-
mi, akihez Szerencs, Felsőzsolca és Hidas-
németi tagjai is tartoztak. Csak most, a kér-
désem kapcsán – Ön volt a legfiatalabb
főbizalmi? – szembesült azzal, hogy való-
ban nagyon fiatalon érte el a ranglétrának
ezt a fokát. 

Jót, jól, látványosan
A mozgalmi munka mellett nem hanya-

golta el, sőt igen fontosnak tartotta a
brigád életet is, s már akkor felismerte:
nemcsak jót kell csinálni, de azt jól meg is
kell mutatni. Erre a brigádnapló volt a leg-
alkalmasabb felület, ebben fotókkal, s az
iskolai műszaki-rajzos tudását felhasznál-
va gyönyörűbetűkkel írt, gazdagon illuszt-
rált beszámolókat készített a brigádéletről.
Az akkori brigádversenyben ez nagy előny-
nek számított, az ilyen szép naplókért és a
mögötte lévő tartalomért jutalom járt, volt,
hogy 50 fillér pluszt is hozott az órabérbe.

Időközben megnősült, több szakmai tan-
folyamot is elvégzett, elnyerte a Szakma
Ifjú Mestere címet, kiváló dolgozó lett, s a
munkát segítő, a biztonságosabb üzemelte-
tést szolgáló több újítását is „megvette” a
cég – sorolja.  Összesen 23 elfogadott újí-
tása volt, s ezzel ezüstkoszorús újító lett.
Mindennek – is – köszönhető, hogy 1993-
ban felkérték, töltse be az időközben meg-
üresedett területi biztosítóberendezési
diszpécseri munkakört.

A problémák nyomában még
szabadidőben is

Beköltözött az irodába, s ezzel véget is
ért a korábbi rendszeres jelenléte az egyes
területeken? – fogalmazom a kérdést, de
már mondja is magától: ettől kezdve rend-
szeresen, szisztematikusan járta a szaka-
szokat – Hatvantól-Sátoraljaújhelyig –
ingázott a szabadidejében, hogy minden
területen feltérképezze és dokumentálja a
hiányosságokat, ami szociális és a munka-
körülményekkel kapcsolatban felmerült.
Munkahelyi vezetőkkel való jó kapcsolata-
inak köszönhetően sok mindent elintézett,
hogy ezzel segítse a kollégáit. 

Az ÜT-k megalakításakor, 1993-ban 80
százalékos támogatottsággal került be, s öt
évvel később már a TBF üzemi tanácsának
az elnöke lett, és folyamatosan 2014-ig újra
választották. A MÁV Rt. Központi Üzemi
Tanácsának 1999-ben lett a tagja, 2005-től
sajtóreferense, 2014-től pedig az elnöke.

Ennél a pontnál a jelenlegi KÜT-elnök
még egyszer visszanyúl az emlékekben,
hogy megjegyezze: 1994-ben alapszerveze-
ti szb-titkár is lett, 2015-óta pedig ugyanen-
nek az alapszervezetnek az szb-elnöke, a
TEB Szakmai képviselet biztosítóberende-
zési tagozat vezetője, 2011-től, míg 2015.
júniustól SzK vezető.  

Négy év a Magyar 
Vasutasnál

Ja, és majdnem elfelejtkeztünk az újság,
a Magyar Vasutas szerkesztéséről! –
kapunk észbe, amikor már azt gondolnánk,
hogy legalább nagyjából érintettünk min-
den területet. Kiderült, hogy a lapot akkor
kapta a „nyakába”, amikor szervezetpoliti-
kai alelnök lett, ami szintén újdonság volt
az életében. Vagyis 2011-2015 között az
alelnöki munka mellett kellett színvonalas
újságot készítenie. Ehhez a munkához az
alapot az adta, hogy 2008-ban elvégezte a
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főis-
kolát. Az első olyan lapszám, amit Bodnár
József főszerkesztőként jegyzett, 2011 má -
jusában került ki a nyomdából, s az utolsó,
amit még ő szerkesztett a 2015 májusi lap
volt. Bár az elején tartott ettől a feladattól,
később megszerette – mondta – annyira,

hogy még külön receptgyűjtemény megje-
lentetésre is volt energiája azokból az éte-
lekből, amelyek leírásából minden lap-
számban egyet megjelentettek. 

Azt, hogy Bodnár József imádja azt, amit
csinál, ezek után nem is kell bizonygatni.
Mert az, aki még a szabadidejében is csa-
ládi napot szervez – 15 éve már –, horgász-
versenyt rendez 12 éve, aktív szervezője a
vasutasnapi rendezvényeknek, s a saját
alapszervezetének a nyugdíjasait minden
évben maga vendégeli meg, az biztos, hogy
élvezi ezt és nem kényszerből teszi. Ki is
mondja lelkesen: imádja a rendezvény-
szervezést, de örömét leli a tagtoborzásban
is, amire évek óta már kivetítőt is visz – sőt,
ha lehet, azt mindenhová visz –, hogy minél
jobban szemléltesse a mondandóját.

S ha már a nyugdíjasokkal kapcsolatban
szóba került az alapszervezete, gyorsan
elmondja, hogy Budapest után Miskolc a
legnagyobb taglétszámú területi képvise-
let, ahonnan nyugdíjazásuk után sem iga-
zolnak át más szervezethez a kollégák, sőt
van angol tanárnő, kórházi ápoló és pizza
futár tagjuk is. 

Nincs megállás
Kérdezném, mivel tölti a szabadidejét, de

a hallottak alapján még a feltételezést is
szégyellem, hogy Bodnár Józsefnek van
egyáltalán pár órányi szabadideje. Jót
nevet, amikor mégis megkérdezem, de
aztán elmondja, hogy imád az unokáival
lenni – három is van neki –, s természete-
sen jut idő a családra is.  Igaz, gyakran úgy,
hogy együtt mennek a szakszervezeti ren-
dezvényekre, lánya és menye is vasutas és
az alapszervezet tagja. De azért bevallja, a
legjobb kikapcsolódás számára az olvasás
és a vízpart, ahol lehetőleg napozással tölti
az időt. De kedveli a sportot is – mondja –
a londoni olimpián személyesen is ott volt.
A születésnapjára kapta a fiától a repülője-
gyet, ez évben pedig névnapra EB foci
belépőket. Jó családja van – szúrja közbe
– felesége és mindenki megérti, támogatja,
segíti is a munkáját. Mintegy mellesleg
kiderül: mivel öt éve már Pesten dolgozik,
naponta vonattal ingázik Miskolcról, az
otthonától a munkahelyére. Nullától 24
óráig „szolgálatban” van.

Férfi 40
Bodnár József nevéhez fűződik a Férfi 40-ként ismertté vált nép-
szavazási kezdeményezés, amelyet az Alkotmánybíróság (Ab) az
utolsó pillanatban – 110 ezer szavazat összegyűjtése után – alap-
törvény-ellenesnek nyilvánított. Bár a döntés átmenetileg elvette
a kedvét, nem adja fel. Máshol, máshogy, más néven újra be fogja
indítani a programot, mert hiszi, hogy meg kell teremteni a lehe-
tőséget hatvan felett.
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NEMZETKÖZI

A
V4-es vasúti szakszerve-
zetek idei találkozóját
szervezők az ülést meg-
előzően elküldték a részt-
vevők számára a napi-
rend-tervezetet, amely
két pontból állt: a vasút

liberalizációja a visegrádi országokban,
valamint felkészülés az Európai Közleke-
dési Dolgozók Szövetségének (ETF) jövő
évi kongresszusára.

Az első napirendi ponthoz kapcsolódó-
an a szervezők országjelentést kértek,
melyet a VSZ írásban is elkészített és
átadott a jelenlévőknek. A jelenlévő öt
ország képviselői bemutatták, hogy náluk
milyen helyzetben van a vasút, a liberalizá-
ció milyen változást teremtett az ágazat-
ban.

A csehek nyitnának 
a piac felé

A házigazdák nevében Jaroslav Pejsa, a
Cseh Vasúti Dolgozók Szakszervezetének
elnöke mutatta be a cseh vasutak helyze-
tét. A személyszállítás terén három év
múlva jár le az állammal kötött közszolgál-
tatási szerződés, ezt követően nyitni akar-
nak a piaci szereplők felé. Az állam évek
óta nem fizeti meg a megrendelt szolgálta-
tás teljes összegét, aminek következtében
nincs forrás fejlesztésre, és a versenyké-
pesség is romlik. Rengeteg munkavállaló
Németországba jár át sza bad idejében
munkát végezni, ami jelentős biztonsági
kockázatot rejt magában.

Szlovákok privatizáció előtt
A szlovák vasutak jelenlegi helyzetéről

és állapotáról František Zaparanik, a Szlo-
vák Vasutasok Szakszervezete elnöke
adott tájékoztatást. Északi szomszédunk-
nál 2020-ban jár le az állammal kötött köz-
szolgáltatási szerződés. Az elmúlt években
történt parlamenti választásokat követően
teljes vezetőcsere történt a Szlovák Állam-
vasutaknál, és több jelentős pozíció azóta
is üres. Most fogják a közlekedési hatósá-

got létrehozni, és ez fogja eldönteni, hogy
mely vonalakat fogják privatizálni. Jelen-
leg a Pozsony-Komárom vonalon van

magánvasúti személyszállítási szolgálta-
tás a cseh Regio-Jet által. Tízéves szerző-
désük van, közvetlen odaítéléssel kapták.
A cégnél rövid távú szerződéseket kötnek
a munkavállalókkal, akiket a vasúttól szip-
káznak el, de megjelent a diákmunka is.
Szakszervezet, üzemi tanács nincs.    

A lengyeleknek nem tett jót
a liberalizáció

Lengyelország vasutas szakszervezetei
egyértelműen elítélik a vasút liberalizáció-
ját, mind a négy vasúti csomag egyértel-
műen káros volt az ágazatra nézve és csak
a német vasutaknak kedvezett. Ezt már
Krzystof Knapik területi titkár mondta el
rövid beszámolójában.

A szerb helyzetet Dragan Randelovic
szakszervezeti elnök vázolta fel a résztve-
vőknek. Szerbiában három cég alakult

meg nemrégiben: pálya, személyszállítás,
cargo. A közeljövőben 800 kilométer mel-
lékvonalat akarnak bezárni az összesen
3000 kilométerből. Ennek ellentmond,
hogy az orosz Metrowagonmastól 40, a
Stadlertől pedig 21 dízel motorvonatot ren-
deltek meg. A cargo privatizációjáról az
ÖBB-vel folytatnak tárgyalást. Az év végé-
ig 2700 munkavállaló elküldését tervezik.

A magyar delegáció nevében Meleg
János adott szóbeli kiegészítést az írásban
elkészült és a résztvevők számára átadott
ország-jelentéshez.

A megbeszélésen résztvevők egyetértet-
tek abban, hogy az ETF-ben a V4-ek képvi-
seletét erősíteni kell, vezetői szintű képvi-
selet szükséges, ezért a vasúti szekció
egyik alelnökének Jaroslav Pejsa elnököt
javasolják.

Zlati Róbert – Komiljovics Máté

A V4-es vasúti szakszervezetek idei találkozójának Csehország
negyedik legnagyobb városa, Olmütz adott otthont szeptember
26-28-a között. A rendezvény egyik témája volt a vasút libera-
lizációja a visegrádi országokban. A találkozóra Csehország,
Lengyelország, Magyarország és Szlovákia szakszervezetei mel-
lett meghívták Szerbia legnagyobb vasutas szakszervezetének
delegációját is. Az VSZ-t Meleg János elnök, Zlati Róbert alelnök
és Komiljovics Máté szakértő képviselte.

Terítéken a liberalizáció
V4-es vasutasok találkozója

MAGYAR VASUTAS 2016. 10. sz.12

LENGYELORSZÁG VASUTAS SZAKSZERVEZETEI
EGYÉRTELMŰEN ELÍTÉLIK A VASÚT LIBERALIZÁ-
CIÓJÁT, MIND A NÉGY VASÚTI CSOMAG EGYÉR-
TELMŰEN KÁROS VOLT AZ ÁGAZATRA NÉZVE ÉS
CSAK A NÉMET VASUTAKNAK KEDVEZETT.



Az évszakhoz képest gyönyörű idő
fogadta Zamárdiban, a háromnapos érte-
kezletre érkezett Budapest Területi Képvi-
selet tagjait, szeptember 11-én. A tanács-
kozás első napján a küldöttek megválasz-
tották a képviselet vezető-helyette-
sét. Horváth Róbert, az Északi Jár-
műjavító SZB titkára kapta meg a
bizalmat. 

A résztvevők ezt követően kötet-
len beszélgetéseken osztották meg
egymással a problémáikat. 

A második nap sűrűre sikeredett,
a tervezetthez képest kisebb válto-
zásokkal lehetet csak minden pon-
tot sorra venni. A délelőtti és délutá-
ni programot fel kellett cserélni,
mert a VSZ vezetői a korábbiaktól

eltérően csak délelőtt tudtak részt venni a
megbeszélésen.  Az elnök és az alelnökök
tájékoztatták a képviselet tagjait az eddigi
eredményekről, és szó eset a jövőre vonat-
kozó elképzelésekről is.

Délután Deák Zoltán, a Vasutas Egész-
ségpénztár ügyvezető igazgatója tájékoz-
tatta a megjelenteket a pénztár helyzetéről
és új szolgáltatásokat is ismertetett az
értekezlet tagjaival. Az ügyvezető igazgató
beszélt arról a problémáról is, amit az új
béren kívüli juttatási rendszer okozhat a
pénztár működésében.

A napi problémák mellett a törvényi vál-
tozásokról és munkajogi kérdésekről is
tájékozódhattunk Balczer Balázs jogtaná-
csostól. A „kérdés-felelet” programpont-
ban a titkári testület aktívan kivette a
részét.

A Vodafone képviselője ismertette a
VSZ flotta csomagjait, amit tagjaink a tag-
kártyájukkal igénybe vehetnek. 

A délutáni program, hogy teljes legyen,
Széles Szilárd mutatta be az alapszerveze-
tek számára most már teljes körűen alkal-
mazható új tagnyilvántartó rendszert.

A második nap ezzel még nem ért
véget, hiszen a vacsora után Lóránt
Zoltán a PANNONPIROS Kft. ügyve-
zetője adott tájékoztatást az általuk
kibocsátott kuponfüzetről, ennek
alkalmazásáról és felhasználásáról.

A záró napon a résztvevők érté-
kelték az értekezleten történteket, a
szervezők pedig reményüket fejez-
ték ki, hogy hazatérve mindenki
hasznosítani tudja az értekezleten
kapott tájékoztatásokat.

Bartus Imre
Bp. Tk. vezető

Most először vettek részt
az InnoTrans nemzetközi
vasútijármű- és közleke-
déstechnikai kiállításon
a TEB küldöttértekezlet
tagjai, szeptemberben.
A hosszas előkészítés
után megvalósult utazás
célja elsősorban a szak-
mai ismeretek bővítése
volt. 

NEMZETKÖZI
TEB-es összetartás Berlinben
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Kihelyezett értekezlet 
Zamárdiban

Közösségépítő 
szakmai út

Kihelyezett értekezletet tartott
a Vasutasok Szakszervezete
Budapest Területi Képviselet
szeptemberben, Zamárdiban, a
VSZ üdülőjében. A résztvevők
azonban a nyárias időjárás el -
lenére nem a Balaton parton,
hanem a falak között, értekez-
lettel töltötték az időt.

A
történet 2015 tavaszán kez-
dődött, amikor a TEB Szak-
mai Képviselet budapesti ülé-
sén felvetődött egy szakmai
út szervezése, mégpedig
Berlinbe. Az InnoTrans nem-
zetközi vasútijármű- és köz-

lekedéstechnikai kiállításról van szó, amelyen
korábban még nem jártunk. Megvitattuk a
kérdést és abban maradtunk, ha sikerül
kigazdálkodni a Szakmai Képviselet kereté-
ből, akkor visszatérünk a felvetésre. Év vége
felé már látszott, hogy jók a számok, és
megszületett a döntés: 2016-ban irány Ber-
lin!

No, azért ennyire nem volt egyszerű az
élet, hiszen az első megbeszéléseken még
Kotter József  volt a képviselet vezetője,
aztán a tavalyi kongresszus után Bodnár
József  állt a TEB SZK élére, így a szervezés
is megoszlott közöttük. De sikeresen osztot-
tak, és ahogy közeledtünk szeptemberhez,
egyre biztosabban ment a szervezés, míg-
nem eljött a nap: elutazott a TEB küldöttér-
tekezlet huszonhét tagja.

Utunknak több célja is volt. Egyrészt ter-
mészetesen a szakmai ismereteink bővítése,
hiszen kis csoportokra osztódva mind a táv-
közlő-, erősáramú- és biztosítóberendezé-
sekkel dolgozó kollégák láthatták szakmájuk

nemzetközi élvonalának fejlesztéseit. Ki-ki
felkereshette az érdeklődési körének legin-
kább megfelelő standokat, kiállítókat. De
még magyar termékkel is találkozhattunk,
mert a MÁV-START standján bemutattak egy
európai színvonalú síndiagnosztizáló mérő-
kocsit.

De legalább ilyen fontos volt az, hogy a
közös utazás és feszes program ismét
összehozott bennünket. Ez a néhány nap, a
hosszú vonatozás összezártsága és a kiállí-
tás bejárásának fáradalmai tovább formálták
csapatunkat csakúgy, mint az esti szabad-
program közös kitöltése.

Dolhai József
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BÜROKRÁCIA

Különböző változások ve -
zetnek általában oda,
hogy időnként integrál-
juk, harmonizáljuk, vagy
éppen aktualizáljuk utasí-
tásainkat. Ezt tettük az
E.101. E.102-essel is. 

Van, akinek fontos, másoknak viszont
semmitmondó két utasításunk vélemé-
nyezése, egyeztetése zárult le a közel-
múltban. A Vasutasok Szakszervezete
Erősáramú Tagozatának vezetőjeként és
a MÁV Zrt Központi Munkavédelmi
Bizottság tagjaként, én is részt vettem a
munkában. Természetesen minden
 szakág jól tudja mennyire lényeges, mit
tartalmaz, és hogyan változik külső,
belső igények alapján a saját „bibliája”. 

Amikor felsővezeték-szerelő munka-
körben, 1986-ban megkezdtem a mun-
kámat a MÁV szolgálatában, E.101. és E.
104. számú utasítások tartalmazták a
jelenleg is érvényes szabályok egy
részét. Érdekességként jegyzem meg:
míg jelenleg az üzemeltető központi
erősáramú szervezete adhat ki mérvadó
állásfoglalásokat, akkoriban az E.104.
állásfoglalásait a Vezérigazgatóság Gé -
pészeti és Járműfenntartási Főosztálya
adta ki. Az E.101.-re pedig, a Vezérigaz-
gatóság Gépészeti Szakosztályán keresz-
tül a VSZ Munkavédelmi Felügyelősége,
a Munkaügyi és Szociálpolitikai Szakosz-
tállyal egyetértésben kialakított állásfog-
lalások voltak a mérvadóak. Akkor a két
utasítás mintegy 70 oldalnyi témát ölelt
fel. Ma háromszor annyi az elmélet, mint
akkoriban, és felére csökkent a felsőve-
zetéki berendezésen, illetve közelében, a
felsővezeték szerelésére foglalkoztatott
kollégák létszáma. 

Harminc év nagy idő
Harminc év alatt sok minden változott.

Akkoriban a gyakorlatban az előírások
minden szavát be kellett tartani. Ma
viszont a kritikán aluli létszámhiány
miatt, sokkal nehezebb betartani az elő-
írásokat. Sőt! Véleményem szerint, a
módosítások egyes részletei tartalmaz-
nak olyan hiányosságokat, amelyek egy
negatív esemény bekövetkezésekor fino-
man fogalmazva is kellemetlen helyzetet
teremthet az érintett munkáltató számá-
ra. Hogy egy példát említsek: megfelelő
időjárás esetén a feszültség alatt álló
berendezést földelő rúddal fél méterre
meg lehet közelíteni. A földelőrúd is esz-

köz. Márpedig eszközzel is csak akkor
szabadna ennyire közel menni, ha a
munkáltató szabályozná azt is, fél méte-
ren belül mit tegyünk, hogy a megenge-
dett maximumnál jobban még véletlenül
se közelítsük meg a feszültség alatt lévő
berendezést. Ilyen lehetne például továb-
bi kikapcsolás, elkerítés, lefedés, stb.
Nos, ilyet nem fogunk találni a módosí-
tott utasításokban. 

A megfelelő létszám
A másik probléma az egyszemélyes

munkavégzés, amely húsz vagy harminc
éve még nem volt ennyire „feszítő” prob-
léma, ezért nem kellett utasításban felso-
rolni az egy személlyel végezhető tevé-
kenységeket. Jelenleg viszont egyre több
ilyen helyzet kényszerű megoldás van.
Legalább annyit sikerült elérni, hogy az
egyszemélyes tevékenységeket csak az
egyéb utasítások betartásával engedé-
lyezi a szabályzat. Még „szerencse”,
hogy az Mvt változásainak köszönhetően
súlyos veszélyeztetésnek minősül, ha a
munkát elrendelő nem biztosítja a meg-
felelő létszámot, a veszélyes tevékenysé-
gek során. Persze, azon lehet vitatkozni,
hogy mi a megfelelő létszám. A megol-
dás az lehet, ha az elveket a rendkívüli
helyzetet kivéve, maradéktalanul át lehet-
ne ültetni a gyakorlatba. Nem kellene
azon törni a fejünket, hogy „a szakaszoló

kézi működtetését az állomások terüle-
tén akkor végezzük szabályosan, ha előt-
te feltárjuk az érintett üzemi földelést,
hogy megállapíthassuk annak folyama-
tosságát, épségét, mert csak azután
végezhetjük szabályosan kézzel a kikap-
csolást”. 

Csak nehogy baj legyen!
Hogyan viszonyulnak a változtatások,

a veszélyek, kockázatok megszüntetésé-
hez, vagy akár csak csökkentéséhez?
Sehogy. És ezt nem kizárólag a „Mi” uta-
sításainkkal összefüggésben tapaszta-
lom. Ez szakági, hálózati, vállalati problé-
ma is egyben. Nincs irigylésre méltó
helyzetben ma az a szervezet, amelynek
az adott utasítás frissítése során meg
kell felelnie minden szükséges szem-
pontnak. Ez ma nem reális. Holnap?
Talán. Ha valaha elérjük, hogy minden
szinten megfelelő létszámmal biztosít-
hatjuk a zavartalan üzemeltetést. Talán
majd, ha rendelkezésre állnak az anyagi
források, hogy előnybe részesíthessük a
kollektív védelmet az egyéni védelemmel
szemben. 

Majd ha ismét a létszámot igazíthatjuk
a technológiához és nem fordítva. Addig
rághatjuk a szánk szélét. Csak nehogy
baj legyen!

Pék Károly

Utasítások
csapdájában

E.101. E.102.
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REJTVÉNY

A nyugdíjas vasutasok életük végéig tisztelik a vasutat

Átadnák a stafétabotot
Elöregedett a tagság, itt az ideje, hogy a fiatalabb nyugdí-
jasok vegyék át a stafétabotot – hangzott el a Vasutasok
Szakszervezete Füzesabony Nyugdíjas Alapszervezete ülé-
sén, szeptember 14-én. A testület döntött: nem emelik a
tagdíjat.

Az eltelt időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolóval kezdő-
dött a VSZ Füzesabony Nyugdíjas Alapszervezete taggyűlése, miután az
elnök, Mohácsi László köszöntötte a megjelenteket. A tanácskozáson a tag-
ság fele részt vett, ezzel demonstrálva azt, hogy fontosnak tartják a szak-
szervezeti munkát és a vasúthoz való kötődést. A jelenlévők lelkesen hall-
gatták a beszámolót, és hozzászólásaikkal emelték a rendezvény színvona-
lát. A beszámolóban többek között elhangzott, hogy az alapszervezetnek
132 tagja van, és az eltelt időszakban hatan léptek be. A szervezet elnöke
helytelennek tartja, hogy a nyugdíjba vonuló tagok nem tartják fontosnak az
átjelentkezést a lakóhely szerinti alapszervezetbe. Elismerte ugyanakkor,
hogy az alapszervezeti titkárok kötelessége és felelőssége lenne tájékoztat-
ni a nyugdíjba vonuló tagokat arról, hogy létezik és működik a lakóhelyük
szerint tagozódott nyugdíjas alapszervezet. Az ott dolgozó tisztségviselők
felkészülten várják a hozzájuk fordulókat olyan ügyekben, amelyekkel annak
idején, még a MÁV keretein belül a nyugdíjas ügyintézők foglalkoztak. Ilyen
volt például a nyugdíjas menetkedvezmény, az ÖTA ügyintézés, a méltá-
nyossági nyugdíj kérelmek elkészítése stb. A tényleges alapszervezetek
most nem tudnak a nyugdíjas ügyintézéssel is foglalkozni, mert nincs rá
kapacitásuk és megfelelő információkkal sem rendelkeznek – szögezte le
Mohácsi László. Az alapszervezet tagsága elöregedett – mondta –, sok a
70-80 éves tag, ezért is fontos, hogy a fiatal nyugdíjasok átvegyék a stafé-
tabotot. Az elnök javaslatot tett az éves tagdíj 0,9 százalékos emelésére, de
ehhez a tagság nem járult hozzá. 

A hozzászólók többsége sérelmezte a gyorsvonati pótdíjak fizetését, mert
annyira kevés a nyugdíjuk, hogy komoly nehézséget jelent számukra annak
megfizetése. Nem beszélve arról, hogy sokan az életük nagy részét áldoz-
ták a vasút szolgálatára – több mint 40 évet –, ezért nem tartják erkölcsös-
nek velük szemben ezt a bánásmódot.

Bernáth Katalin
VSZ TK-vezető

Köszönet
„A szegedi székhelyű Vasúttörténeti Alapítvány
köszönetet mond mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-át részünkre felajánlot-
ták.

A 2015. évben a NAV által átutalt 493.802.-Ft-ból
fedeztük alkalmi vasúttörténeti, vasútmodellezői kiál-
lításaink, rendezvényeink, illetve üzemeltetési költsé-
geink egy részét. Másrészt pedig a szentesi telephe-
lyünk relikviáinak felújítására és a Vasútmodellező
Baráti Körünk gyarapodására fordítottuk.”
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Rövid előkészítő munka után a Vasutasok Szakszerve-
zete és az OTP Bank Platina Munkáltatói Együttműkö-
dési Megállapodást kötött annak érdekében, hogy a
szakszervezet tagjai amennyiben a legnagyobb hazai
bank szolgáltatásait választják, jelentős mértékű ked-
vezményeket tudjanak igénybe venni. 

A VSZ törekszik arra, hogy a tagok részére biztosított
kedvezményekkel tovább javítsa a vasutasok anyagi
helyzetét. 

A lakossági bankszámlák vezetésében a bank nem
különbözteti meg a régi és új ügyfelet, mindkét ügyfél-
kör részére biztosítja a számlavezetési díjkedvezménye-
ket. Az OTP Bank által kibocsátott bankkártyával a szak-
szervezeti tag igénybe tudja venni az OTP Bank által
tavasszal bevezetett OTP Kedvezményprogramot, a
szerződött kereskedőknél bankkártyás vásárlás esetén a
számlából különféle mértékű visszatérítést biztosít az
OTP Bank, bankszámlán történő jóváírással.          

A lakásépítés és lakásvásárlások számának erőteljes
növekedése miatt az OTP Bank a kedvezményes termé-

kek körébe bevonta a lakás és jelzáloghitelt. A hitelek
induló költségeinek 50-100%-os (a hitel összeghatárától
függően) elengedése a VSZ tagok részére jelentős en -
gedményt tartalmaz a lakás építésre, vásárlásra, felújí-
tásra felvett hitelek esetén.   

A megállapodás tartalmazza, hogy az OTP Lakástaka-
rékot számlanyitási díj nélkül tudja megnyitni a VSZ
tagja, amennyiben bankszámláját a banknál vezeti, vagy
bankszámlát nyit és munkabér átutalását az új számlára
irányítja. A kedvező hozamú lakáscélú megtakarítás így
még vonzóbbá válik a tagok részére. 

Amennyiben a szakszervezeti tagnak gyorsan ingatlan
fedezet nélküli hitelre van szüksége az OTP Bank sze-
mélyi kölcsönt nyújt 1%-os kamatkedvezménnyel.

Minden szakszervezeti tag, aki él a banki kedvezmé-
nyekkel és igénybe veszi a Platina Munkáltatói Számla-
csomag szerződési lehetőségét a bank honlapján keresz-
tül évente egyszer 24 ezer Ft értékű OTP Travel bont
igényelhet, melyet felhasználhat az utazási irodában
megrendelt utazások kifizetésekor. 

Jelentős kedvezményeket biztosít 
az OTP Bank 

a Vasutasok Szakszervezete tagjai 
részére

A kedvezmények igénybevételével a lakossági bankszámla
vezetés, lakástakarék szerződéskötés, lakás és jelzáloghitel és
személyi kölcsön igénylés esetén jelentős megtakarítást érhet
el a szakszervezet tagja.

A VSZ tagnak nem kell mást tennie, mint a kedvezmények igénylésével fel kell keresnie
valamelyik OTP bankfiókot és be kell mutatnia a VSZ tagkártyát. A bankfiókban tájékoz-
tatják a kedvezmény igénylés módjáról, lehetőségeiről és el is végzik a szükséges intézke-
déseket, hogy a szakszervezeti tag élni tudjon a bank nyújtotta kedvezményekkel.  


