
RCH: LEHANGOLÓ
NEGYEDÉV

Rendkívüli mértékű vesz -
teséget volt kénytelen
elkönyvelni 2022 első
három hónapjában az
RCH. Ezt elsősorban a
villamos energia árának
ra dikális növekedése
okozta, márciusig már
akkora volt az energia-
számla, mint amennyit a
teljes évre terveztek. 

(6. oldal)

EMLÉKEZZÜNK!

A csepeli emlékműnél
em lékeztünk április 27-
én, a munkabalesetben
megrokkantak és elhuny-
tak emléknapján azokra a
munkavállalókra, akik
már nem térhettek haza a
munkából. 2021-ben 21
591 munkavállaló szenve-
dett el munkabalesetet,
84-en közülük életüket
vesztették.  

(4. oldal)

PRÁGÁBAN
VOLT AZ EVA

A vasúti forgalomirá-
nyítás digitalizációjá-
nak hatásai a foglal-
koztatás jövőjére –
egyebek között ez volt
a téma Prágában, ahol
az EVA (Európai Aka-
démia a Környezetba-
rát Közlekedésért) pro-
jekt negyedik tanács-
kozását tartották ápri-
lisban. 

(12. oldal)

Fotó: Iró Zoltán

A 
MUNKAVÁLLALÓK

NEVÉBEN
Tízpontos követelés-
csomaggal várja az új
kormányt a Magyar
Szakszervezeti Szövet-
ség. A követeléscso-
magot május 1-jén
Zlati Róbert, a szövet-
ség elnöke ismertette
a szakszervezeti majá-
lis szokásos helyszí-
nén, a Városligetben. 

(3. oldal)

A VSZ A HAZAI VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS 
TELJES ÖSSZEOMLÁSÁTÓL TART

A kormánytól kér segítséget a vasúti árufuvarozásban dolgozók munkahelyének megmen-
téséhez a Vasutasok Szakszervezete. Mivel a szektorban a tervekkel ellentétben nem
indult meg a fejlődés, a VSZ az ágazat teljes összeomlásától tart. (2. oldal)
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A KORMÁNYTÓL KÉR SEGÍTSÉGET A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE

váltak be az Európai
Zöld Megállapodás cél
kitűzései és a Vasút
Európai Éve kampány
hoz fűzött remények, a
vasúti árufuvarozási
szektorban nem indult

meg a felvirágzás, ezért veszélybe
kerülhetnek a munkahelyek – egye
bek között a Rail Cargo Hungariánál
is –, s bizonytalan az ott dolgozók

sorsa – érvel a kormány illetékesei
nek írt segítségkérő levelében a Vas
utasok Szakszervezete. 
A VSZ kiemelte, a vontatási energia
árának minden elképzelést túlszár
nyaló drágulása 2022ben különösen
nagy kihívás elé állítja a vasútvállala
tokat. 

Az egy évvel ezelőttihez képest
több mint ötszörösére emelkedett
árak miatt akár össze is omolhat a

magyarországi vasúti árufuvarozás. A
hazai szektor versenyképességét drá
maian gyengíti a környező országok
ban tapasztalt lényegesen kedve
zőbb energiaárhelyzet is – olvasható
a minisztereknek küldött levélben. 

A szakszervezet leszögezte: kor
mányzati segítség nélkül munkavál
lalók ezreinek munkahelye és megél
hetése kerül veszélybe, s ez a helyzet
magával sodorja a teljes hazai vasúti
áruszállítást. Amennyiben ez bekö
vetkezik, feleslegessé válik számos,
már korábban elvégzett és a jövőben
tervezett beruházás is.

Ezt a katasztrofális állapotot csak
kormányzati segítséggel tudja elke
rülni az ágazat – zárta segítségkérő
levelét a VSZ. 

A kormánytól kér támogatást a vasúti árufuvarozásban dolgozók fog-
lalkoztatásához a Vasutasok Szakszervezete. A Varga Mihály pénz-
ügyminiszternek és Palkovics László innovációs és technológiai
miniszternek írt levelében a VSZ jelezte: mivel a szektorban a ter-
vekkel ellentétben nem indult meg a fejlődés, az ágazatot a teljes
összeomlás fenyegeti.  

Nem

A VSZ a hazai vasúti árufuvarozás
teljes összeomlásától tart

„Tisztelt Pénzügyminiszter Úr!

A Vasutasok Szakszervezete a munkavállalók, elsősorban szak-
szervezeti tagjaink biztonságának érdekében – különösen a legtöbb
munkavállalót és szakszervezeti tagunkat foglalkoztató Rail Cargo
Hungaria Zrt. melletti kiállással – a vasúti árufuvarozási szektor
támogatását kéri Magyarország kormányától.

A szektor az Európai Zöld Megállapodás célkitűzései és a Vasút
Európai Éve kampány felhívása ellenére sem indult meg a felvirág-
zás, illetve a célok megvalósításának útján, 2022 pedig különösen
nagy kihívások elé állítja a vasútvállalatokat a minden várakozást
túlszárnyaló vontatási energiaárak miatt. Az egy évvel ezelőttihez
képest több mint ötszörösére emelkedett árak miatt akár össze is
omolhat a magyarországi vasúti árufuvarozás. Mindennek lehetősé-
gét fokozza, hogy a környező országokban közel sem emelkedtek

ilyen mértékben az energiaárak, ami fokozza a hazai szektor ver-
senyhátrányát.

Kormányzati segítség nélkül munkavállalók ezreinek kerülne ve -
szélybe a munkája és ezzel együtt ellehetetlenülne a vasúti áru-
szállítás is Magyarországon, valamint számos már korábban elvég-
zett és a jövőben tervezett beruházás válna feleslegessé.

Mindezek elkerülése érdekében van szükség a vasútvállalatok
által is kért és a Vasutasok Szakszervezete szerint is indokolt támo-
gatás megvalósítására, amelyhez kérjük szíves intézkedését.

Budapest, 2022. május 2.

Üdvözlettel:
Meleg János

elnök”

L e v é l  a  m i n i s z t e r e k n e k

Kormányzati segítség nélkül munkavállalók
ezreinek munkahelye és megélhetése kerül
veszélybe, s ez a helyzet magával sodorja

a teljes hazai vasúti áruszállítást.
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Május elseje igazán
különleges nap.
Ün nep. Úgy vált az

egész világon ünneppé,
hogy nem kellettek
hoz zá politikusok, ál -
lamférfiak, csak egy-
szerű munkások. So -
kak számára ez akár
megdöbbentő is lehet.
Többen még ma is úgy
tartják, hogy május elseje a negyven évig
itt vendégeskedő kommunizmus utolsó
lehelete, végső bástyája. Pedig nagyon
nem. Sőt a szocialista berendezkedés
volt az, amely az elkeseredett, véres küz-
delmekre emlékeztető napból egy össz-
népi, színes – többnyire persze vörös –
gondtalan, boldog munkásembert be -
mutató lufit kreált. Persze május első
napját nemcsak kommunista eszméket
hirdetők sajátították ki maguknak, ha -
nem más politikai szemléletűek is – a
politika természete már csak ilyen. Spa-
nyolországban például, Franco tábornok
„a munka felmagasztalásának napjává”
nyilvánította.

Pedig ez a nap valójában a „munkás
felmagasztalásának” a napja kellene,
hogy legyen. Mert nem a munkát kell
ünnepelni, hanem a munkást, a munka-
vállalót, a melóst. Azt, aki a hátán viszi a
gazdaságot, az országot, s aki oly kevés
megbecsülést kap. A megbecsülés alatt
nem csak a munkáltató által folyósított
bért értem. A megbecsülés ott kezdődik,
hogy a „gondoskodó” állam – főként egy
fennen hirdetett munkaalapú rendszer-
ben – nem teremt olyan jogi, társadalmi,
gazdasági helyzetet, hogy a munkás ki -
zsákmányolható, a végletekig hajszolha-
tó legyen. A gondoskodó államnak véde-
nie kellene azokat, akik fenntartják, akik
működtetik. Ennek a védelemnek az első
vonala egy olyan munka törvénykönyve,
amely valódi jogokat biztosít a munkás-
nak és érdekvédelmi szerveze tei nek, a
szakszervezeteknek.

Éppen ez május elseje igazi üzenete.
Megmutatni azt, hogy a melós nem egy
leszegett fejű robot. Jogai vannak. Olyan
jogai, amelyet eleink vérrel és verejték-
kel, iszonyú munkakörülmények között
harcoltak ki. Olyan jogai, amelyeket fo -
lyamatosan támad a hatalom, amelyek
puszta megőrzése is összefogásért ordít.
Mert tévedés ne essék: úgy, ahogyan
1856-ban, a nyolc órás általános munka-
időért folytatott harcban sem érhettek
volna el eredményt egyenként a mun-
kások, úgy most, napjainkban sem lehet
önállóan és eredményesen küzdeni joga-
ink megőrzéséért.

Ünnep

Meleg János
elnök

JEGYZET
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Május 1-je

A munkavállalók
nevében

Tízpontos követeléscsomaggal várja az új kormányt a Magyar Szak-
szervezeti Szövetség. A követeléscsomagot május 1-jén Zlati
Róbert, a szövetség elnöke ismertette a szakszervezeti majális
szokásos helyszínén, a Városligetben.  

A MASZSZ nemcsak a hosszú évek alatt felgyűlt problémák megoldására, hanem
az elmúlt 12 évben a munkavállalók ellen elkövetett, zömében szándékos vétségek
haladéktalan jóvátételére is felszólítja a Fidesz-kormányt. A szakszervezeti konfö-
deráció egyebek között érdemi párbeszédet sürget, s ennek komolyságához alkot-
mányos garanciákat kér.

A követeléscsomagot a szakszervezeti emlékkő megkoszorúzását követően Zlati
Róbert, a MASZSZ elnöke – aki a VSZ alelnöke is – ismertette a szövetség közös
sátrában felállított színpadon.

1. Érdemi párbeszédet, országos, ágazati
és munkahelyi szinten!

2. Tisztességes béreket! Bérrendezést,
bérfelzárkóztatást!

3. Garantált munkavállalói jogokat! Mun-
kavállalókat védő Munka törvényköny-
vet, esélyt adó sztrájktörvényt! Védel-
met nyújtó munkaügyi és munkavédel-
mi ellenőrzéseket! 270 napig tartó
álláskeresési járadékot!

4. A társadalombiztosítási alapok feletti
kontroll megteremtését!

5. A munkaidő és a magánélet összhang-
jának törvényes biztosítását!

6. Erőteljesebb fellépést a diszkrimináció
és a munkahelyi zaklatás ellen!

7. Esélyegyenlőséget a nőknek a munka-
erőpiacon!

8. Kiszámítható, igazságos nyugdíjakat,
rugalmas nyugdíjrendszert!

9. Érdemi szerepet a szakszervezeteknek
az oktatásban a szakképzésben!

10. Szociális üdültetést a rászorulóknak!
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A csepeli emlékműnél emlékez-
tünk április 27-én, a munkabal-
esetben megrokkantak és el -
hunytak emléknapján azokra a
munkavállalókra, akik a munká-
ból már nem térhettek haza.

TISZTELETADÁS

Munkavédelmi Képviselőkért gyer
tyagyújtással egybekötött megemléke
zést tartott április 27én.

Esőben is sokan
Az emléknap előestéjén az esővel is

dacolva sokan gyűltek össze az emlék
műnél. Azok a szakszervezeti tisztség
viselők, hatósági vezetők és munkavé
delmi szakemberek, gazdasági, társa
dalmi és civil szervezetek képviselői
jöttek el, akik közösen szerettek volna
megemlékezni a munkabalesetek ha 
lottairól és sérültjeiről.

Az idei megemlékezés Zlati Róbert
felszólalásával kezdődött. 

A Magyar Szakszervezeti Szövetség
elnöke együttérzésének hangot adva
felidézte, hogy az elmúlt év hasonló
időszakához viszonyítva a munkabal
esetek visszaálltak a járvány előtti idő
szak elfogadhatatlanul magas szintjé
re. 2021ben 21 591 munkavállaló szen 
vedett el munkabalesetet – ez kismér
tékű csökkenés a korábbiakhoz képest.
A halálos munkabalesetek száma vi 
szont tovább emelkedett: 84 munka
vállaló vesztette életét munkavégzés
közben, ami az utóbbi 10 év egyik leg
szomorúbb adata.
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Az emlékmű tervezésére Budahe
lyi Tibor szobrászművész kapott felké
rést Kiss Attila okleveles építészmér
nök alkotótársával, akik ezt az össze
tett feladatot modern keretben, drá
mai feszültséget keltve oldották meg.
Munkájuknak köszönhetően az alko
tás intő jel, figyelemre méltó memen
tó is egyben. Felhívja a figyelmet az
egészséges és biztonságos munkavég
zés feltételeinek biztosítására, fontos
ságára. Az alkotás Csepel Művek IIes
bejárata közelében kapott helyet. Az
emlékmű felállításához 33 cég, szer
vezet, illetve önkormányzat járult hoz 
zá. Az emlékművet 2010. szeptember
13án avatták fel. Az avatók egyike ja 
vasolta, hogy minden év április 28án,
a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi
Szövetsége által A munkahelyi balese
tek nemzetközi gyásznapjává nyilvání
tott napon az emlékműnél rendszere
sen adjanak számot a megelőzés ered
ményeiről és tennivalóiról. Ez a nap
Magyarországon 2012ben vált hivata
losan is a munkabalesetben el hunyt,
illetve megrokkant munkavállalók em 
léknapjává.

Idén is megemlékeztek az áldoza
tokról, a Magyar Szakszervezeti Szö
vetség és a Föcze Lajos Alapítvány

A halálos munkabalesetek
száma tovább emelkedett: 
84 munkavállaló vesztette

életét munkavégzés közben,
ami az utóbbi 10 év egyik

legszomorúbb adata.

emléknapot először 1984.
április 28án a Kanadai
Közalkalmazottak Szak
szervezete tartotta meg,
egy évvel később támo
gatta a kezdeményezést a
kanadai szakszervezeti szö 
vetség is. A dátum arra

utal, hogy 1914. április 28án fogadták
el Kanadában azt a munkahelyi bal
esetbiztosítási szabályozást, melynek
nyomán az első kanadai munkavédel
mi hivatalt létrehozták. 1991ben a
kanadai parlament törvénybe iktatta
az emléknapot, Nemzeti Gyásznapnak
nyilvánítva április 28át. 

Magyarországon a munkabalesetek
áldozatai előtti tisztelgés ügyét a Ma 
gyar Szakszervezetek Országos Szövet
sége karolta fel. 

Felmerült egy emlékmű felállításá
nak gondolata, igénye is. 

Az
EMLÉKEZZÜNK!
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Zlati Róbert kifejtette, a szakszer
vezetek úgy látják, hogy a Munkavéde
lem Nemzeti Politikájának céljai, fel
adatai nem teljesültek maradéktala
nul. A célellenőrzések, kampányok
nem tudtak hozzájárulni a munkabal
esetek számának csökkenéséhez. Még
mindig a kkvszektorban történik a leg
több munkabaleset, az építőipar to 
vábbra is a legveszélyesebb ágazat.
Fel idézte, hogy a nemzeti politikából
éppen azok a feladatok nem valósultak
meg eddig melyekhez a MASZSZ a leg
nagyobb reményeket fűzte:

● az önálló balesetbiztosítási ágazat
koncepciójának kidolgozása – ez te 
remtheti meg tartósan a munkáltatói
érdekeltséget a hatékony munkavéde
lem gyakorlatához

● a munkabiztonsági és foglalkozás
egészségügyi szakemberek továbbkép
zésének és regiszterének megteremté
se – hogy a gyorsan változó munkakör
nyezethez, munkaszervezéshez megfe
lelő felkészültséggel bírjanak.

Fentiek mellett zátonyra futottak a
korkedvezményes nyugdíj megszűné
sét követő helyzet rendezésére irányu
ló VKFes egyeztetések.

Az élet a legfontosabb
Zlati Róbert a munkavállalók munka

végző képességének megőrzése, az
egészség és a biztonság fenntartása és
az egészségben eltöltött életévek nö 
velése érdekében a munkavédelem
szereplőinek cselekvését sürgette.

„Bizakodásra adhat okot, hogy a ha 
zai munkavédelem helyzetét rövidesen
felül kell vizsgálni, új és időszerű stra
tégai céljait, valamint megvalósításuk
eszközrendszerét ez év végén nemzeti
politika keretei között rögzíteni kell”,
fogalmazott az elnök. Kiemelte, hogy a
Magyar Szakszervezeti Szövetség elkö
telezett a munkavállalók biztonságá
nak és életének védelme érdekében. A
szövetség tá mogat minden olyan prog
ramot, javaslatot és cselekvést, mely a
munkakörülmények javulását, a mun
kabalesetek számának csökkenését, a
munkavállalók munkahelyi biztonságát
hivatott szavatolni. Az elnök tájékozta
tást adott a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezetben folyó munkáról. 

Azon dolgoznak, hogy az alapvető
munkavállalói jogok közé emelhessék
az egészséges és biztonságos munka
végzéshez való jogot. Reményét fejez
te ki, hogy ezt a kezdeményezést, a
jelenlévő szervezetek, intézmények és
a magyar kormány is támogatni fogja.
Hangsúlyozta, a támogatáson túl aktív
szerepet kívánnak vállalni a stratégia
kidolgozásában és elkészítésében,
hogy a közös munka során kijelöljék
azt az utat, ami a munkahelyi bizton

ság és egészségvédelem fejlesztésé
hez, a munkavédelem szempontjait
figyelembe vevő tudatos értékrend
kialakításához, a kockázatmegelőzés
kultúrájának jobb megismertetéséhez
vezet. 

Megelőzés közösen
Az eseményen felszólalt Nesztinger

Péter, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Munkavédelmi Irányítási
Főosztályának vezetője. 

Beszédében rámutatott a megelő
zés, a közös cselekvés fontosságára, il 
letve felelevenített egy régebbi halálos
munkabalesetet, amelynek bírósági el 
járása jóval több, mint tíz évig tartott,
ami a veszteségen túl további súlyos
terheket rótt minden érintettre, le 
gyen szó az áldozat hozzátartozóiról, a
munkavédelmi képviselőről, szakem
berről, vagy épp a munkáltatóról. A
ha tósági vezető elmondta, hogy a
munkavédelemmel foglalkozó tisztvi
selők, szakemberek minden megyé

ben megemlékezést tartanak ezen a
napon a helyben felállított emléktáb
láknál.

Gedeon András, a Magyar Munkavé
delmi Akadémia alapító tagja zárás
ként hangsúlyozta, hogy közös jelen
léttel, kiállással megerősítik egymást
mindazok, akik a munkahelyek bizton
ságának, a munkájukat végző emberek
egészségének, életének védelme iránti
kötelezték el magukat. 

Személyes köszönetét fejezte ki azon
munkatársak, vezetők, tanárok felé,
akik akár több évtizede dolgoznak a
munkahelyek biztonságáért, a munka
védelmi szakemberek közösségéért. 

A megemlékezés közös koszorúzás
sal, gyertyagyújtással zárult.

Ö s s z e á l l í t o t t a :
K o n d o r  N o r b e r t

Felhasznált irodalom: Csepel újság, 2010.
október 1., Magyar Munkavédelmi Akadé
mia emléknapi kommunikáció



RCH KÜT HÍREK

RCH: Lehangoló
negyedév
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légák munkakörnyezetének biztosításá-
ra, akik a MÁV intézkedései miatt kényte-
lenek lesznek elhagyni jelenlegi helyüket.
Kelebiai munkatársaink számára egy er -
dészeti épületben, a röszkei csapat szá-
mára pedig a korábbi mérlegház és több
újonnan telepített irodakonténer áll majd
rendelkezésre.

A komáromi körzet sajátos helyzete –
határállomás, mobil körzet, létszámhiány,
újabb feladatok ellátásának felelőssége –
kapcsán felvetődött az egyes kulcsmunka-
körökben, például a kocsivizsgálói pozí -
ció ban tapasztalt kapacitáshiány problé-
mája. Nyíri András hangsúlyozta, a jelen-
legi költségracionalizálási célok szem
előtt tartásával keresik a megoldást.

Az üzemeltetési témakörhöz kapcsoló-
dóan a KÜT műszaki szakbizottságának
üléséről Bekk István, a bizottság vezetője
számolt be. Kiemelte, a kocsiszolgálati és
a vontatási terület konstruktív együttmű-
ködéseként sikerült lépéseket tenni a nyi-
tott kérdések rendezésében.

Változatlan létszámmal
A második napirendi pontban dr. Vincze

Teodóra HR igazgató ismertette, a márciu-
si hónap zárólétszáma 1911, amely nagy-
ságrendileg megegyezik az előző év azo-
nos időszakának értékével. Elmondta, hogy
a kollégák időarányosan eddig alacso-
nyabb óraszámban vettek ki szabadságo-
kat, mint tavaly ilyenkor.

Ezt követően kérte a KÜT-tagokat, hogy
hívják fel a munkatársak figyelmét az idén
bevezetett Medicover csomag előnyeire.
Hozzátette – bár az igénybevételek száma
január óta folyamatosan emelkedik –, a
kollégák eddig a vállalat által az egész
évre megvásárolt keret csupán körülbelül
egytizedét használták fel. Hangsúlyozta,
ki használtság hiányában az előre kifizetett
összeg elvész, ugyanis azt nem lehet más
juttatásra fordítani. 

Dr. Gyöngyösi-Homik Katalin HR ösztön-
zés és fejlesztés vezető tájékoztatójában
elmondta, hogy – az ÖBB rendelkezésével
összhangban – bizonyos munkakörökben
az új belépők esetében erkölcsi bizonyít-
vány bemutatását fogják bevezetni.

Mindezek mellett tájékoztatást adott
arról, hogy a vállalat a KOTTA informatikai
rendszer használatával összefüggésben
június 1-jével versenyt tervez indítani a
minél részletesebb adatrögzítés ösztönzé-
se érdekében. 

Az erre vonatkozó javaslatot a HR szer-
vezet elküldi a tanács részére szakmai
véleményezésre, és kéri a tagok közremű-

végzett tevékenységével kapcsolatban
megerősítette, valamennyi érintett kol-
léga elvégezte a szükséges helyismereti
képzést.

Kerülő utakon
A kelebiai vágányzár kapcsán rámuta-

tott, hogy április elejétől megkezdődött a
Szabadka–Újvidék közötti fázis építése,
így azóta kerülő útvonalon, dízelvontatás-
sal közlekedünk. Hozzáfűzte – ahogy arról
az előző KÜT ülésen is tájékoztatást adott
–, az év során folyamatos és jelentős aka-
dályoztatást jelentenek az egymás után
életbe lépő, teljes hálózatot érintő vágány-
zárak.

A balkáni közlekedés több tényező miatt
is – többek között a szerb kapacitáshiány,
szerb–bolgár határ lezárása, az ortodox
húsvét miatti forgalomleállás – korlátozott,
emiatt pedig jelenleg már nyolc balkáni
vonatunk várakozik Ferencváros állomá-
son. Annak érdekében, hogy ez a szám ne
emelkedjen, kénytelenek voltunk árufor-
galmi korlátozást elrendelni. A helyzetet
némileg enyhítheti, hogy a bennrekedt
szerelvényekből hármat alternatív megol-
dásként Magyarbóly irányába tudunk
majd továbbítani.

A mozdonyhelyzetre térve elmondta,
április végén egy 2068-as, májusban pedig
egy dízel TRAXX jármű csatlakozik a flottá-
hoz. Hamarosan megérkezik a kínai tolató-
mozdony is, a személyzet kiképzése meg-
kezdődött, a hatósági engedélyeztetés a
nyár folyamán történik.

A villamosenergia-ár kapcsán rámuta-
tott, hogy várhatóan a következő hónapok-
ban is a MÁV által előre jelzett mértéket
jelentősen meghaladó, drasztikus költség-
növekedéssel kell kalkulálnunk. A helyzet
rendezésére társaságunk állami támoga-
tásra irányuló, ágazati összefogással tö -
rekszik kezelni, az erre vonatkozó kor-
mányzati szándékról egyelőre nincs infor-
máció.

-15 százalékon
Az első négy hónap teljesítménye a

tervhez képest -15 százalékon áll. Hozzá-
fűzte, az ukrajnai háború következményei-
ből adódóan forgalomnövekedés várható,
a hirtelen megugró fuvarozási igény azon-
ban egyúttal számos kihívást – többek kö -
zött Záhony térségében erős kapacitáster-
helést, valamint fogadási nehézséget –
von maga után.

A KÜT kérdésére válaszolva megerősí-
tette, az üzemeltetés szervezet kidolgozta
a megoldást azon kelebiai és röszkei kol-

lső napirendi pontban a Rail
Cargo Hungaria üzemeltetési te -
rületét érintő aktuális folyama-
tokról és feladatokról nyújtott
átfogó tájékoztatást Nyíri András
üzemeltetési igazgató. Elmondta,
2022-ben is folytatódik az üze-
meltetés hatékonyságát javító

Service Center projekt, amelynek további
célja, hogy hozzájáruljon a kiszolgálási
tevékenység hosszú távú folyamatosságá-
nak – többek között a nyugdíjba vonuló
kol légák megfelelő utánpótlásának – elő-
segítéséhez.

A digitalizáció témakörén belül kiemel-
te, a KÜT előző ülésén a képviselők által
felvetett, az operatív végrehajtásban ta -
pasztalt MOTIS problémákat a szakembe-
rek kivizsgálták és mind szoftver, mind
hardver tekintetében megoldották. 

Az RC.GO fejlesztésével kapcsolatban
el mondta, április végétől szélesebb kör-
ben, a kulcsfelhasználók és a kirendelt-
ségvezetők bevonásával  tovább folyik a
rendszer tesztelése. Az éles indítás üte-
mezésének tervezése is megkezdődött, a
bevezetés konkrét időpontjáról ezen fázis
tapasztalatainak kiértékelése alapján dön-
tenek majd a szakértők.

Az igazgató beszámolt arról, hogy Szé-
kesfehérvár és Dunaújváros kirendeltség
összevonása a tervek szerint nyár elején
megtörténik, a szolgálati hely Dunaújváros
Kirendeltség néven működik majd tovább.
A komáromi kocsivizsgálók Štúrovóban
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Rendkívüli mértékű veszteséget volt kénytelen
elkönyvelni 2022 első három hónapjában az
RCH. Ezt elsősorban a villamos energia árának
radikális növekedése okozta, márciusig már ak -
kora volt az energiaszámla, mint amennyit a
teljes évre terveztek – hangzott el a cég Köz-
ponti Üzemi Tanácsának április 25-i ülésén.



RCH KÜT HÍREK

lmondta, elsősorban a
cégcsoport érdekeket
kell figyelembe venni,
de az orosz le ány vál -
lalatánál foglalkozta-
tott mintegy 60 mun-
kavállalóról is gon dos -

kodni kell. A háború miatt
megnőtt a vasérc-, ga bo -
na-, kukorica- és naprafor-
góforgalom Ukrajna irá-
nyából. Olyan sok ügy fél
keresi meg a cégcsoportot,
hogy minden igényt nem is
tudunk kielégíteni. Orosz-
ország irányából vi szont a
kínai konténerek, a szén és
egyéb vegyi anyagok for-
galma egyelőre szünetel.
Az RCH humanitárius se -
gítséget is nyújt, erre a
célra normál nyomtávú ko -
csikat is forgalomba állí-
tottak. Záhonyban örven-
detesen emelkedik a forga-
lom, de lassan már a táro-
lási képességek, kapacitá-
sok is kimerülnek. Végeze-
tül a Magyarországon kialakult piaci és gazdasági hely-
zetről beszélt az igazgató.

Második napirendi pontban Roman Hebenstreit
EÜT-elnök számolt be az előző ülés óta végzett munká-
ról. Elmondta, hogy folyamatos a munkavállalói elége-
dettségfelmérés értékelése és utánkövetese. A Szlové -
niá ban kritikus munkavállalói felméréssel kapcsolatos
vélemények vizsgálata is napirenden van. Az RCH-nál
megkötött középtávú megállapodás teljesült – mondta

–, amihez az EÜT jelentős segítsé-
get nyújtott. 

A nők foglalkoztatásának, illetve
vezetői kinevezésének arányát fo -
lyamatosan figyeli az EÜT. A szek-
ciók kibővítése is folyamatos, így a
személyszállítás a carrier, míg a TS
a teherfuvarozáshoz került. Ennek
megfelelően a mű ködéshez szük-
séges költségeket is újra kell tár-
gyalni. 

Harmadik napirendi pontban a
vállalati kultúráról, valamint a ha -
táron átnyúló munkavégzésről szó ló
szándéknyilatkozatot tárgyalta meg
az elnökség. A szándéknyilatkoza-
tot várhatóan novemberben írják
alá. Az is eldőlt, hogy az EÜT szek-
cióinak ülése november 15-16. kö -
zött lesz Bécsben, a plenáris ülést
pedig november 17-én rendezik. 

Utolsó napirendi pontban Karin
Fest és Kurt Bauer igazgatók adtak
tájékoztatót az Allegra személy-
szállítási társaság megalakulásá-
ról. Ez a cég az ÖBB leányvállalata-
ként Németországban a München-
Fürt vonalon 2023. december 31-től
végez majd személyszállítási szol-

gáltatást, mintegy 100 munkavállalóval.
Z . B .

ködését a rendszerrel kapcsolatos ed -
digi tapasztalatok rögzítésében is. 

A harmadik napirendi pontban Gyevnár
Sándor pénzügy, kontrolling és beszerzés
igazgató előadásában és a tanács kérdé-
seire reagálva tájékoztatta a résztvevőket,
hogy az első három hónapban rendkívüli
mértékű veszteséget voltunk kénytelenek
elkönyvelni. Az eredményben a villamos
energia árának radikális emelése megha-
tározó tényező volt. Viszonyításként el -
mondta, 2022 márciusáig hozzávetőlege-
sen olyan mértékű energiadíjat fizettünk ki
a MÁV-nak, mint amennyit előzetesen a
teljes évre terveztünk. A kereskedő kollé-
gák a korábbi szerződések felbontásával,
többkörös újratárgyalásával – ennek kere-
tében 7,5-9 százalékos áremeléssel –,

valamint lehetőség szerint az emelt el -
számolási díjak visszamenőleges érvénye-
sítésével törekednek ellensúlyozni a hely-
zetet.

A képet árnyalhatja az, hogy az előrejel-
zéshez képest is további egymillió tonná-
val csökkenhet a forgalmak volumene: a
jelenlegi elemzések szerint a 24 millió ton-
nát sem fogja elérni a vállalatunkra bízott
küldeménytömeg 2022-ben.

A forgalmakról elmondta, elmaradtak a
homok-kavics megbízások, és a gabonafu-
varok mértéke is csökkent a tavalyi ki -
emelkedő szinthez képest.

Végezetül a beruházásokra térve arról
tájékoztatott, hogy közel 50 millió forint áll
rendelkezésre ingatlanberuházásokra –
ebben jelentős tényező a röszkei iroda-

konténer telepítésének költsége –,
ugyanakkor a tárgyi eszközökre is biztosí-
tott a szükséges keret. A klímatelepítési
projekt a befejezéséhez közeledik: a soron
következő lépés Füzesabony, Szerencs,
Vác-Alsóváros, Komárom és Kaposvár
szolgálati helyiségeinek felszerelése, amely-
nek megvalósítására 5 millió forintot fordít
majd a vállalat.

Az ülés befejező részében a KÜT tagjai
döntöttek a tanácshoz beérkező segélyké-
relmekről, és a területüket érintő kérdé-
sekről, problémákról is egyeztettek.

Zubály Bertalan KÜT-elnök az elmúlt
időszakban végzett munkáról, valamint az
elkövetkező hetek feladatairól tájékoztatta
a tanács tagjait. 

Z u b á l y  B e r t a l a n
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Komoly munkát ad az RCG-nek
az ukrajnai háború

 Április 12-én ülésezett a Rail Cargo Group Európai
Üzemi Tanácsának elnöksége. 

Első napirendként Kovács Imre, az RCA igazgató-
ja az ukrajnai háborúnak az RCG-re gyakorolt hatá-
sáról adott tájékoztatót. 

E

Roman Hebenstreit, elnök

Gerhard Tauchner, alelnök



gyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy Tibor. Tibor mű -
vészember volt, az angolkürt és
a tenorszaxofon avatott szakér-
tője. Élte is vidáman a zené-
szek izgalmas életét, a klasszi-
kus zenekarban, ahol játszott,

szerették és megbecsülték.
Derűs életére árnyékot csupán gye-

rekkoráról megmaradt kisebb testi
rendellenessége vetett: Tibor csonto-
zata kamaszkorában megbolondult, a
combcsontja gyorsabban növekedett,
mint a csípőcsontja, így már egész fia-
talon sántítani kezdett. A baj hamar
kiderült: a megbokrosodott comb-
csont feje olyan sebesen nőtt, hogy az
átlagos tempóban fejlődő csípőízület-
ben nem maradt neki hely. Bár e tünet-
együttes ritka, mégsem számít kurió-
zumnak: évente jó pár esettel találkoz-
nak az orvosok. A kezelés egyszerű és
radikális. Műtéti úton kell az össze
nem illő csontokat egymáshoz faragni,
melyet minden esetben hosszú utóke-
zelés követ.

Hősünk esetében is így történt. El -
mondhatta magáról, hogy míg más
gye rekeknek legfeljebb a mandulamű-
tét miatt kellett egy-két napra kórház-
ba vonulnia, addig ő családtaggá vált a
gyermekkórházban az operáció és a
hosszas kezelések alatt.

A gyaloglás vége
Teltek-múltak az évek, Tibor lassan

felnőtt. A panaszai enyhültek, de telje-
sen soha nem múltak el, hiszen ez a
betegség nyom nélkül nem tűnik el,
sőt az idő előrehaladtával lassan álla-
potromlás is bekövetkezik. Kollégánk
már egészen fiatalon szembesült azzal,
hogy gyalog pár száz méternél többet
nem tud megtenni, mert olyan fájdal-
mai lesznek, hogy földbe gyökerezik a
lába. Szerencsére abban a világban,
ahol csak a csecsemőknek, a vakoknak
és a halottaknak nincs vezetői engedé-
lye, ez a probléma nem jelenthet igazi
nehézséget. A fiatal Tibor is megsze-

rezte a vezetői engedélyét, mihelyt le -
hetett, s jogosítványa mellé egy moz-
gáskorlátozottaknak járó parkolási
igazolványt is kapott. 

Fürdővízzel a gyereket?
Az évekig tartó nyugalomnak a jog-

szabályi környezet változása vetett vé -
gett. A jogalkotó ugyanis, megunva,
hogy minden, kigyúrt, kopasz, kétezer
köbcentiméternél nagyobb hengerűr-
tartalmú autócsoda-tulajdonos „roki-
kártyával” parkol szerte a városban,
gyökeresen megváltoztatta az előírá -
sokat. 

Az új szabályozás szerint az addigi,
egyszerű orvosi vizsgálathoz kötött
kedvezményt már csak az a mozgás-
korlátozott személy kaphatja meg, aki-
nek az egészségkárosodása legalább
negyven százalékos mértékű. 

A szabályozás azt feltételezi, hogy a
meghatározott minimumszintet elérő-
en károsodott személy egészen bizto-
san nem tud segítség nélkül mozogni.
Aki 40 százalékos rokkant, az pályáz-
hat a kártyára, aki pedig csak 37 száza-
lékban sérült, az sétálgasson. Egyértel-
mű, logikus és objektív rendszer, de
sajnos az előírások merevsége miatt
gyakran éppen azokat sújtja, akiket vé -
denie kellene. 

Magyarországon ugyanis rendelet
ha tározza meg, hogy az egyes egész-
ségkárosodások hány százalékot ér -
nek. Például, ha hetente 2-3 alakom-
mal kell, hogy dialízisre menjek a vese-
betegségemmel, akkor a rendelet sze-
rint legalább 50 százalékban károso-
dott vagyok. Kancsalságra 4 százalék
jár, a teljes süketségre 35. Ha térdből
amputálják a lábamat, akkor, ha meg-
feszülök, sem kaphatok többet 32 szá-
zaléknál. 

Harminckét százalékos egészségká-
rosodásra nem jár mozgáskorlátozott
igazolvány. Másként fogalmazva: hiá -
ba hiányzik az egyik lábam jelentős ré -
sze, jogi szempontból nem minősülök
mozgáskorlátozottnak.

Az ígéret
Az új előírások hatályba lé -

pését követően Tibor szinte
azonnal elveszítette a kedvez-

ményes parkolási lehetőségét.
Békés ember lévén, a furcsa szabá-

lyozásba ő maga talán még bele is nyu-
godott volna, de édesanyja, akinek az
igazságérzetét a merev szabályozás
igencsak sértette, a halála előtt meg-
ígértette a fiával, hogy majd mindent
megtesz a kedvezmény visszaszerzése
érdekében. 

Kollégánk így is tett. Mozgáskorláto-
zott igazolványért folyamodott a kor-
mányhivatalhoz, ami az előírások
alapján orvosszakértői vizsgálatot kez-
deményezett. A doktor megállapította,
hogy bár Tibor csípőízülete sajnos
nem egészséges, mégsem károsodott
számottevően, így csak 19 százalékos
károsodás megállapítása indokolt,
tehát a parkolási igazolványt egyelőre
nem lehet kiállítani.

Fellebbezés kizárva
Ekkor keresett fel Tibor, hogy éljünk

valamilyen jogorvoslattal az ügyében,
hiszen megfogadta, hogy ha törik, ha
szakad, amit csak lehet, meg fog tenni
az ügye érdekében. Elmondtam neki,
hogy a hatályos jogi előírások a köz-
igazgatási ügyekben sajnos már nem
biztosítják a fellebbezést. „Nincs jog-
orvoslat?” – kérdezte Tibor elhűlve.
„De, természetesen van – mondtam –
ám sajnos lényegesen lassabb, mivel a
kormányhivatal döntése ellen nem tu -
dunk a felettes szervhez kérelmet be -
nyújtani, egyből bíróságra kell vin-
nünk az ügyet.” Kollégánk összevonta a
szemöldökét: és az miért baj? – kér-
dezte. Bajnak nem baj – feleltem – „de
sajnos, a bírósági eljárás lényegesen
lassabb, mint a hatósági”. Tibor meg-
vonta a vállát: „én ráérek.”

Perpatvar
Tiborral jól tudtuk, hogy a hatályos

jogi környezetben minden azon áll
vagy bukik, hogy az egészségkároso-
dás mekkora mértékű. Értelmetlen lett
volna azzal érvelnünk, hogy gyerekko-
ra óta szenved szegény, vagy,  hogy pár
száz méter után meg kell állnia a fáj-
dalmai miatt, ahogyan hasztalan haj-
togathattuk volna azt is, hogy bezzeg a
kigyúrt audis fickóknak adnak rok-
kantkártyát.

Egyetlen esélyünk volt, méghozzá
az, hogy a kormányhivatal döntését
megalapozó orvosi szakvéleményt vet-
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Csak a mozgássérülteknek

8

 Szerencsésnek érezhetem magam, hogy a munkám során a mun-
kajogi kérdésektől kezdve a polgári jogon át rengeteg jogterü-
letben elmélyedhetek. Így választott területeim mellett gyakori
vendég a mindennapjaimban a közbeszerzési és a társadalombiz-
tosítási jog, sőt néhanapján még a büntetőjogba is van alkalmam
kicsit belekontárkodni. A színes szakmai feladatok nemcsak kihívásul
szolgálnak, de szellemi táplálékot is adnak. Mégis, a legnagyobb örömöt
az jelenti a számomra, ha jóravaló embereket ismerhetek meg, akiknek
az ügye még izgalmas is. Így történt ez a tagtársunk esetében is.E

JOGIesetek

nem jár parkolókártya?



kialakulóban lévő, nem gyógyítható
ízületi betegségre sem. Az észrevétele-
ink nyomán a károsodás mértéke még
nőhet, hiszen a szakértő kiegészítheti,
korrigálhatja a véleményét. Ráadásul
most először írta le szakértő, hogy mi -
lyen nagy a baj. Eddig 19 százalék felet-
ti károsodást egyetlen orvos sem álla-
pított meg, most azonban a valós álla-
pot került a szakvéleménybe, mely
már csak pár százalékra van a kedvez-
ményes kártya kiállításához. Ráadásul,
mivel sajnos az állapota évről-évre
romlik, valószínűsíthető, hogy néhány
éven belül az egészségkárosodás eléri a
kedvezményhez szükséges minimum-
szintet.

Zárszóként
Csattanóval, izgalmas és diadalittas

befejezéssel nem szolgálhatok, hiszen
az ítélet még nem született meg, de az
ügyet máris egyfajta sikerként köny-
velhettük el. Egyrészt okiratba került,
hogy kollégánknak pontosan mennyi
az egészségkárosodása, és van kilátá-
sunk arra, hogy a 19 százalékról nem
pusztán 34 százalékra, hanem jóval a
fölé is sikerül emelni a mértéket. Ha
most nem, akkor a közeljövőben.

Ráadásul, a jogszabály szerint, az a
személy, aki legalább 40 százalékban
károsodott, már nemcsak mozgássé-
rült igazolványra, hanem pénzbeli rok-
kantsági ellátására is igényt formálhat
a fizetése mellé a társadalombiztosí -
tótól. 

B a l c z e r  B a l á z s
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Az új szabályozás szerint
az addigi, egyszerű orvosi

vizsgálathoz kötött
kedvezményt már csak az

a mozgáskorlátozott 
személy kaphatja meg, 

akinek az egészségkároso-
dása legalább negyven 
százalékos mértékű. 

nagyjából húsz percig.” Az öreg szeme
összeszűkül: „Oszt, miféle operakölt-
ség ez?” 

Nos, a szakértői bizonyítás díjazása
esetében is felteheti a kérdést a jó szé-
kely bácsi, hiszen a díjazás mértéke
nem függ a vizsgálat hosszától. A peres
fél a díjazással a független és alapos
szakértelmet egyenlíti ki, nem pedig
az időbeli ráfordítást, így könnyen elő-
fordulhat, hogy egy félórás vizsgálat
díja elérheti a havi átlagkereset mérté-
két is.

Így volt ez kollégánk esetében is. Az
alig egy órás vizsgálat végül összesen
százötvenezer forintjába került. Tete-
mes ráfordítás, nagy áldozat. Kérdés,
hogy megérte-e.

Megérte-e perelni?
Ahogyan jeleztem, Tibor ügye első-

sorban nem jogi, hanem egy orvos-
szakmai kérdés volt: a mindenre kiter-
jedő szakértői vélemény szerint hány
százalékos kollégánk össz-szervezeti
egészségkárosodása. A szakvélemény
igen kedvező eredményeket hozott: az
alsó végtagok betegsége 21 százalék
károsodást jelent, a vállízületé 16 szá-
zalékot, a kombinált egészségkároso-
dás mértéke pedig 34 százalék.

„Igen kedvező eredmény?” – kérdez-
heti a kedves olvasó – „Ez a jogász is
rájár a pálinkásüvegre? Világosan leír-
ta korábban, hogy 40 százalék alatt
nincs rokikártya. Akkor mit örömkö-
dik itt a harmincnégy százalékával?”

A kedves olvasónak igaza van. Ön -
ma gában a 34 százalékos károsodás
még nem jelent kedvezményes parko-
lást. Ám a szakértői véleményre észre-
vételeket is tehettünk, kifogásolva pél-
dául, hogy Tibor nehezen hajló térdét
diagnosztizálták ugyan, de nem adtak
rá „hibapontot”, ahogyan a jobb kezén

jük további vizsgálat alá. Keresetleve-
lünkben ezért azt indítványoztuk,
hogy a bíróság igazságügyi szakértő
útján vizsgálja felül az egészségkároso-
dás mértékét. Tudtuk, hogy a csípőízü-
let állapota még egy újabb, alapos
felülvizsgálatot követően sem biztos,
hogy magasabb százalékot hoz, de
ahhoz, hogy az elsőfokú orvosszakér-
tői véleményt vita tárgyává tegyük,
nem volt más lehetőségünk, mint az
ismételt vizsgálat. Ráadásul észrevet-
tük, hogy a hatóság orvosa elfelejtette
értékelni kollégánk egyre romló váll -
ízületének állapotát, holott a felső vég-
tag károsodása szintén értékelendő a
jogszabály szerint. Ez szintén „hozhat
pár százalékot” és tagunk közelebb
kerülhet a parkolási igazolványához.

Több kérdést állítottunk össze az
igazságügyi orvosszakértő részére, mely-
ben arra kerestük a választ, hogy hány
százalék károsodást jelent Tibor csípő-
jének állapota, mennyit a válla, és
összességében, hány százalékos kollé-
gánk egészségkárosodása, illetve vár-
ható-e további állapotromlás.

Drága mulatság, ami valójában
nem is mulatságos

A bíró kiválóan érzékelte a jogi hely-
zetet: neki túl sok dönteni valója nin-
csen, hiszen az ügy lényege elsősorban
nem jogkérdés, hanem sokkal inkább
orvosszakmai. Ha az orvosszakértői
vizsgálat során összejön 40 százalék
károsodás, akkor jár a kártya, ha nem,
akkor pár év múlva lehet ismét próbál-
kozni. Ennél fogva a szakértői bizonyí-
tási indítványunknak helyt is adott,
azzal, hogy kollégánknak meg kellett
előlegeznie a vizsgálat díjának egy ré -
szét, ami a jelen esetben ötvenezer fo -
rintot jelentett.

Aztán, mégis miféle óradíj ez?
Az ismert anekdotában a székely

atyafi sebészhez fordul, aki a műtét
előtti egyeztetés során megjelöli a tisz-
teletdíját. Az öreg elképed a kétszáz -
ezer forintos díjazáson, vakargatja az
állát, aztán felteszi a kérdést: „Meddig
tart a műtét?” Az orvos válaszol: „Hát,



MÁV KÜT HÍREK

15 lakást hirdetett meg a MÁV
Zrt. az idei első pályázaton és
bár háromra senki nem jelentke-
zett, a maradék 12-re annál töb-
ben: összesen 56 pályázat érke-
zett – hangzott el a Központi
Üzemi Tanács áprilisi ülésén. 

10

első két napirendet a MÁV
Zrt. KÜT és a MÁV Zrt. KMVB
együttes ülés ke  retében foly -
tatta le. El sőként Kovács Ta -
más vasútbiztonsági igaz-
gató arról beszélt, hogy az
el múlt év hez (évekhez) vi -
szonyítva sajnos drasztiku-

san megnőtt a vasúti balesetek száma. 
Kiemelte a vasútbiztonsági tevékeny-

ség komplex mivoltát, vagyis azt a rend-
kívül szerteágazó feladatrendszert,
amely minden rendkívüli esemény ese-
tében, annak bekövetkezésétől a bal-
esetvizsgálat lezárásáig tart. Az emlí-
tett folyamat teljes egészére vonatko-
zóan a kollégák részéről maximális
odafigyelés és kiemelkedő szakmai
tudás szükségeltetik. Prezentációját a
vasútbiztonsági feladatterv 2021. évi
teljesítésével folytatta, me lyen belül
ki tért a működő testületek munkájára.
Rámutatott arra, hogy a rendkívüli ese-
ményekkel kapcsolatban óriási szere-
pe van az emberi tényezőnek, ki tért
arra, hogy odafigyeléssel, szabálykö-
vető magatartással az esetszámok je -
lentősen csökkenthetők. 

A Biztonsági főigazgatóság elkészí-
tette a vasútbiztonsági feladattervet
2022-re, mellyel kapcsolatban az útát-
járós kampányokat, az utasításmódo-
sításokat és a képzések fontosságát
emelte ki. Ezt követően a MÁV Zrt.
munkavédelmi helyzetéről Korozs Haj-
nalka, a MÁV SZK Zrt. munkavédelem
vezetője adott tájékoztatást. Prezentá-
cióban mutatta be a tavalyi évre vonat-
kozó összes baleset, majd a munkabal-
esetek területenkénti alakulását. 

A munkabalesetek kapcsán elmond-
ta, a TEB szakmákban három területen
nőtt, három területen pedig csökkent
az esetek száma. 

Korcsoportok szerint vizsgálva az
látszik, hogy a 35-44 év közötti korosz-
tálynál nőtt az esetszám, a többi kor-
csoportban csökkent. A sérüléses ese-
tek több mint felét teszi ki a sérült fi -
gyelmetlensége miatt bekövetkezett
baleset. Végezetül szólt még arról is,
hogy folyamatban van a MÁV Zrt.
MVSZ módosítása.

A MÁV csoportszintű, egységes har-
monizált munkaköri rendszer mű köd -
tetésének szabályozásáról dr. Kispál-
Király Lívia HR projektek és struktú-
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rafejlesztés vezető tájékoztatta a
KÜT tagjait. Az erre vonatkozó új utasí-
tás kiadásának két lába van, az egyik
az SZMSZ-ben rögzített csoportszintű
együttműködésnek való megfelelés, a
másik a csoportszintű munkakör-meg-
újító projekt lezárása. 

A projekt során elkészült munkaköri
struktúrák bevezetéséről a leányválla-
latok saját hatáskörben döntenek és a
MÁV Zrt.-n belül a szakmai szerveze-
tek kezdeményezésére történhet meg a
bértömeg-gazdálkodás keretein belül.
A csoportszintű munkaköri rendszer
mű ködtetése során az együttműködést
segíti elő a szabályozás, melyet a
13/2022. számú utasításban rögzítettek. 

Az utasítás rögzíti az érintett társa-
ságok esetén az új munkakör beveze-
tésének, munkakör módosításának sza -
 bályait, melyben a MÁV Zrt. egy kon-
zisztencia vizsgálatot végez. Végezetül
elmondta, hogy az egységes, harmoni-
zált munkaköri rendszer működtetésé-
ben résztvevő vállalatok köre a MÁV-
Vagon Kft.-re is kiterjed, függetlenül
attól, hogy a csoportszintű munkakör
megújító projektben ez a vállalat még
nem vett részt. 

Negyedik napirendi pontként dr. Zih
Szilvia ingatlanhasznosítás és lakás-
gazdálkodás vezető összefoglalta az
idei I. negyedévi lakáspályázatokat. 

Az idei első pályázatban meghirde-
tett 15 lakásra április 4-ig lehetett je -
lentkezni. 

Összesen 56 pályázat érkezett, mely-
ből Budapestre 37 pályázatot adtak be.
Pécsen és Szombathelyen volt érvény-
telen pályázat is, ennek oka a munkál-
tatói támogatás hiánya, illetve nem
eredetiben beadott dokumentum miatt.
Három területen – Csenger, Sajószent-
péter, Csurgó – összesen három lakás-
ra nem érkezett pályázat. Egy lakás
esetében (Devecser) eredménytelenül
zárult a pályázati eljárás, mert az
egyetlen pályázó egy másik devecseri
lakást is megpályázott és azt választot-
ta, 11 lakásra 3 kiemelt hiányszakmás
és 3 hiányszakmás pályázat érkezett.
Pontegyezőség Budapesten 3 lakás-
nál, Miskolcon és Szegeden 1-1 lakás-
nál jelentkezett. A KÜT határozatban
tett javaslatot a nyertes pályázókra a

területi igazgatóknak, akik elfogad-
ták azt. 

Különféléken belül két kolléga ré -
szére rendkívüli szociális segélyről,
to vábbá egy munkabérelőleg-kérelem-
ről döntött a testület. 

B o d n á r  J ó z s e f  
KÜT elnök

A tavasz
Vártuk a tavaszt,
vártuk a nyarat,
a melengető
napsugarat.
Ezt várta idős
és f iatal,
ha meleg lesz,
az árnyék eltakar.

Mert kizöldül
növény, bokor és fa,
kedvez nekik
a harmatos éjszaka.

Adott nekünk
a teremtő
tavaszt, nyarat,
őszt és telet,
milyen jó, hogy
így osztotta be
az évet.

A télen majd
pihenhetünk
és pihenten várjuk, ha jő
a kikelet,
mert pihen a növény,
az élőlény, pihen a föld,
az ember.
A természet rendjén
változtatni nem kell.

Köszönjük neked
ezt mind, Istenem!

Eger, 2022
Balázs Árpádné
MÁV nyugdíjas

Az
Ötvenhatan

pályáztak 12 lakásra



F E L H Í V Á S !
A Vasutasok Szakszervezete alapítvá-
nyai javára is felajánlhatod a 2021. évi
személyi jövedelem adód 1%-át. 
Az alapítványok célja: nyugdíjas, il -
letve fiatal vasutasok támogatása, va -
lamint hozzájárulás vas utas művelődé-
si és egészségügyi intézmények mű -
ködési feltéte lei hez.
– Vasutas Intézmények Nyugdíjasait
Támogató Alapítvány

Adószám: 19666378-1-42

– Alapítvány a Vasutas Fiatalokért
Adószám: 19637389-1-41

– Vasutas Kulturális Alapítvány
Adószám: 19666512-1-41

– Vasutas Reuma Alapítvány
Adószám: 18156106-1-41

Honlapunkon a „Rólunk” fejezet alatt
található az alapítványok céljainak
részletes leírása.
Az érintettek nevében is köszönjük a

felajánlást!

Friss hírekért, információkért látogasd
a Vasutasok Szakszervezete honlapját

www.vsz.hu
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„Foglalkoztathatóság a vas-
úti ágazatban a digitalizáció
és az automatizálás fényében
(EDA rail)" című projekten az
európai országok közül
Ausztria, Belgium, a házigaz-

da Csehország, Franciaország, Német-
ország, Magyarország, Olaszország, és
Bulgária vasutas szakszervezetei vet-
tek részt, de képviseltették magukat
az európai szövetségek – az ETF és a
CER (a munkaadói oldal európai szö-
vetsége) – is. A különböző országok
vé leményét és tapasztalatait meghall-
gatva erre a témára is ráillik a mon-
dás: ahány ház, annyi szokás. 

A szociális párbeszédnek nagyon
fontos, kiemelt szerepe van a digitali-
záció és automatizáció folyamatában,
amit csak egyetértésben lehet működ-
tetni – állapították meg a résztvevők.
Ezt a témát egyrészt munkavállalói ol -
dalról, másrészt a vállalatok oldaláról
is meg kell vizsgálni. Fontos szempont
a vasutasok öregedése, a vasúton dol-
gozók döntő többsége ugyanis már kö -
zép- vagy időskorú, ezért a fiatalok és
a nők számára is vonzóvá kell tenni ezt
a hivatást. Ráadásul kiemelt probléma
az egész Európára jellemző munkaerő-
hiány. Elsősorban a cél az, hogy egy

zöldebb és fenntarthatóbb vasutat hoz-
zunk létre, amelynek fókuszában ott
vannak a munkavállalói érdekek is. Ez
azért is fontos, mert jelenlegi számítá-
sok szerint nagyjából 2030-ra már ön -
vezető járművek is közlekedhetnek az
európai vasútvonalakon. 

GYSEV-helyzet
Magyarországról Nagy Károly for-

galmi vezető osztotta meg a cégénél, a
GYSEV-nél szerzett tapasztalatokat a
központi forgalomirányításra való át -
állásról. A technikai szükségszerűsé-
gek mellett a projekt egyik indikátora-
ként bemutatta az európai és a ma -
gyarországi demográfiai adatokat,
valamint a cégnél dolgozó forgalmi
szolgálattevők korfáját. A tendencia
egyértelmű: a lakosság fogy, a szakma
öregszik, ami egész Európában prob-

lémát jelent – szögezte le előadásá-
ban. Megdöbbentő – mondta –, hogy
az 55 év feletti szolgálattevők aránya a
2014-es 14 százalékról mára 26 száza-
lékra nőtt, miközben a 25 év alatti kor-
osztály teljesen eltűnt ebből a munka-
körből. 

A technikai részleteken túl a projekt
másik lába a megfelelő minőségű és
mennyiségű munkaerő biztosítása. En -
nek alapja a munkavállalókkal való
nyílt, őszinte kommunikáció volt már a
projekt tervezési időszakának legele-
jén. E mellé kellett egy világos életpá-
lyamodellt is kialakítani, melynek ke -
retében a munkavállaló és vezetője
néhány havonta összeülnek megbe-
szélni, merre haladjanak tovább. 

Természetesen minél nagyobb az
automatizálás aránya, annál kisebb a
dolgozói leterheltség. Ezt az is segítet-

A

Digitalizáció, automatizálás, a  
Prágában volt  A vasúti forgalomirányítás digi-

talizációjának hatásai a foglal-
koztatás jövőjére – egyebek kö -
zött ez volt a téma Prágában,
ahol az EVA (Európai Akadémia a
Környezetbarát Közlekedésért)
projekt negyedik tanácskozását
tartották áprilisban. 
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te, hogy a munkahelyek kialakításá-
nak folyamatában a munkavállalók
véleményét és igényét is felmérték,
ami jelentősen növelte körükben a lo -
jalitást. 

Természetesen a munka és a fejlesz-
tés továbbra is folyamatos – jelentette
ki a GYSEV forgalmi vezetője, aki kie-
melt feladatként említette a képzési
rendszerek átalakítását az új munka-
helynek és az új generációnak megfe-
lelően.

Távkezelt MÁV-vonalak
A Vasutasok Szakszervezete is kifej-

tette véleményét a témával kapcsolat-
ban. Bemutattuk és elemeztük a MÁV
jelenlegi helyzetét. Az állami vasúttár-
saság 7243 kilométernyi hálózatán
jelenleg 1150 kilométer a távkezelt vo -
nalak hossza, ami 16 százalékos lefe-
dettséget jelent. 2010-ben ez az arány
még csak 4 százalék volt. Jelenleg 350
kilométeren folyik a távkezelés kiépí-
tése, a végcél a 3580 kilométer el -
érése. 

A modern technológiák mellett a lét-
szám tervezését és fejlesztését meg-
nehezíti, hogy számos helyen még ko -
moly fizikai munkát igénylő mechani-
kus berendezések is vannak. 

A távkezelés tagadhatatlan előnye,
hogy nő a vonalak átbocsátó képessé-
ge és javul a szolgáltatás minősége.
Azonban ezzel együtt – a súlyos mun-
kaerőhiány következményeként is –
nő a leterheltség és komoly probléma
a képernyő előtti folyamatos munka-
végzés. Ezeket a gondokat orvosolni
lehetne a munkarendek változtatásá-
val és a munkaközi szünetek megfele-
lő beosztásával. Természetesen az új,
modern irányítóközpontok jelentős
javulást hoznak a munkakörülmények-
ben. Azonban itt is további javulást le -
hetne elérni, például a tervezési idő-
szakban a munkavédelmi képviselők
bevonásával. 

A távkezelés elterjedése már most is
markánsan tetten érhető a foglalkoz-
tatási adatokban. Jelenleg 1778 for-
galmi szolgálattevő dolgozik a MÁV-
nál, 2017-ben még 1988-an voltak.
Ezzel párhuzamosan nőtt a távkezelt
állomások forgalomirányítóinak lét-

száma. A távkezelés szélesebb elter-
jedése mindenképpen magával kell,
hogy hozza a foglalkoztatás-biztonsá-
gi, egészségügyi valamint az oktatási
rendszerek fejlesztését, átalakítását.
Fejleszteni kell az egész életen át
tartó tanulás kultúráját is. Mindezek
pedig elképzelhetetlenek jól működő
munkaügyi kapcsolatok és szociális
párbeszéd nélkül – összegeztük a
MÁV-nál tapasztal takat.

A gép dönt vagy csak segít?
A digitalizáció és automatizáció

témájával kapcsolatban elhangzott
egy nagyon fontos kérdés: a gép csak
segíti a munkát, avagy „önálló” dönté-
seket is hoz? Nem mindegy ugyanis,
hogy merre visszük ezt a fejlődési
folyamatot, hiszen mindenféle válto-
zásra érzékenyen reagálnak a cégek
és a munkavállalók is. 

Lengyelországban 2030-ig minden-
hol bevezetnék az ERTMS (Európai
Vasúti Forgalomirányítási Rendszer)
rendszert, ami igen előrehaladott digi-
talizációs helyzetet eredményez. ETCS
rendszerük hossza 900 kilométer, amit
később 2100-ra kívánnak fejleszteni. A
GSMR technológia kiépítését jövőre
befejezik, ami több mint 1500 kilomé-
teres szakaszt jelent. Kiemelték, hogy
ebben a folyamatban az ember, vagyis
az alkalmazott a legfontosabb. 

„Valós időben 
valós problémamegoldás”

A házigazda cseheknél két irányítá-
si központ van: Budova CDP Praha és
Kolin – ismertette a vasúttársaság
képviselője. A jövőben Prágából egy
2000 kilométeres szakaszt szeretné-
nek üzemeltetni, később pedig a főpá-
lyaudvart is csatlakoztatnák a hálózat-
ra. A központosított forgalomirányítás
célja a „valós időben valós probléma-
megoldás”. Itt is kiemelt szempont a
munkaerő ergonómikus és inspiráló
körülményeinek kialakítása, a pihenő-
idő minőségi eltöltésének biztosítása. 

A céges tájékoztató után természe-
tesen a cseh szakszervezet is hangot
adott véleményének a folyamattal
kapcsolatban. Szerintük az egyik leg-
nagyobb probléma a távolabbi telepü-
lésekről való beutazás. Gyorsul a
tempó, egyre több a munka, egyre ke -

vesebb forgalmi szolgálattevő és vál-
tókezelő dolgozik náluk a technikai
fejlődés miatt. Emellett az egészség-
ügyi kockázatokat is kiemelték, amik
között a két legfontosabb talán a fo -
lyamatos ülés és a stressz. Az irányító
munkavállalóknak viszont minden
második évben 12 nap extra szabadsá-
got biztosítanak. Ezt egy wellness köz-
pontban tölthetik el, ahol regenerálód-
hatnak.

Egy repülőtér 
éves költségvetése

A tanácskozás második napjának
témája volt a digitális automatikus
kapcsolókészülék (DAC) és annak ha -
tásai. Ez felettébb érdekes a teherszál-
lításban, mert a mostani kézi eljárás
időigényesebb, ezért egy automatizált
„okos” verziót szeretnének bevezetni
Európában. Ehhez viszont garantált
anyagi támogatás kell. Egy kiemelt
projekt keretében véleményeket gyűj-
tenek és tájékozódnak a digitális
automatikus szerelvénykapcsolás le -
hetőségeiről, s lépésről lépésre teszik
erre alkalmassá a járműveket. 

A DAC-projektet sokan támogatják
Európában, de a finanszírozása még
kérdéses. Egy viszont biztos, hogy a
profilok kidolgozását, valamint a dön-
téseket közösen kell intézni, meghoz-
ni. Felmerülnek ugyanakkor kérdések
a DAC al kalmazhatóságával kapcso-
latban: ho gyan áll ellen a zordabb idő-
járásnak, a rossz körülményeknek
(ho mok, hideg, hőség, jég)? Kiderült:
erre vannak már megoldástervezetek,
amelyek szerint nem lehet csak a tel-
jes automatizáció ra támaszkodni. Fel-
merülnek munkavállalói kérdések is,
például az, hogy a kapcsolással fog-
lalkozókat át kell-e képezni más szak-
területekre. Maga az egész DAC-rend-
szer anyagi támogatása bizonytalan
lábakon áll és a projektet csaknem 10-
12 milliárd euróból le hetne létrehozni,
ami nagyjából egy re pülőtér éves költ-
ségvetése.

Mindent összevetve hasznos és ren-
geteg új témát felvonultató workshop
és konferencia volt ez Prágában, ahol
különböző véleményeket hallhattunk a
jövő kihívásaival kapcsolatban. 

C s e k e  H a j n a l k a

MAGYAR VASUTAS2022. 5.

   vasúti foglalkoztatás jövője: 
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Alig vártuk, hogy a járvány
enyhülésével újra találkoz-
hassunk. A január az újév kö -
szöntésével, a segélykérő nyom-
tatványok kiosztásával telt el,
ezt követően több programot
is szervezhettünk. Összefog-
laló az elmúlt hónapok ese-
ményeiből.

2022. február 16-án a város mú -
zeumában megnéztük a Mun-
kácsy-kiállítást, amire 15 ta gunk
jött el. Gyönyörködtünk a kiállí-
tás nívós, Munkácsy nagyságához
hű megrendezésében.

2022. március 3-án Győr állomás
utasterében a Pápateszéri Ví zi -
malmok című kiállítás megnyitó-
ján vettünk részt. 

A kiállítást Ba na József, Győr Vá -
rosi Levéltár nyugalmazott igaz-
gatója nyitotta meg. A környék 16
vízimalmáról hallottunk tartal-
mas ismertetőt, és gyönyörű fény-
képeket láttunk. 

Az eseményen ve lünk együtt
vettek részt a győri Kazinczy Fe -
renc gimnázium tanulói is. Jó volt
látni, hogy mennyire érdeklőd-
nek múltunkról. A megnyitót kö -
vetően a mű velődési ház a klu-
bunkban megvendégelt bennün-
ket. Elhatároztuk, hogy tavasszal
ellátogatunk a Reflex Ökológiai
Központ és Er dei Iskolába egy vi -
dám napot el tölteni.

Március 9-én Lébényben, a Lisz-
tes vendéglőben ünnepeltük a

nő napot. Férfitársaink egy szál
szegfűvel köszöntötték nőtagja-
inkat. Aki akart, elsétált velünk
Németh Árpád volt tagunk sírjá-
hoz, és egy csokor virággal tiszte-
legtünk, emlékeztünk rá. Az ebéd

nagyon finom volt és utána egy
kellemes hangulatú társalgás kö -
vetkezett. Elhatároztuk, hogy 10
éves hagyományunkhoz híven  jö -
vőre újra itt ünnepelünk.

Ve r e s  B é l á n é  e l n ö k  
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Aktív közösség a VSZ ONYSZ
győri szervezeténél
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REJTVÉNY
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A
vasutas mindig is elkötelezett volt a mun-
kája iránt, lojális a vasúttal szemben, kol-
legiális magatartásra törekedett. Egymás
segítése, támogatása volt a mindennapok
velejárója. Nem véletlenül emlegetik sok-

szor a vasutas közösséget, hogy a „vasutasok nagy csa-
ládja”. Nincs ez másképp nyugdíjasként sem. A szak-
szervezeti tisztségviselők mindent megtesznek a nyug-
díjas vasutas szakszervezeti társakért, a közösségért.
Erős akaratként, szívet melengető igényként merült

fel az országos vasutas nyugdíjas szakszervezeti ren-
dezvények megtartása, ami sajnos anyagi nehézségek-
be ütközik. A VSZ ONYSZ vezetése mindent megtesz,
hogy a rendezvényeket (Vasutasnap, Idősek Világnap-
ja) megtarthassuk. Sajnos a szakszervezetek lehetősé-
gei, a támogatás csökkentése, az áremelkedések, a
költségek növekedése szűkíti a mozgásteret. Elsődle-
ges cél, hogy a szakszervezeti munka, a vasutas nyug-
díjasok érdekében végzett tevékenység elismeréséért
adományozott kitüntetéseket ünnepélyes keretek kö -
zött tudjuk átadni. A díj értékét növeli a megfelelő
színvonalú hely és körülmény.

A választmány megvitatta a 2022. május 10-12 kö -
zött Zamárdiba, a VSZ üdülőjébe tervezett főbizalmi,
elnöki továbbképzés programját.

Horváth Csaba, a VSZ szervezetpolitikai alelnöke tá -
jékoztatta a választmányi tagokat a szakszervezeti ak -
tualitásokról (majális, MASZSZ-választás, érdekvédel-
mi tárgyalások, szervezeti feladatok). A felmerült kér-
déseket a résztvevők megvitatták, a felvetett gondok
megnyugtató rendezésére segítségét ajánlotta fel az
alelnök.

S z a k o l c z a i n é  S z a b ó  E r z s é b e t
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A VSZ ONYSZ választmánya április 5-én megtartotta a
2022. évi első ülését. A témák között szerepelt a
2022 szeptemberében kezdődő beszámoló és vezető-
ségválasztói taggyűlésekre való felkészülés, a taglét-
szám alakulása, tagszervezési feladatok, VSZ Kong-
resszus, a VSZ ONYSZ pénzügyi beszámolója és költ-
ségvetése, tisztségviselői képzés, éves rendezvé-
nyek, kitüntetési javaslatok, vasutas nyugdíjasok
helyzete, valamint lehetőségek az életszínvonal javí-
tására. 

NEHÉZ HELYZETBEN 
A NYUGDÍJASOK,

ALIG JUT A RENDEZVÉNYEKRE



Tisztelt VSZ tagok!
Megjelent az Explorer Vasutas Világjáró Klub (egyesü-
let) 2022. évi önköltséges túraterve. Túráinkra tiszte-
lettel várunk minden tagot és érdeklődőt.

Budai hegyek eXtreme – outdoor – ingyenes!
Március 19. – 1 napos  – outdoor – klasszikus – átmozgató – csapatépí-

tő – tetszeni fog – évindító – a természet és te – garantált izomláz – vár a
hegy  

Húsvétolás: New York – Philadelphia – Washington – strapatúra
Április 20. – 7 napos  – strapatúra – Central Park – Nagy Alma – csak

átugrunk – túl az Óperencián – DC – Rocky Balboa  219e Ft+ 344 USD-től
Palóc Grand Canyon outdoor – ingyenes!
Május 14. – 1 napos – outdoor – vonatos, gyaloglós – tufás márga – tufa

– fatörzsbarlang – kálvária – templom – szurdok – Páris – outdoor   
Svájc, Gleccser expressz ECO – vonatozás
Június 05. – 3 napos – vonatozás – panorámavonatozás – svájci Grand

Canyon – egy napos feltöltődés – Vasutmania.hu   16e Ft + 50 CHF-tól
Svájc, Gleccser expressz + Gornergrat – vonatozás 
Június 06. – 4 napos – vonatozás – panorámavonatozás – 2 nap Svájc –

nem kell szabi hozzá – pünkösd Svájcban – 3089m-re vonattal   19,9e Ft +
98 CHF-től

Izland  strapatúra
Július 09. – 5 napos – strapatúra – vízesések – Jokulsárlon – Blue Lago-

on – kicsi túra – Golden Triangle – Izland classic  220e Ft +219 EUR-tól
Szlovénia rafting, canyoning, zipline  evezés
Július 24. – 3 napos   – evezés – Explorer új – extreme – outdoor – vonat

– telekocsival is – zipline –  vadvízi evezés – adrenalin – csapatmunka – ne
légy vizes – gumihajó  21e Ft-tól 

Prága túra
Augusztus. 07. – 3 napos – túra – Prága – Orloj – Károly-híd – vár –

Arany utcácska  4900 Ft
A nagy Explorer paintball csata  bakancslista túra – ingyenes!
Augusztus 07. – 1 napos – bakancslista túra – paintball – átmozgató –

nagycsata –  bakancslista – kor nem számít – akciójáték – lövöldözés  
Hullócsillagles a Prédikálószéken hálózsákos party –

ismeretterjesztő – ingyenes!
Augusztus 14. – 2 napos – ismeretterjesztő – Perseidák – pizsama party

– akár énekelni is – Vadálló kövek – 2 napos túra   

Kijev – Csernobil vonattal  túra
Augusztus 21. – 5 napos – túra – rendhagyó – élet a zónában – életünk-

ben egyszer – ne feledd – soha többé – törékeny világunk – Pripjaty urbex
33e Ft + 50 Eurótól

Transzszibériai Expressz ECO – extrém túra
Augusztus 29. – 10 napos – extrém túra – Ne várj a következő vonatra!

– repcsivel ki és haza – Transzszibériai – Moszkvától a tajgáig – elfoglaltak-
nak   304e Ft-tól 

Transzszibériai Expressz Classic  világjáró túra
Szeptember 03. – 15 napos – világjáró túra – Ne várj a következő vonat-

ra! – profiknak – időmilliomosoknak – Transzszibériai – Vlagyivosztokig –
fanatikusoknak  473e Ft-tól

Mars Expedíció, Gánt  outdoor – ingyenes!
Szeptember 25. – 1 napos – outdoor – vörös – Gánt – bauxitbánya – afri-

kai fíling – szavanna – mars – bauxit
Rám – szakadék – outdoor – ingyenes!
Október 01. – 1 napos – outdoor – klasszikus – átmozgató – csapatépítő

– más – tetszeni fog  
Felsőpetény bányavasút – ismeretterjesztő – ingyenes!
Október 16. – 1 napos – ismeretterjesztő – akkus vasút – különleges

bánya – tradíció – természetjárás  – csapatépítő/családépítő – jó társaság   
Tatai tó vadlúdles – ismeretterjesztő – ingyenes!
November 13. – 1 napos – ismeretterjesztő – örömséta – Öreg-tó – kicsik-

nek, nagyoknak – vadludak – vadlúdles – madárles  

Szakszervezeti tagoknak, nyugdíjasoknak és családta-
goknak előzetes regisztrációval ingyenes! 

Telefonos fogadóórák:
Szo,V: 9-15h, Cs:15-16 h-ig:

06 30/963-4325 mobilon

További információk:
E-mail: info@evvk.hu

http://www.explorerklub.hu 
https://fb.com/explorerklub 

A túrákon VSZ tagok, tagsági igazolvánnyal
vehetnek részt! 

Várjuk megkeresésüket,
üdvözlettel: Explorerklub

A programterv közzétételét 
a VSZ támogatta.


