
RÉGI-ÚJ VEZE-
TŐ A VSZ NŐI

TAGOZATÁNÁL
Egyhangú szavazással meg-
erősítették posztján Her-
cegh Máriát, a VSZ Női Ta -
gozatának vezetőjét a márci-
us 21-én tartott beszámoló és
tisztújító küldöttértekezle-
tén. A tagozat vezető helyet-
tesének Boros Ákos Attilá-
nét szavazták meg a küldöt-
tek. 

(12. oldal)

RCH ÜT: A VSZ
ELSÖPRŐ SIKERE
A Vasutasok Szakszervezete ha -
talmas sikerével zárultak a márci-
us 18-21. között megtartott üzemi
tanácsi és munkavédelmi képvi-
selő választások az RCH Zrt.-nél.
A hivatalos végeredmény alapján
a VSZ valamennyi, azaz mind a 16
jelöltje bekerült az összesen 34
tagú üzemi tanácsokba. Tizenhat
munkavédelmi képviselőjelöl-
tünkből pedig 14 került be a tes-
tületekbe. 

(7. oldal)

KELL
A JÓ CSAPAT!
Rengeteg a tennivaló a
VSZ háza táján – kívül
is, belül is –, ám jó az
irány, ezt tartani kelle-
ne. Sőt! Az eddig elért
eredményeket bővíteni,
fejleszteni kell. Ehhez
széles körben is értel-
mezett jó csapatra van
szükség – nyilatkozta a
következő ciklusra is
ké szülő Zlati Róbert, a
VSZ érdekvédelmi alel-
nöke. (4. oldal)

AA  bbéérrjjááttsszzmmaa
ffoollyyttaattóóddiikk

A VSZ-NEK MÉG
JOBBNAK KELL

LENNIE
Feszített tempó, szerteágazó
feladatok, nagy elvárások. Ez
nem csak munka, hanem élet-
forma. Horváth Csaba a májusi
kongresszuson ismét megmé-
retteti magát, mert úgy véli, a
VSZ a mostani vezetéssel jó
irányba tart, s vétek lenne itt
megtorpanni. Meggyőződése, a
VSZ májustól jobban fog mű -
ködni. (5.oldal)

Nem kétséges, hogy Ma   -
gyarországon minden
munkavállalói csoport-
ban továbbra is je lentős
fizetésemelésre van szük-
ség. A nagy bérjátszma
a vasutasoknál is foly-
tatódik. 

(3. oldal)



VÉLEMÉNY

árcius 25-én végre lezárultak az év eleji bér-
tárgyalások. Az eredmények ismertek, e sorok
megjelenésére már sokan el is költjük az ápri-
lisi fizetéssel érkezett plusz öt százalékot. Ami
a hároméves megállapodás utolsó tétele,
annyi, amennyi, folytatás júliusban. Ide kí -
ván kozik a régi, sokak által már elfeledett só -

haj: kevés is, meg jól is esik. Ez minden fizetésre igaz, bár
most egy kicsivel többet kaptunk, mint legutóbb.

Nehéz menet volt. Mert egyrészt élt a harmadik évre vonat-
kozó ígérvény, ami kerek-perec öt százalék. Másrészt hangsú-
lyos volt. Mert ma is létezik az igény egy komolyabb bérfej-
lesztésre, hiszen sok helyen lassan ember sincs, nemhogy
szakember. Ahol meg van, ott előfordul, hogy egy vasutas
kettő vagy három helyett dolgozik, ami nem csak csúnya
dolog, de veszélyes is. De nem, és nem…

Mindenki szeretett volna elszakadni az öt százaléktól, talán
még a munkáltató is. De sajnos nem tudott, vagy nem akart
egyetlen fillért sem kiszorítani pluszba, a tulajdonos pedig
egyértelműen nem akart. Viszont szakszervezetünk mind-
ezek ellenére sem adta fel a kétszámjegyű béremelési követe-
lését. A márciusi megállapodás szerint végül sikerült a mun-
káltatótól is kicsikarni, hogy július végén folytatódjanak a
tárgyalások. Egész pontosan a munkáltató tesz majd új javas-
latot. Várjuk ki!

Bár az érvénybe lépett márciusi megállapodás kevesebb
mint szükséges, de sokkal jobb annál, amire az ellendrukke-
rek fogadtak. Tehát készüljünk a következő attakra, amihez
ránk, halandó tagokra is szükség van. Aktivitásunkra, támo-

gatásunkra, és ha kell, az eddigiektől is határozottabb kiállá-
sunkra.

No, de addig még nemcsak idő van, hanem sok tennivaló is.
példának okáért az üzemi tanácsi és munkavédelmi képvise-
lő választások. A Rail Cargo Hungariánál már le is zárult, a
MÁV Zrt.-nél és a MÁV-START Zrt.-nél zömmel most zajlik. 

Az RCH-nál jól szerepeltünk, minden jelöltünk befutott,
ami köszönhető eddigi munkájuknak és tagságunk józan
döntéseinek. De helyben, a végeken is érdemes majd górcső
alá venni a részleteket: mi az, amit legközelebb jobban kell
csinálni, tehát hogyan kell jobban figyelni a vasutasok elvárá-
saira.

Mindez igaz a közelgő, májusi kongresszusi tisztújításra is.
Az országos tisztségre aspirálóknak egy hónapjuk van arra,
hogy bemutassák programjukat a tagságnak és a küldöttek-
nek egyaránt, és még jobban megismerjék a vasutasok elvárá-
sait.

Fontos, hogy a „kampány” ne háttérben zajló üzengetése-
ket jelentsen, hanem az egyértelmű és nyílt színvallást. Mert
ne feledjük, a választás titkos, de az eredmény hitelét csak
szabályaink betartása és az odavezető út nyilvánossága garan-
tálhatja.

Nem mindegy, természetesen, hogy kik, és milyen progra-
mokkal, mely tisztségeket fognak elnyerni küldötteink által.
De mindenkinek a nyílt színen, és nagy odaadással kell vé -
geznie a rá bízott feladatokat, hogy végül mi mindannyian,
tehát a Vasutasok Szakszervezete tagsága legyen a győztes.
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Tárgyalások és választások
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Ezrek tüntettek a közlekedési dolgozókért, egye-
bek között a rugalmas nyugdíjrendszer bevezeté-
séért, a tisztességes munkakörülményekért, meg-

felelő bérekért március 27-én Brüsszelben. A tömeg
az Európai Bizottság épületéhez vonult, hogy felhívja
a figyelmet az ágazatban dolgozók problémájára. A
tüntetésen a magyar tagszakszervezetek – legna-
gyobb létszámban a Vasutasok Szakszervezete – kép-
viselői is részt vettek.

Európa számos országából összegyűlt többezres tömeg tünte-
tett Brüsszelben az európai közlekedési dolgozók – vasutasok,
közutasok, hajósok, halászok, repülősök – munkakörülményei-
nek javításáért, egységes sza-
bályozásért, méltóbb bánásmó-
dért, s nem utolsósorban megfe-
lelő bérekért. A látványos de -
monstrációval a szervezők az
ágazatban dolgozók súlyos
prob lémáira és azok mielőbbi
megoldásának fontosságára
hívták fel a nemzetközi döntés-
hozók, az európai parlamenti
képviselők és az Európai Bizott-
ság tagjainak figyelmét.

A demonstráción a Vasutasok
Szakszervezete elnöke, Meleg
János és a MASZSZ elnöke,
Kordás László is részt vett.

Az eseményt a 41 ország kétszáz szakszervezetét képviselő
Európai Közlekedési Dolgozók Szövetsége (ETF) szervezte a Fair
Transport elnevezésű kampányának részeként. A karneválnak is
beillő zenés, vidám felvonulás komoly üzenetére a transzparen-
sek feliratai – „Ne hagyjatok minket az úton!”, „Egyenlő bánás-
módot!”, „Biztonságos munkakörülményeket!” „Tisztességes
közlekedést Európában” – és az Európai Bizottság épülete köze-
lében tartott beszédek emlékeztettek. A brüsszeli tömegde-
monstrációt megelőzte kedden Strasbourgban egy kisebb tilta-
kozás az Európai Parlament épülete előtt, amelyen szintén részt
vettek a VSZ képviselői.

A tüntetéseket követte március 28-29-én az ETF kétnapos
„Mozdítsuk előre Európát!” című konferenciája, amely a két

kongresszus közötti legfon-
tosabb esemény volt az ETF
életében. Ez lehetőséget
adott arra, hogy megvitas-
suk annak a változásme -
nedzsment folyamatnak az
eredményeit ,  amelyet  a
2017-es ETF Kongresszuson,
Barcelonában eldöntöttünk.
Ennek célja egy, a tagszer-
vezetek elvárásait legjob-
ban kiszolgálni, és a változó
politikai, gazdasági és tár-
sadalmi környezethez job-
ban alkalmazkodni képes
ETF megteremtése.

A magyarokért is tüntettek Brüsszelben
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És ez így is van, hiszen az államtit-
károk bére kilenc év alatt bő 73 száza-
lékkal, a képviselői fizetés 287 száza-
lékkal nőtt. A miniszteri fizetések 63
százalékkal lettek magasabbak, mint
2010-ben voltak. Ezek alapján a ma -
gyar vasutas is joggal várta, hogy ma -
gasabb bérfejlesztése legyen 2019-ben,
mint a hároméves egyezség szerinti 5
százalék. Ezért vártunk az idei megál-
lapodással is, hiszen az 5 százalékról,
és annak felosztásáról már január 31-ig
kellett, vagy lehetett volna megegyez-
ni. De a szakszervezetek – a tagok vá -
rakozásainak megfelelően – követel-
ték a magasabb bérfejlesztést. Semmi-
képpen sem túlzó elvárásként mond-
tuk azt, hogy legalább kétszámjegyű
bérfejlesztésre lenne szükség, hi szen
ezzel korábban biztatott is minket
mind a tulajdonos (a politikusok),
mind pedig a munkáltató.

Jár a pénz, csak éppen nem jut
De a biztatás, végül csak biztatás

ma radt. Még úgy is, hogy a meghatá-
rozó vasutas szakszervezetek már
2018. október 17-én megküldték leve-
lüket a munkáltatónak, amelyben a
2019. évi bértárgyalások mielőbbi
megkezdését szorgalmaztuk. 

Sajnos a kezdeményezést január első
napjaiban meg kellett ismételni, mert
a vasutasoknak – mint később kiderült
– jár ugyan a pénz, csak éppen nem
jut.

Több fordulóban próbáltuk jobb be -
látásra bírni a döntéshozókat, levele-
ket írtunk a minisztériumba is, tünte-
tésszervezéssel is próbálkoztunk,
hogy növeljük a nyomást. Mindezek
után a nyomásgyakorló képességünk
és a lehetőségeink keretei között a
Vasúti Érdekegyeztető Tanács 2019.
március 25-i ülésén született meg az
egyezség az idei bérfejlesztés végre-
hajtásáról.

Az eredeti megállapodás szerinti 5
százalékot – különös figyelemmel a
tulajdonosi támogatás teljes hiányára
– annyival sikerült emelni, hogy a ga -
rantált bérminimum és a minimálbér
2019. évi emelésének többletköltségét
a munkáltató saját forrásból kigazdál-
kodta, így az ebben érintetteket kivéve
január 1-ig visszamenőleg valamennyi
MMK-ban rendelkezésre áll a szüksé-
ges bértömeg. Ezen felül a munkálta-
tói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-
kiegészítés mértéke is növekedett 0,5
százalékkal.

Nagyon fontos mondatok
Ezzel lezártuk a hároméves, átlago-

san 30 – egymásra építve 32,8 – száza-
lékos béremelési ciklust, de meg is
nyitottunk egy újabbat. Az egyezség
ugyanis tartalmaz a jövőre vonatkozó
nagyon fontos mondatokat is.

Először is azt, hogy a szakszerveze-
tek továbbra is kinyilvánítják és fenn-
tartják az arra vonatkozó igényüket,
hogy a jelenlegi munkaerőpiaci hely-
zetben az aktuális megállapodásban
foglaltakhoz képest nagyobb – két-
számjegyű – bérfejlesztés indokolt és
szükséges. A tárgyalási folyamat során
végig ezt képviseltük, minden tárgya-
lási napon elmondtuk annak ellenére,
hogy a hároméves bérmegállapodást,
mint aláíró felek, tiszteletben tartjuk.

Az igényt a munkáltató is elismerte,
de tulajdonosi támogatás nélkül eddig
nem tudott rá érdemi választ adni.

A szakszervezeti felvetésekre reagá-
ló másik fontos vállalás szerint a mun-
káltató legkésőbb 2019. július 31-ig
elemzést készít a bértorlódás hatásai-
ról és ennek alapján javaslatot tesz az
idei további bérfejlesztésre. Erre már
részforrást is megjelölt, tudniillik a
szo ciális hozzájárulási adó mértéke
várhatóan félévtől csökkenni fog.
Mindez azt vetíti előre, hogy az eddi-
gieken felül lesz még idén bérfejlesz-
tés, de annak mértékéről ma még
senki sem tud érdemben nyilatkozni.

A munkáltató ezen túlmenően azt is
vállalta, hogy a szakszervezetek által
korábban benyújtott, a 2020–2022-es
időszakra vonatkozó bérintézkedési
javaslatokat tárgyalási alapnak tekinti
egy újabb középtávú megállapodás
megkötéséhez. A tárgyalások során –
konkrétan a február 26-i VÉT ülésen –
adtuk át ugyanis azt a javaslatcsoma-
got, amely hosszabb távon biztosít-
hatja a MÁV-csoport modernizálásá-
hoz és hatékonyabbá tételéhez, a

munkaerőpiaci kihí-
vásoknak való meg-
feleléshez, továbbá a
közösségi közlekedés
átalakításának sike-
réhez és a személy-
szállítási liberalizáci-
ós versenyben való
helytálláshoz elen-
gedhetetlen munka-
békét. Ebben a béremelésre azt a ja -
vaslatot tettük, hogy a prognosztizált
infláció és gazdasági növekedés figye-
lembevételén felül további 2-3 száza-
lékos munkaerőpiaci kompenzáció is
szerepeljen benne.

Újabb három év?
Amikor az elnök-vezérigazgató át -

vette a tervezetet, elmondta, hogy
támogatja egy újabb 3 éves megállapo-
dás megkötését. Szerinte az ehhez
szükséges tulajdonosi hozzájárulás-
hoz a vállalatnak más magatartást kell
tanúsítania, mint korábban. Tényként
kell elfogadni, hogy az eddig megszo-
kott működési mechanizmus, ideért-
ve az utasítások és különösen a képzés
rendszerét, elavult és alkalmatlan az
elvárások megvalósítására. Ezért vala-
mennyi vezetőtől és érdekképviselet-
től konkrét javaslatokat vár a megol-
dási lehetőségekre.

Bízunk abban, hogy a munkáltató a
tárgyalásokon elhangzottaknak meg-
felelően valóban elkötelezett a mun-
kavállalók bérfejlesztése, valamint
megtartása, az új munkavállalók és
minden vasutas számára kiszámítható
jövőkép biztosítása mellett. Reméljük,
hogy ennek megfelelően tájékoztatták
a tulajdonos kormányt is a szükséges
források biztosításának szükségessé-
géről.

A munkának tehát intenzíven foly-
tatódnia kell, hiszen gyorsan elérkezik
július 31. Tudjuk, hogy miközben zaj-
lottak a tárgyalások, vészesen fogyott a
vasutasok türelme. Naponta érkeztek
a hírek az ország minden területéről
szakmájukat sok év után otthagyó ta -
pasztalt kollégákról. Márpedig a távo-
zó rutinos, nagy tudású, a feladatát
teljesen átlátó és a rábízott munkát
maradéktalanul ellátni képes munka-
vállaló helyett nincs másik. Legalább-
is nem azonnal. A vállalatcsoport a
jelenlegi helyzetben képtelen kellő
számban idecsábítani új munkaválla-
lókat.

A feladat tehát továbbra is adott.
Indulhat az újratervezés.

Nem kétséges, hogy Magyarorszá-
gon minden munkavállalói cso-
portban továbbra is jelentős fize-
tésemelésre van szükség. Ezt sze-
rencsére már a politikusok is érzé-
kelik, sőt! Tudják. Ha például mi
kérdezzük tőlük, hogy mikor lesz a
vasúton béremelés, azonnal érke-
zik a válasz: mielőbb, mélyen tisz-
telt kollégák. Értsd: mi előbb –
vagyis, előbb mi –, aztán majd
önök.

Zsákutca vagy újratervezés?

Zlati Róbert



N
égy évvel ezelőtt, ami-
kor megválasztották a
VSZ három alelnöke kö -
zül az egyiknek – az ér -
dekvédelmi területre,

hiszen ebben volt a legnagyobb ta -
pasztalata –, nem gondolta, hogy
ennyire szerteágazó, izgalmas feladat
vár rá. És persze, akkor még arra sem
készült – ahogy az elnök és alelnök
társa sem –, hogy váratlanul kettőre
csökken az alelnökök száma, így csak-
nem megduplázódik a maradókra
váró munka. A hármas fogat – Meleg
János elnök, Horváth Csaba szerve-
zetpolitikai alelnök és Zlati Róbert
érdekvédelmi alelnök – tovább csi -
szo lódott, s  egymást támogatva, egy-
másban bízva vezetik a szervezetet
egy, a korábbiaknál hatékonyabbnak
bizonyuló struktúrával. Az újraválasz-
tására készülő Zlati Róbertet kérdez-
tük eredményekről, tervekről.

– Mi jut először eszébe, ha a kö ‐
vetkező ciklusra gondol?

– Az, hogy rengeteg a tennivaló,
miközben egyre szűkül a szakszerve-
zeti mozgástér és nagyon nehéz iga-
zán látványos érdekvédelmi munkát
végezni. De azért haladunk. Az vi -
szont nem kétséges, hogy erősíteni
kell.

– Miben és hol?
– Házon belül és kívül is. És min-

denben. A fokozatosan, de folyamato-
san nehezülő körülmények miatt tag-
jaink egyre nagyobb védelemre szo-
rulnak. Vagyis egyre nagyobb szükség
van ránk, a szakszervezetekre és külö-
nösen a „tökéletes” belső együttmű-
ködésre. A baj csak az, hogy ez utób-
bit nem mindenki gondolja így, vagy
ha így is gondolja, mégsem sikerül ezt
tettekkel bizonyítania.

– Belső ellenszél?
– Nem én mondtam. Az elnökkel,

Meleg Jánossal és alelnöktársammal,
Horváth Csabával igazi szoros vezetői
közösség alakult ki. Kiállunk egymá-
sért, de ha kell, kritizáljuk is a mási-
kat, hogy aztán az esetleges tévedést,
melléfogást kijavítva együtt, egyfelé
húzzuk az evezőket ebben a hajóban a
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szakszervezeti szempontból viharos
időkben. Az igazán kimagasló telje-
sítményhez nem csak ezen a szinten,
hanem a szervezet valamennyi szint-
jén és a szintek között is valami ha -
sonlóra lenne szükség. Persze így is
vannak eredményeink, méghozzá nem
is kevés. 

– Ha már az eredményeknél tar‐
tunk: mit emelne ki?

– Ha kezdhetem a személyesebb
szinten, a most záruló ciklusban a
VSZ ügyvezetése tagjaként részt vet-
tem a szervezet működésének és ar -
culatának sikeres formálásában. Át -
strukturáltuk, újra elosztottuk az ér -
dekvédelmi feladatokat, újragondol-
tuk a belső érdekegyeztetés működé-
sét, és a kommunikációs módszerein-
ket is továbbfejlesztettük. Mindezek-
kel hatékonyabbá tettük a szerveze-
tet. A szakszervezet egészét érintően
eredményeket értünk el tagjaink
munkahelyének megőrzésében, sike-
resen harcoltunk a munkavállalói jo -
gok csorbítása ellen, a szerzett jo gok
megőrzéséért, miközben számos ja -
vaslatunkat a Kollektív Szerződésben
is rögzíthettük, mert befogadta a mun -
káltató. Igazán jó eredményeket ér -
tünk el az egészséges munkahelyek
kialakítása terén is, hogy védjük tag-
jaink egészségét. A Vasutasok Szak-
szervezetének ebben a ciklusban is
sikerült országosan példaértékű meg-
állapodásokat kötnie. Az eddig elért
sikerek a jövőben is csak akkor telje-

sülhetnek, ha a tisztségviselők együtt -
működnek a szervezet valamennyi
szintjén és tudásukat folyamatosan
ak  tualizálják. A csapatmunka erősíté-
se, az egymás iránti szolidaritás elmé-
lyítése továbbra is a VSZ célja kell,
hogy legyen. 

– Hogyan jellemezné a VSZ nem‐
zetközi szerepét?

– Röviden: fejlődő. Hosszabban: a
Vasutasok Szakszervezetének kiter-
jedt nemzetközi kapcsolatai vannak,
ezeket folyamatosan ápoljuk, fejleszt-
jük. Az európai szintű érdekvédelem
az Európai Közlekedési Dolgozók
Szövetsége égiszén belül történik,
melynek 2001 óta tagja a VSZ. A 2017-
ben a barcelonai kongresszussal kez-
dődő ciklusban döntöttünk úgy, hogy
az eddigieknél is tevékenyebben és
operatívabban veszünk részt a szerve-
zet munkájában. Ennek az elhatáro-
zásnak is köszönhetően kerültem be a
Vasúti Szekció alelnöki székébe és ak -
tívan részt veszünk az utazói, a kar-
bantartói munkacsoportok és a Női
Bizottság munkájában is. Az ETF által
szervezett különböző nemzetközi sze -
mináriumi lehetőségek kihasználá-
sán kívül meghívásokat kapunk a ba -
ráti szakszervezetek kongresszusaira
is. Barcelonában a küldöttek az ETF
reformja és a Fair Transport Campa-
ign (Kampány a Tisztességes Közleke-
désért) folytatására voksoltak. Az az -
óta eltelt időszak kiértékelésére egy
konferenciát hívtak össze 2019. már-
cius 28-29-én Brüsszelben, amelyen a
Vasutasok Szakszervezete is részt
vett. A Fair Transport kampány ak ció -
hetét is ide időzítették így a 2019.
március 26-ára szervezett strasbourgi
és a március 27-i brüsszeli demonst-
ráción Kelet-Európa legnagyobb, 11
fős delegációjával a Vasutasok Szak-
szervezete képviseltette magát, amit
az eseményeken többször meg is
említettek a szervezők. Ezt lehet
nevezni a ciklus eddigi fénypontjának
is.

– Mit kíván az új vagy újravá‐
lasztott elnökségnek a következő
ciklusra?

– Jó csapatban, jól dolgozni. Renge-
teg a tennivalónk, ezért vétek az ener-
giákat irigységre, egymás munkájá-
nak a nehezítésére pazarolni. Húzzuk
együtt, egy irányba az evezőket, hogy
egyre biztosabban haladjunk a közös
cél felé. Ebben a hajóban ballasztra
nincs szükség.

INTERJÚ

Zlati Róbert:
Kell a jó csapat!

Rengeteg a tennivaló a VSZ háza
táján – kívül is, belül is –, ám jó
az irány, ezt tartani kellene. Sőt!
Az eddig elért eredményeket bő -
víteni, fejleszteni kell. Ehhez szé-
les körben is értelmezett jó csa-
patra van szükség – nyilatkozta a
következő ciklusra is készülő Zlati
Róbert, a VSZ érdekvédelmi alel-
nöke.
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N
égy évvel ezelőtt a
VSZ legnagyobb terü-
leti szervezetétől, a
Budapest TK képvise-
letvezetői  „székéből”

igazolt át a vezetésébe, mégis már
csak később, alelnökként szembe-
sült azzal, hogy mennyire összetett
feladatra vállalkozott. Úgy tűnt,
kicsit kérette magát, mielőtt elvál-
lalta a jelölést, ám valójában csak
mindent számba vett, mérlegelt,
mi előtt igent mondott. Annak elle-
nére, hogy már tudja, ebben a pozí-
cióban szinte soha nincs pihenés,
folyamatosan készenlétben kell len -
ni, Horváth Csaba szervezetpoliti-
kai alelnök az újabb megmérette-
tésre készül.

– Milyennek tartja most a
VSZ‐t?

– Jónak. Legalábbis sokkal jobb-
nak, mint négy évvel ezelőtt. Ter-
mészetesen ebben a ciklusban is
voltak hibák, ezekből minden alka-
lommal igyekeztünk tanulni. A VSZ
külső megítélése is egyre jobb, hi -
szen azelőtt nyilvánosan alig szólal-
tak meg a szervezet vezetői, mos-
tanra viszont az újságírók a Vasuta-
sok Szakszervezetét mértékadó,
hiteles informátorként – is – tartják
számon. Az ágazattal kapcsolatos
hí rekről ugyanis elsőként a VSZ-t, a
szervezet elnökét kérdezik meg.
Sokat tettünk ezért is, hiszen folya-
matosan figyeljük a híreket, gyorsan

reagálunk a tagjainkat érintő infor-
mációkra és szakmai véleményünk-
kel segítjük az újságírók munkáját.
Ez azonban nem a hírnévről – vagy
ahogy néhányan rosszmájúan meg-
jegyzik, a celebségről – szól, hanem
arról, hogy a döntéshozókhoz nyil-
vánosan is eljuttassuk a vélemé-
nyünket, javaslatot tegyünk a jobbí-
tásra, s az országos sajtó segítségé-
vel a lehető legszélesebb körben tá -
jékoztassuk a munkavállalókat, tag-
jainkat. Dolgozunk. Nemcsak a hát-
térben, hanem nyilvánosan, át lát -
hatóan is. Ez utóbbi manapság kü -
lönösen fontos.

– A szükséges ismertségen
kívül mit tart a legnagyobb ered‐
ménynek az ön területén, a szer‐
vezetpolitikában?

– A VSZ működésében a négyéves
ciklusban számtalan újítás volt, de a
legutóbbit, a döntéshozatali rend-
szer átalakítását nagyon fontosnak
tartom. Először csak egy halvány öt -
let volt, hogy a szervezet egészét
érintő kérdésekben újra a társadal-
mi tisztségviselők véleménye legyen
a dominánsabb. Majd kidolgoztuk a
részleteket, s azokat 19 testületi ülé-
sen megvitattuk, finomítottuk, míg
végül a Kongresszus áldását adta rá.
A következő négy évben már ez a
rendszer fog működni, minden bi -

zonnyal jól. Az elv ugyanis egyebek
között az, hogy a döntéshozásnál az
eddigiekhez képest másfajta szem-
lélet is érvényesüljön.

– A szakszervezet ereje a taglét‐
számban is rejlik. Erősödik a
VSZ?

– Azon vagyunk. Minden erőnk-
kel és lehetőségünkkel igyekszünk
növelni a taglétszámot. A fiatalok
meggyőzését és beszervezését ki -
emelten fontosnak tartjuk, miköz-
ben az idősebb kollégák beléptetése
sem elhanyagolható. Vallom, hogy a
legjobb tagszervező az elvégzett
munka. De az érdekvédelem mellett
számtalan olyan közösségi progra-
munk is van, amelynek híre csábító
lehet a szervezeten kívüli kollégák-
nak is. Ezekkel a rendezvényekkel is
azt üzenjük, hogy együtt vagyunk
erősek, szükség van ránk, hiszen a
munkavállaló egyedül semmire sem
megy a munkáltatóval szemben.
Ezek a többnyire vidám családi ren-
dezvények a régi tagjainkat is össze-
kovácsolják, erősítik a közösségi
érzést. 

Az országos toborzáshoz azonban
jól képzett helyi tisztségviselők kel-
lenek, ezért évek óta rendszeres ok -
tatás-sorozaton készítjük fel a kol-
légákat. De ez csak egy része annak
a sokféle szolgáltatásnak, amit a
VSZ a tagdíjból biztosít. Az egyik
személyes kedvencem és büszkesé-
gem a nyári gyerektábor, amelynek
ötletét régóta dédelgettem. Idén
már a negyediket szervezzük, vagyis
elmondhatjuk, hogy hagyományt
teremtettünk. 

– Milyennek képzeli el a jövő
VSZ‐ét? 

– Lendületes, a mostaninál is erő-
sebb és korszerű, ám az elődeink
által lefektetett alapokra építkező
szervezetként. Ezért azonban igen
sokat kell dolgoznunk. 

Nehéz volt a négy évvel ezelőtti
kezdés – és a folytatás sem könnyű
–, de a jelenlegi összetartó vezetés-
sel és az eddiginél is szélesebb körű
támogatással még jobb eredménye-
ket tudnánk elérni. A megkezdett
munkát nem lehet itt félbehagyni. 

Horváth Csaba: a VSZ-nek
még jobbnak kell lennie
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Hónapokig gondolkozott 2015-
ben, elvállalja-e a felkérést a VSZ
szervezetpolitikai alelnökének.
Sejtette, ebben a pozícióban nem
lesz egyszerű megfelelnie. Feszí-
tett tempó, szerteágazó felada-
tok, nagy elvárások. Ez nem
munka, ez életforma. És ez így is
lett. Horváth Csa ba ismét megmé-
retteti magát, mert úgy véli, a
VSZ a mostani vezetéssel jó
irányba tart, s vétek lenne itt
megtorpanni. Meggyőződése, a
VSZ májustól jobban fog működ-
ni.



lsőként Dr. Huli Adrienn
lakásgazdálkodás vezető,
valamint Katona Nikolett

vagyonkezelési és gazdálkodási
szakértő adott tájékoztatást a MÁV
Zrt. tulajdonában, kezelésében és
bérlőkijelölési jogában lévő lakások
idei első negyedéves pályázatairól és
azok elbírálásáról. A lakáspályáza-
tok területi lakásbizottságok által
történő elbírálásánál nem volt pon-
tegyezőség, így a nyertes pályázók
személyének meghatározásához
nem kellett a KÜT-nek döntenie.
Egy területen, Szegeden érvényte-
lenné kellett nyilvánítani a teljes
pályázati eljárást, mivel a kiírás után
derült ki, hogy a víz minősége nem
felel meg a hatályos jogszabályok-

nak, így nem lehet az érintett ingat-
lanra bérleti szerződést kötni. Ami-
kor a helyzet rendeződik, a szegedi
területen rendkívüli pályázatot ír -
nak ki.

Az ülésen prezentáció keretében
bemutatták az új pályáztatási rend-
szerrel kapcsolatos tapasztalatokat
és azok összegzését. A 2018-as pályá-
zatokkal kapcsolatban a KÜT terüle-
ti lakásbizottságok tagjai is elmond-
ták javaslataikat, észrevételeiket. 

A gördülékenyebb és hatékonyabb
pá lyáztatás érdekében a vezető kérte
a KÜT tagjait, hogy a területeken
lévő üres lakásokról küldjenek javas-
latot.

MSZSZ helyett SZMSZ
A MÁV Zrt. Működési és Szerveze-

ti Szabályzatának 2019. április 1-jén
életbe lépő változásairól adott tájé-
koztatást Róka-Kövesi Patrícia folya-
matmenedzsment vezető. Az első
változás, hogy már nem MSZSZ-ről,

hanem SZMSZ-ről beszélünk – hívta
fel a figyelmet. A tartalmi változás
egyik eleme, hogy az elnök-vezér-
igazgató közvetlen irányítása alatt
létrejön a Stratégiai és projektfel-
ügyeleti igazgatóság, valamint az ál -
talános és műszaki vezérigazgató-
helyettesi szervezet, amely három
főigazgatóságot irányít a jövőben.
Az irodák és osztályok megnevezé-
seit egységesítették – sorolta a válto-
zásokat. Elmondta, a gazdasági ve -
zérigazgató-helyettestől a pályavas-
úti területi igazgatóságokhoz kerül-
nek a területi gazdasági szervezetek,
amelyek gazdálkodási igazgató-he -
lyettes szervezetként működnek to -
vább. A beszerzési főigazgatóságnál
megszűnik a pályavasúti beszerzési

igazgatósági szint. A jogi igazgató-
ság megnevezése jogi főigazgatóság-
ra módosul és átkerül hozzá a mun-
kajog is, amely fölött a humánerő-
forrás vezérigazgató-helyettes szak-
mai irányítási jogkörrel rendelkezik.
Az operatív HR igazgatóságon belül
a képzésszervezés ketté válik, s a vas-
útszakmai képzés fontossága miatt
kiemelt figyelmet kap. A szervezeti
átalakítás több mint ezer embert
érint valamilyen formában. A KÜT
elnöke szóvá tette, hogy az írásos
véleményre adott válasz nem volt
teljes körű, melyre a vezető a szóbeli
választ megadta.

Program az egészségért
A MÁV Zrt. 2018-as év egészség-

megőrző programjának eredményei-
ről, valamint az idei folytatás részle-
teiről Molnár Erika humánpolitikai
szakértő tájékoztatta a testületet.
Hangsúlyozta, hogy az adótörvény
módosítása miatt a munkavállalókat

érintő adó- és járulék terheket a
munkáltató a program működése
során kompenzálni fogja. Vagyis a
munkavállalók továbbra is térítés-
mentesen vehetik igénybe az egyhe-
tes programot (személyenként 20
ezer forint a maximális adó- és járu-
lékteher).

A szakértő elmondta azt is, hogy
2018-ban 799 munkavállaló végzett
230 óra feletti rendkívüli munkát. Az
érdekvédelmi szervezetek és a MÁV
Zrt. között létrejött együttműködési
megállapodás szerint a vállalat 2019.
július 1. és december 15. között bizto-
sítja a munkavállalók részére az
egészségmegőrző programban való
részvételt. A normál úton jelentkező
munkavállalókat az Operatív HR
igazgatóság a fennmaradt férőhe-
lyekre fogja beosztani. Már tavaly is
lehetőségük volt a vasutas házastár -
saknak – ha mindkét fél jogosult a
programra –, hogy közös szobában
kapjanak elhelyezést. Ez a gyakorlat
továbbra is működik. Abban az eset-
ben, ha a házastárs nem jogosult,
akkor csak a szabad kapacitás függ-
vényében és térítés ellenében veheti
igénybe a programot, magánúton, az
intézetekkel közvetlenül egyeztetve.
A KÜT tagjai elmondták tapasztala-
taikat az ez évben indított program-
mal kapcsolatban. Új munkakörök
beemelését javasolták, ezt a munkál-
tatónak is megküldik.

Különféléken belül egy munkavál-
laló temetési segélyéről és öt rendkí-
vüli szociális segélyről
döntött a testület. A KÜT
következő soros ülése
2019. április 16-án lesz.

B o d n á r  J ó z s e f
KÜT elnök, sajtóreferens
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MÁV Zrt. KÜT

Megváltozott a MÁV Zrt. Műkö-
dési és Szervezeti Szabályzata, a
szervezeti átalakítások majdnem
ezer embert érintenek – hang-
zott el a Központi Üzemi Tanács
márciusi ülésén. Az is kiderült: a
kedvezőtlen adóváltozások elle-
nére a munkavállalók továbbra is
térítésmentesen vehetnek részt
a vállalat egészségmegőrző prog-
ramjában.

Zsebébe nyúl a MÁV Zrt.,
ingyenes marad 
az egészségmegőrző
program

E
A  Vasutasok Szakszervezete
kez  deményezésére az adótör-
vény módosítása miatt a mun-
kavállalókat érintő adó- és
járulék terheket a munkáltató
a program működése során
kompenzálni fogja. 

A vállalat 2019. július 1. és december 15. között 
biztosítja a munkavállalók részére 
az egészségmegőrző programban való részvételt.



RCH KÜT HÍREK
MAGYAR VASUTAS2019. 4.

idei várható rendezvé-
nyekről adott tájékozta-
tót a KÜT első napirendi
pontjában Mond vay-Né -
meth Boglárka marke-
ting és kom mu ni ká ci -

ós vezető. Kiemelte, hogy a szokásos
vas utasnapot, családi spotnapot és az év
végi rendezvényeket idén is megtartják.
Teljesen új vi szont, hogy az RCH idén
júliusban, két turnusban, (30-30 fő) sze -
retné elvinni a dolgozóinak gyerekeit
Bo gácsra, ötnapos kirándulásra. A fel-
merülő költségeket természetesen a
társaság vállalja. Ez nagy szervezőmun-
kát is igényel – figyelmeztetett a vezető.
A „TEGYESZ” gyermekotthon segítése is
folytatódik ebben az évben is, melyben
továbbra is partner az FTC női kézilab-
da csapata. 

Még több 
mozdonyvezetőt képeznek

A március elsején bevezetett SZMSZ-
változás zökkenőmentes volt – ezt már
az üzemeltetés területéről Czékus Jó -
zsef vonat- és rendeléskezelés-vezető
ismertette. Elmondta, a vá gányzárak okoz -
ta nehézségeket megoldották, ez ter-
mészetesen kerülő útirányt és többlet-
költséget is jelent. A vezető beszélt a
pálya hálózatába beépített JEB-es (jár -
mű el lenőrző be rendezés) riasztásokról
is. Kiemelte, a jelzések 68 százaléka
nem jogos, így azoknak nem is lehetnek
kö vetkezményei. A szabályozáson pedig
változtatnia kell a pályát üzemeltetőnek

– szögezte le. A vontatási ka pacitás a 32
darab saját, valamint a 4 darab RCC-s és
az egy bérelt TRAXX mozdonnyal meg-
oldott, s folyamatban van a mozdonyve-
zetők további kiképzése is. Czékus sze-
rint az IT-rendszerek fejlesztése is jól
halad, ez év végére több alkalmazást is
bevezetnek. 

Kétezerrel kevesebb túlóra
Az idén eddig a tervezettnél több sza-

badságot vettek ki a munkavállalók, vi -
szont kétezerrel kevesebb túlórára volt
szükség, mint tavaly, hasonló időszak-
ban – ismertette Simon Fe renc HR gaz-
dálkodás és partnerszervezet-vezető,
aki a területe legfontosabb statisztikai
adatairól számolt be. Pozitívumként
emelte ki még, hogy a társaságnál a lét-
szám is biztatóan alakult. 

Benyus Julianna HR ösztönzés és fej-
lesztés vezető beszámolt arról, hogy a
bérfejlesztést rendben végrehajtották,
az apró, jogos kiigazításokkal együtt. A
képzéssel kapcsolatban elmondta,
hogy nem lesz elég a célra szánt keret,
ami azt jelenti, hogy nagyon takarékos-
kodni kell. Jó hír, hogy a kocsivizsgálók
oktatási és vizsgaanyaga csökken, ez
elsősorban a fogalmi utasításokat érinti. 

Új vezető
Az RCH közelmúltban érkezett ve -

zérigazgatóját, Körös Norbertet Roman
Kotiers pénzügyi igazgató mutatta be.
Körös Norbert, aki egyben az RCH ve -
zérigazgatója is el mondta, hogy az élet-

útja szorosan összefügg a vasúttal, hi -
szen több évtizedet töltött a GYSEV-nél
különböző pozíciókban. Az árufuvaro-
zást is jól ismeri, mert volt a GYSEV-
Cargo vezérigazgatója is.

Vendégeink voltak
Záró napirendi pontként Zubály Ber-

talan, a KÜT elnöke a Rail Cargo Hun-
garianál március 18-21-e között megtar-
tott Üzemi Tanács és munkavédelmi
képviselő választások eredményeit is -
mertette, a választási bi zottságok által
beküldött jegyzőkönyvek alapján. Idő-
közben az április 4-én megtartott koor-
dinációs bizottsági ülésen a jelenlévők
mindannyian elfogadták a vá lasztási
eredményeket. 

Örvendetes, hogy pa nasz vagy jog -
orvoslati ké relem sem érkezett, így ápri-
lis 23-án a központi testületek delegálá-
sára is sor kerülhet. Elmondta még,
hogy március 19-én, Bu dapesten látoga-
tást tett az osztrák vasutas munkaválla-
lókat képviselő delegáció, élén Roman
Hebenstreittel, a VIDA Szakszervezet
elnökével, aki egyben az EÜT elnöke is.
A találkozón a VSZ és a VDSZSZ vezetői
vettek részt, s a felek kölcsönösen tájé-
koztatták egymást. Szóba került még
az RCH mozdony és kocsi
stratégiája, valamint a mun -
kavállalókat érintő bér- és
szociális kérdések is. A ven-
dégek találkoztak az RCH
ve zetőivel is. 

Z u b á l y  B e r t a l a n

Az
Állandóságok
és változások

Idén is lesznek rendezvények, s
most először saját költségén gye-
rekeket is nyaraltat az RCH –
egyebek között ez is elhangzott a
KÜT március 28-i ülésén. 
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AVasutasok Szakszervezete hatalmas sikerével zárultak a
március 18.-21. között megtartott üzemi tanácsi és munka-
védelmi képviselő választások az RCH Zrt.-nél.

A hivatalos végeredmény alapján a VSZ valamennyi, azaz mind a 16
jelöltje bekerült az összesen 34 tagú üzemi tanácsokba. Tizenhat mun-
kavédelmi képviselőjelöltünkből pedig 14 került be a testületekbe,
vagyis pontosan annyi, mint a VDSZSZ-nek. Küldötteink a választásokon
a Területi Üzemeltetési Központokban a VSZ-VDSZSZ, a vállalat köz-
pontjában pedig a VSZ-VDSZSZ-MOSZ koalíció közös jelöltjeiként
nyerték el mandátumukat.

Köszönjük a választók szavazatait! A megválasztott kollégáinknak
gratulálunk és sikeres munkát kívánunk!

A szavazást minden helyszínen sikeresen vezényelték le a választási
bizottságok, hiszen a voksolásokat követően a törvényi határidőig
panasz nem érkezett, így az eredmények hivatalossá váltak és az üzemi
tanácsok és a munkavédelmi bizottságok ezek után már meg is alakul-
tak.

Köszönet a bizottságokban résztvevő valamennyi kollégának. Nélkü-
lük nem tudnánk ezzel a demokratikus lehetőséggel élni.

A részvételi arány vállalati szinten 73,5 százalékos volt, ami annak
fényében különösen szép, hogy a központban dolgozóknak csak 56 szá-

zaléka élt választójogával. Elsősorban ezzel magyarázható, hogy az öt
évvel ezelőtti választásokon mért 81,8 százalékos részvétel ilyen mér-
tékben csökkent.

Érdekes, hogy a voksolók a leadott szavazólapokon átlagosan csupán
67,8 százalékban használták ki a lehetőséget. Vagyis ahol kilenc jelölt-
re lehetett szavazni, ott átlagosan éppen csak 6, ahol hét kollégára „kel-
lett” voksolni, ott pedig átlagosan 5 ikszet húztak be a szavazók. TÜK
Nyugaton 53,3 százalékkal volt a legrosszabb a szavazati lehetőség
kihasználása, ami azt jelenti, hogy a kilenc ikszből átlagosan ötöt sem
húztak be a választók.

Az eddigiekhez képest nagyon fontos változás történt a központban. A
most zárult ciklusban a kilenc tagú üzemi tanácsban a 7 MTSZSZ-es
mellett csak 2 VSZ-es, a munkavédelmi bizottságban a 8 MTSZSZ-es
mellett csak 1 VDSZSZ-es kolléga dolgozott. A szintén kilenc fős friss
testületekben azonban az MTSZSZ kisebbségbe szorult, hiszen az üzemi
tanácsban 6, a munkavédelmi bizottságban pedig 5 koalíciós jelöltet
választottak meg. Most először kerültek be a testületekbe MOSZ-os
kollégák, akik csak a központhoz tartozó szervezetben dolgoznak.

Az egyeztetések folynak a Központi Üzemi Tanács és a Központi Mun-
kavédelmi Bizottság összetételéről. A központi testületek delegálása
április 23-án történik.

Z l a t i  R ó b e r t

Sikeres ÜT választás: a VSZ adja a legtöbb tagot
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Se
szeri, se száma a be -
vezetőben említett
dilemmáknak. Kö -
zös je l lemzőjük,
hogy ezek a kérdé-
sek csak elsőre tűn-

nek formalitásnak. Valójában mind-
egyik igen lényeges, és gyakran alapjai -
ban dönthet el egy jogvitát. Sőt! A fel-
vetésekre adott válasz nem ritkán a
jogszerűség-jogellenesség kérdésében
is dönthet. 

„Kedves jogász úr – kezdi nyugodt
hangon tagtársunk a telefonban –, én
szeretnék felmondani. Az lenne a kér-
désem, hogy milyen formanyomtatvá-
nyon lehet ezt megtenni?” Később is -
mét megszólal a telefon, a túlvégen egy
ingerült női hang: „Most mondtak fel
nekem! De hát semmi nem igaz abból,
amit leírtak! Mert, ugyebár, nem az én
feladatom volt az ajánlatok érkezteté-
se, szóval, alaptalanul rúgtak ki. Na,
most akkor ne vegyem át a felmon-
dást?” Aztán e-mailt kapok, melyben
arról érdeklődnek, hogy mennyire jog-
szerű az, ha a munkáltatói jogkörgya-
korló helyett a rendkívüli munkát a
kisfőnök rendelte el. 

Ha a példákban szereplő kérdéseket
puszta formalitásként kezelném, köny-
nyen nagy bajba kerülnék. Nézzük,
hogy miért!

Ki tesz jognyilatkozatot?
Természetesen a munkaviszony ala-

nyai – a munkáltató és a munkavállaló
– jogosultak nyilatkozatot tenni, azaz
munkaszerződést kötni, felmondani,
rendkívüli munkát elrendelni, kártérí-
tési igényt érvényesíteni, miegymás.
Egyszerűnek tűnik a kérdés akkor, ha
egy felnőtt dolgozó és egy egyéni vál-
lalkozó között zajlik a párbeszéd. De
mi a helyzet akkor, ha nem így van? Ha
például a munkavállaló nem tud sze-
mélyesen jelen lenni, amikor a közös
megegyezéses megszüntetésről tár-
gyal? Vagy ha a munkavállaló történe-

tesen még csak tinédzserkorú? Vagy
esetleg gondnokság alatt áll?

A munkavállaló helyett...
A törvény megengedi, hogy bárki

helyett a meghatalmazott képviselője
járjon el, s tegyen jognyilatkozatot.
Fel merülhet a kérdés, hogy ki lehet
képviselő. Nos, a helyzet az, hogy tu -
lajdonképpen bárki, aki a meghatal-
mazást felmutatja. Vagyis, ilyen képvi-
seletet nem csak ügyvédek láthatnak
el, hanem bárki, akinek meghatalma-
zás van a kezében.

Ha kamasz gyereknek – vagy egy
egyéb okból korlátozottan cselekvőké-
pes dolgozónak – kell a munkáltatóval
megállapodnia, akkor ezt megteheti
személyesen is, de ahhoz, hogy érvé-
nyes legyen a nyilatkozata, a törvényes
képviselőjének jóvá kell hagynia azt.
Ha pedig a munkavállaló cselekvőkép-
telen – mondjuk, mert beszámítási ké -
pessége korlátozott, vagy mert még
kiskorú –, akkor helyette törvényes
képviselője tehet nyilatkozatot.

Mi a helyzet 
a munkáltatóval?

Ki tesz jognyilatkozatot a munkálta-
tó nevében? A törvény kategorikusan
fogalmaz akkor, amikor kimondja,
hogy a munkáltató képviseletében jog-
nyilatkozat tételére a munkáltatói jog-
kör gyakorlója jogosult. Más szóval, ér -
vényes jognyilatkozatot – például egy
azonnali hatályú felmondást – kizáró-
lag a munkáltatói jogkörgyakorló te -
het.

Okkal merül fel a kérdés, hogy hivat-
kozhat-e az élelmes munkavállaló a
bíróságon arra, hogy érvénytelen a fel-
mondása, mert azt nem a munkáltatói
jogkörgyakorló, hanem a „kisfőnök” ír -
ta alá? Ez a probléma a korábbi Mt-ben
igen nagy hangsúllyal merült fel. Se
szeri, se száma nem volt az olyan
ügyeknek, amikben a dolgozó – az
amúgy jogos – felmondását azért tudta
megtámadni, mert az nem a nyilatko-
zattételre jogosulttól érkezett. A jogal-
kotás reagált erre a problémára, és az
új törvény már kimondta, hogy ha a
jognyilatkozatot nem az arra jogosított
személy gyakorolta, akkor az érvényte-
len lesz, kivéve, ha a jogkör gyakorlója

a nyilatkozatot jóváhagyta. Más szóval,
ha az rúg ki, aki erre nem volt jogosult,
még nem érdemes örülni, mert ha
utóbb – akár a bírósági tárgyalóterem-
ben – a felmondást a tényleges mun-
káltatói jogkörgyakorló jóváhagyja,
akkor a felmondás érvényessé válik.

Nem a főnök adta ki 
a szabadságot

Tegyük fel, hogy a szabadságomat a
kisfőnök adta ki, és nem a munkáltatói
jogkörgyakorló. A nagyfőnök üvöltve
hív fel hétfőn, hogy azonnal menjek
be, mit képzelek, hogy csak úgy távol
vagyok a melóból. Elképedek, és ha -
bogni kezdek: „De főnök, Árpád elen-
gedett… Alá is írta…” A főnök nem csil-
lapodik: „Az engem nem érdekel, ő
nem engedhet el téged!”

Érvényes lesz a szabadság-kiadás,
vagy sem? A válaszom ezúttal is a régi
kedvenc: „attól függ.” Mégpedig attól,
hogy következtethettem-e arra, hogy
Árpád, a kisfőnök elengedhet-e szabi-
ra, vagy sem. Ha juthattam erre a kö -
vetkeztetésre, akkor az érvényesség
nem támadható. Ha viszont nagyon is
jól tudtam, hogy a szabadság kiadásá-
ra csak és kizárólag a főfőnök jogosult,
akkor sajnos érvénytelen lesz a nyilat-
kozat. Kérdés persze, hogy miből kö -
vetkeztethet egy dolgozó az aláíró eljá-
rásának jogosságára? Például ilyen
körülmény lehet a kialakult szokás, de
jó érv az utasítás ismeretének hiánya
is.

Kötelező-e írásban?
A törvény főszabálya az, hogy mun-

kajogi jognyilatkozatot – néhány kivé-
teltől eltekintve – alaki kötöttség nél-
kül lehet tenni. Ez azt is jelenti, hogy
az írásbeliség nem feltétlenül kötele-
ző. Ettől függetlenül persze mind a
munkáltató, mind a munkavállaló böl-
csen teszi, ha írásbeli formába önti
azokat a nyilatkozatokat is, melyeket
egyébként nem lenne kötelező ilyen
módon megtennie. Ennek természete-
sen a bizonyíthatóság a legfőbb oka.
Egy írott megállapodás, utasítás, jog-
nyilatkozat akár évek múltán is alkal-
mas a tények igazolására, szemben az
elmondáson, tanúvallomáson alapuló
bizonyítékokkal.

Hogyan lehet egy jognyilatkoza-
tot megtenni? Kötelező az írás-
beliség? Mi van akkor, ha a túl-
órát nem papíron rendelik el? Mi
történik, ha nem fogadom el a
felmondást? Ilyen és ehhez ha -
sonló, a munkaviszonnyal kap-
csolatos kérdéssel fordul hoz-
zám rengeteg tagtársunk. A leg-
többen úgy vélik, hogy a kérdé-
sük pusztán ügyviteli jellegű,
holott gyakran igencsak érdemi,
még akkor is, ha elsőre ennek
nem minden esetben vannak tu -
datában. 

Nyilatkozzunk



Hozzáteszem még: a törvény előírja
azt is, hogy a munkavállaló kérésére a
munkáltatónak a jognyilatkozatát ak -
kor is írásba kell foglalnia, ha az egyéb-
ként nem lenne kötelező. Egyesekben
felmerülhet az ötlet, hogy ennek alap-
ján minden egyes munkáltatói utasí-
tást – például egy telefonbeszélgetést,
vagy egy egyszerű feladat végrehajtását
– is írásban fog kérni a munkáltatótól.
Ilyen módon azonban nem lehet a
munkáltató orra alá borsot törni, mivel
a jelen esetben is igaz az, hogy a mun-
kavállaló e jogával nem élhet vissza.

Egyes jogirodalmi források szerint,
ha a munkavállaló a munkáltatói utasí-
tás – például rendkívüli munka elren-
delése – írásba foglalását kéri, de nem
kapja meg, akkor jogszerűen tagadhat-
ja meg annak végrehajtását. Ezt az ál -
láspontot nem osztom, mivel vélemé-
nyem szerint egy formai hiányosság
nem eredményezhet a tartalmi hibák-
kal teljesen azonos jogkövetkezményt.

Nem fogadom el!
Végezetül, hadd oszlassak el két

nép szerű tévedést a jognyilatkozatok

kapcsán. Mindkettő a munkaviszony
megszűnéséhez kapcsolódik. 

Az első a munkáltatói jogutódlást
érinti. Számos kollégánk, akit egy má -
sik vállalkozáshoz „szerveztek ki”, fel-
háborodottan hívott telefonon, hogy ő
márpedig nem megy át a jogutód vál-
lalkozáshoz, mert erről senki nem kér-
dezte meg, és nem is írt alá semmilyen
szerződés-módosítást. Nos, az indula-
tai érthetőek, sajnos azonban jogi
szempontból nem megalapozottak. A
munkajogi jogutódlás ugyanis az átadó
és az átvevő munkáltató között zajlik,
és az érvényességéhez nincs szükség a
munkavállaló hozzájárulására. Az más
kérdés, hogy a dolgozónak ilyenkor jo -
ga van egy speciális eljárás kezdemé-
nyezésére.

A másik tévedés a munkaviszony-
megszüntető munkáltatói jognyilatko-
zathoz, így a felmondáshoz és az azon-
nali hatályú felmondáshoz kötődik.
Nem kevés tagtársunk van, aki azzal a
kérdéssel keres meg, hogy aláírja-e,
illetve elfogadja-e a frissen átadott fel-
mondását. Nos, a felmondás sem attól
érvényes, hogy elfogadjuk-e vagy sem.

Ugyanis, ha így lenne, nyilván senki
sem fogadná el. Ha vitába akarunk
szállni a menesztésünkkel, akkor azt
megtehetjük később is, hiszen kereset-
indítási jogunk van a bíróságon. 

Ami pedig az átvételt illeti: megte-
hetjük ugyan, hogy nem vesszük át a
felmondást, de ez esetben a munkálta-
tó postai úton fogja megküldeni azt.
Másrészről ha a munkáltató tanúkkal
tudja igazolni azt, hogy a munkaválla-
ló kifejezetten megtagadta az átvételt,
akkor szintén nem hivatkozhatunk
érvényesen a felmondás közlésének
hiányára.

A légy hajszála
Ahogy mondani szoktam, ezúttal is

csak a joghegy csúcsán toporgó jeges-
medve sapkáján üldögélő légy hajszá-
lát elemeztük. A téma kifogyhatatlan,
ezért ha egy jognyilatkozat kapcsán
konkrét kérdésük merülne fel, kérem,
keressenek bátran!

B a l c z e r  B a l á z s

Ki tesz jognyilatkozatot a munkáltató nevében? A törvény kategorikusan
fogalmaz akkor, amikor kimondja, hogy a munkáltató képviseletében
jognyilatkozat tételére a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. Más
szóval, ér vényes jognyilatkozatot – például egy azonnali hatályú fel-
mondást – kizárólag a munkáltatói jogkörgyakorló tehet.

MAGYAR VASUTAS2019. 4.
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A törvény főszabálya az,
hogy munkajogi jognyilatko-
zatot – néhány kivételtől
eltekintve – alaki kötöttség
nélkül lehet tenni. Ez azt is
jelenti, hogy az írásbeliség
nem feltétlenül kötelező. 

okosan!
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A biztonság volt a fő téma az
ETF Utazószemélyzeti Tanácsadó
Munkacsoportjának prágai érte-
kezletén. Kiderült, ezen a téren
egész Európában rossz a helyzet. 

AzETF Utazószemélyzeti Tanácsadó Munkacsoport
soros értekezletének a cseh főváros, Prága adott
otthont. A Vasutasok Szakszervezetét Cseke Hajnal-

ka és Fridrich Imre képviselte.  Első körben a cseh személyszállí-
tó vasút vezetői mutatták be a társaságukat, kiemelt figyelemmel
a helyi utazószemélyzet helyzetére. A cseh kollégák elmondták,
mostani szervezeti struktúrájukat 2014-ben hozták létre. Hét főbb
földrajzi területet alakítottak ki, 25 nagyobb állomási körzetből,
úgynevezett szolgáltatás-elosztó központokból irányítják a dolgo-
zókat. Jelenleg 532 pénztárral üzemelnek, emellett pedig 110
nemzetközi pénztáruk is van. 38 ember felel az e-mail-es és a
telefonos ügyfélszolgálat működéséért. Csehországba is egyre
nő az utazószemélyzet ellen elkövetett erőszakos cselekedetek
száma, ezért naponta 75 biztonsági ember teljesít szolgálatot a
vonatokon. Az utazószemélyzetet rendszeresen képzik vitás kér-
dések megoldására, krízis- és vészhelyzet kezelésére, valamint
van egy kommunikációs kézikönyvük is. 

Kockázatos diszkóvonatok
A munkavállalók sok esetben sajnos nem tesznek jelentést a

problémákról – hangzott el a tanácskozáson. Vannak bizonyos
éjszakai vonatok, amelyek veszélyes területeken haladnak, itt az
erőszakos cselekedetek száma is több. A konferencia résztvevői
megállapították: egész Európában egyre agresszívabbak – főként
verbálisan – az emberek.  A legnagyobb problémát az úgyneve-
zett diszkóvonatok vagy a focimeccsekre induló vonatokon utazó
túl vidám vagy agresszív szurkolók okozzák, ezért ezeken a jára-
tokon több rendőr utazik. Sajnos sok kolléga úgy gondolja, hogy
ezek az agresszív helyzetek a munkához tartoznak. 

A cseh rendőrök az utaskísérők mellett
Az utazó személyzet védelmével kapcsolatos kérdésekre a

vasúti vezetők elmondták, hogy Csehországban a rendőrök
együtt lépnek fel az utaskísérőkkel, közösen jelölik ki azokat a
vonalakat, ahol megerősítik a személyzet védelmét. A politikusok
viszont nem foglalkoznak a problémával, ezért kampánnyal kelle-
ne felhívni a figyelmet a súlyos helyzetre. Mivel a cseh vasút tel-

jes egészében állami kézben van, a döntéshozók főként az uta-
soknak hisznek, a munkavállalók nem érdeklik őket. 

Egységesített képzést!
Az utazó személyzet képzésének egységesítésére vonatkozó

javaslattal az Európai Vasúti Ügynökség állt elő. Jelenleg minden
országban mások a szabályok. Az angol Arriva nevű közlekedési
vállalatnál például úgy vélik, a vonatkísérőknek nincsenek biz-
tonsági feladataik, így kevés fizetésért dolgoznak, valamint az
oktatás, amin részt vesznek, szintén elég megbízhatatlan. Az egy-
ségesített képzési rendszert eddig csak Norvégia alkalmazza. 

Mivel a vonatszemélyzetnek kevés közös feladata van Európá-
ban, így nehéz egy egységes rendszert létrehozni. Olyan előírási
rendszerre lenne szükség Európában, melyet minden országban
lehetne alkalmazni, ehhez pedig egy minimum sztenderdet kelle-
ne felállítani. 

A 47 napos sztrájk
A nap utolsó nagyobb beszámolója a britek 47 napos sztrájkja

volt, mely sikerrel zárult, meg tudták tartani a vonatkísérő sze-
mélyzetet. Ez rendkívül inspiráló volt, mert megmutatta, hogy ki
lehet állni a célunkért, csak össze kell fogni, ki kell tartani. Az
RMT a sztrájk alatt a csak mozdonyvezetővel közlekedő személy-
szállító vonatok bevezetése ellen harcolt. A terv az volt, hogy a
közlekedő vonatok nagyjából felében ne teljesítsen szolgálatot
vonatkísérő. 

Indítás okostelefonnal
Ezután a különböző országok menesztési procedúráiról esett

szó. Összességében elmondható, hogy az ajtók becsukása az
egyik legfontosabb teendő. Belgiumban az utolsó ajtót 30 másod-
perccel indulás előtt kell becsukni. A mozdonyvezetőnél ekkor 6
fehér fény gyullad ki, ekkor indulhat. Néhány országban okoste-
lefonnal jeleznek a mozdonyvezetőnek egy külön applikáció
segítségével. Norvégiában is hamarosan bevezetik ezt a rend-
szert. 

Máshol sem jobb a helyzet
Összességében elmondható, hogy biztonság szempontjából

Európában tőlünk nyugatabbra sem jobb a helyzet. Nagyon sok
atrocitás éri kollégáinkat mind
a vonatokon, mind az állomá-
sokon. Biztonsági személyze-
tet nem mindig tudnak biztosí-
tani, hiszen szinte minden or -
szágban munkaerőhiány van.
Emellett a terrorfenyegetett-
ség miatt Nyugat-Európában
az utasok teljes biztonsága
sem garantált, így e kérdéssel
is foglalkozni kell. Vélemé-
nyem szerint egy olyan mun-
kacsoport létrehozását is ter-
vezni kellene, mely azon hely-
zetekkel foglalkozik, mikor a
fenyegetés az utas részéről
érkezik.

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

Biztonságot az utazó
kollégáknak!



MISKOLCIAK ÚTON

Néha elfejtjük, hogy mi -
lyen nagy vívmány a vasúti
dol gozóknak és nyugdíjasok-
nak a vasúti utazási igazol-
vány – már akinek van – és a
FIP-megállapodások által biz -
tosított külföldi szabadje-
gyek. Nekünk most azért vol-
tak ezek fontosak, mert Bécs-
be és Prágába utaztunk csalá-
dos kirándulásra, március
hosszú hétvégéjén.

Sok-sok tervezés, szervezés
előzte meg az indulást. Így
ta láltunk rá a különböző
nemzetközi Rail és SparDay
vasúti kedvezményekre, ezál-
tal olyan tagunk is utazhatott
olcsóbban, aki már sajnos
nem jogosult FIP-jegyre, mert
például a Cargónál dolgozik.
A miskolci menetjegyirodá-
ban nagyon sok segítséget,
tanácsot kaptunk a nemzet-
közi kedvezményes jegyek
igényléséhez, vásárlásához.
Ha időben igényeljük a je -
gyet, akkor bizonyos vona-
tokra Budapest-Bécs 13 euró,
Bécs-Prága 14 euró, Prága-
Budapest 19 euró másodosz-
tályon.

Kedden este a csodaszép,
ki világított Budapesten tet-
tünk egy esti kirándulást a 2-
es villamossal. Meggyőződ-
hettünk, nem hiába mond-
ják, hogy Európa egyik leg-
szebb vonalán jár: Margit
híd, Or szágház, a Duna-par-

ton végig  a  M Ű PA - i g .
Egyet len jegy árá ért csodás
élményekben volt részünk. 

Mintha csak Budapesten
sétálnánk

Kora reggeli vonattal men-
tünk Bécsbe. A bécsi travel
jegy megvásárlásával (48 órás
14,10 euró), korlátlanul utaz -
hattunk a városban a tö -
megközlekedési eszközökön.
Azt mondják, hogy ha Bécs
belvárosában járkálunk, né -
ha olyan érzésünk lehet,
mintha Budapesten lennénk.
Valóban nagyon sok hasonló-
ság van az épületek között.
Kombinált jegyet vásárol-
tunk, mellyel megnézhet-
tünk Shönbrunt, Hofburgot
és a Sissi-korabeli bútorkiál-
lítást is. A Szent István-szé-
kesegyház megmászása gya -
log nagy erő próba volt, de a
toronyból feltáruló panorá-
ma kárpótolt bennünket min -
denért. Bécsnek is van 2-es
villamosa, mely a történelmi
helyek mellett közlekedik,
így amikor na gyon elfárad-
tunk a gyaloglásban, felül-
tünk a villamosra. Tényleg
nagyon szép útvonalon jár.
Megnéztük a modern, új dol-
gokat is, többek között az
ANKER órát és a különös lát -
ványt nyújtó Hundertwasser-
haus épületet. Megkóstoltuk
az igazi bécsi szeletet, krump -

lisalátával és a desszertet, a
smarnit is. Kicsit sajnáltuk,
hogy el kell hagynunk a vá -
rost. 

Nappal és este is gyönyörű
Péntek reggel elvonatoz-

tunk Prágába. Az óvárosban
volt a szállásunk, így gyalog
bejárhattuk a látványosságo-
kat: az Orlojt, a Városháza
épületét, a Tyn templomot, a
Vencel teret, a Vytopna sörö-
zőt – itt mozdony vontatta
kocsikon kaptuk meg a sö -
rünket –, a Lőportornyot, a
Károly hidat a hídtornyaival,
a zsidó negyed, a Kisoldalt, a
Kampa szigetet, a várat, az
Arany utcácskát és az állan-
dóan mozgó Kafka-fejet is.
Prágában a 22-es villamos jár
a történelmi látványosságok
mellett, pihenésképpen ki -
próbáltuk. Az U Medvidku
(Med vebocsokhoz) sörözőt,
ahol finom cseh ételeket kós-

tolhatunk meg, mindenki-
nek ajánljuk. Prága nappal és
este is nagyon szép. Reggeltől
estig gyűjtöttük a csodás
élményeket. „Arany” Prága,
tornyok városa, piros házte-
tőivel, történelmi értékeivel,
új modern dolgaival, világvá-
rosi színvonalával visszavár
bennünket.

Vasárnap reggel a közvet-
len Prága-Budapest vonattal
utaztunk haza. Megosztjuk
élményeinket VSZ-es tagtár-
sainkkal, hátha más alap-
szervezeteknek is kedve tá -
mad élni a lehetőséggel és
elindulnak felfedező utakra.
A kedvezményes vasúti je -
gyek (FIP, SPAR, stb.) igény-
bevétel kedvező áron, saját
szervezéssel felfedezhetjük
más országokat is. Szakszer-
vezetünknek nagy vívmánya
a szabadjegy.

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

MAGYAR VASUTAS2019. 4.

Régóta tervezett családos kirándulásra, Bécsbe és
Prágába mentek szakszervezeti tagjaink (VSZ Miskolci
Területi Igazgatóság SzB) 2019. március 12-17-e
között. Mi mással, mint vonattal utaztunk. Felejthe-
tetlen élmény volt.
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„Az egész szakszervezeti mozga-
lom, így a Vasutasok Szakszervezete
és rétegszervezeteként a Női Tagozat
is sok gonddal, feszültséggel teli, s a
szakszervezeteket nagy próbatétel
elé állító időszakot tudhat maga
mögött. Mindezek ellenére talpon
maradtunk és dolgoztunk, s az eltelt
négy év során is érdemi munkával

igyekeztünk hozzájárulni a VSZ tevé-
kenységéhez” – hangzott el a kül-
döttértekezlet nyitóbeszédében.

Az értekezlet munkáját segítő bi -
zottságok megerősítése, az ügy rend
elfogadása után Hercegh Mária, a ta -
gozat vezetője fűzött tartalmas szó-
beli kiegészítést az elmúlt időszak
munkájáról szóló írásos beszámoló-

hoz. A küldöttértekez-
let a be számoló elfoga-
dását követően ki sebb
módosításokkal aktua-
lizálta a tagozat szerve-
zeti és működési sza-
bályzatát.

A tagozatvezető ez -
után meleg szavakkal és
kis ajándékokkal elbú-
csúztatta azokat a kollé-
ganőket, akik hosszú
ideig dolgoztak a Női
Ta gozat Nőbizottságá-

ban, és most – kö zelgő nyugállo-
mányba vonulások miatt – elköszön-
tek. 

Kolléganőink elbúcsúztatása után
szavaztak a küldöttek, a Női Tagozat
vezetőjévé egyhangúlag ismét Her-
cegh Máriát, vezető helyettesévé pe -
dig Boros Ákos Attilánét választották
meg.

Megerősítette a küldöttértekezlet a
területek által a nőbizottságba dele-
gált tagokat.

A Nőbizottságban az egyes
területeket a következő
kolléganők képviselik:

• Kollár Sándorné, tiszteletbeli
örö  kös tag

•  Hercegh Mária, a Női Tagozat ve -
zetője

• Boros Ákos Attiláné, a Női Tago-
zat vezető helyettese (gazdasági
társaságok)

• Farkasné Szabó Eszter, Jászkisér
• Fritz Péterné, Szombathely
• Gargya Andrea, Vasútegészség-

ügy
• Horváthné Nemes Judit, Debre-

cen
• Kvaka Mihályné, VSZ Országos

Nyugdíjas szervezet
• Németh Erika, Szeged
• Rosta Viktória, Várpalota

• Szabó Ilona, Pécs
• Szegvári Emese, Záhony
• Szűcsné Tóth Csilla, Mis-

kolc
• Váczi Gabriella Anita,

Budapest
A tisztújítást követően a

küldöttek elfogadták a Női
Tagozat 2019–2022-es évekre
vonatkozó programját.

A küldöttértekezlet befeje-
zéseként Meleg János adott
tájékoztatót az aktuális ér -
dekvédelmi helyzetről.

K o l l á r  S á n d o r n é

Egyhangú szavazással megerősí-
tették posztján Hercegh Máriát, a
VSZ Női Tagozatának vezetőjét a
március 21-én tartott beszámoló
és tisztújító küldöttértekezletén.
A tagozat vezető helyettesének
Boros Ákos Attilánét szavazták
meg a küldöttek. A rendezvényen
részt vett Meleg János, a VSZ
elnöke és Horváth Csaba szerve-
zetpolitikai alelnök is.
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Régi új vezető a
VSZ Női Tagozatánál

Nőnapi bűvészkedés
A Vasutasok Szakszervezete
TBF SZB Miskolc a nőnap alkal-
mából vendéglátással, műsor-
ral kö szöntötte a női tagtár-
sakat és a meghívott vendé-
geket. Hegyaljai Sándor bű -
vész nőnapi műsorával elva-
rázsolta a jelenlévőket. Min-
den nőnek kívánunk jó kö -
zösséget a munkahelyén, a
családban szeretetet, a ma -
gánéletében sok sikert! 



ÜNNEP

a 26 hölgy,  aki
részt vett a megle-
petés-programon,
március 8-án reg-

gel a dombóvári vasútállomá-
son találkozott a titkárhelyet-
tessel és titkárral, majd megis-
merték a kirándulás pontos
programját. A 28 tagú csoport
Budapestre, parlamenti látoga-
tásra utazott.

A Kossuth téren elénk táruló
hatalmas épület, a belső tér, az
idegenvezető tájékoztatója, a
terek kidolgozása, színpompá-
ja, a szőnyegek, az ablakok, a
falak, szobrok, festmények, a
koronaékszerek látványa min-
denkit lenyűgözött. A látogatás
után a téren közös fotó is ké -
szült, majd gyalog indultunk el
a Lánchídon keresztül a Clark
Ádám térig, hogy megnézzük a
Várat, ahova siklóval mentünk
fel. 

Annak ellenére, hogy nem
sütött a nap, a várból elénk
táruló látvány csodaszép volt.
A 19-es villamossal indultunk
vissza Kelenföldre, majd egy
kis buszozás Százhalombattáig
és vonattal haza. 

Utazás közben a fáradt lábak
ellenére a beszélgetés jó han-

gulatban folyt. Hazaérve az ál -
lomáson az elváláskor csak
ennyit mondtak a hölgyek:
„Holnap este tali!”. Merthogy a
kirándulással nem volt vége az
ünneplésnek.

Alapszervezetünk idén elő-
ször nőnapi bált szervezett a
Gunaras Camping étteremben.
Januárban még csak kis gon-
dolat volt ez a program, de
várakozáson felüli hozzáállás-
sal teltházas bált tudtunk ren-
dezni 200 résztvevővel. Az estet
Francz József, területi műhely-
főnök (VSZ-tag), Péter Imre tit-
kárhelyettes és Kövesdi Tamás
titkár nyitották meg. Mindhár-

man a hölgyeknek az életünk-
ben, munkahelyünkön betöltött
szerepét méltatták. 

A welcome drink, a vacsora
és a sütemény elfogyasztása
után kezdődhetett a tánc. 

A zenét a Philips zenekar
szolgáltatta. A tombolaárus
lányok az összes szelvényt
eladták.

A zene és a tánc éjfélig meg
sem állt, utána pedig követke-
zett a tombolasorsolás.

A 70 nyeremény egytől egyig
gazdára talált, a mulatság
pedig folytatódott egészen haj-
nali 4-ig. Milyen volt a buli?
Ehhez egyik kollégám feleségé-

nek szavait idézem fel: „Jó
szervezés, finom vacsora, han-
gulatos zene, jó társaság! Szu-
per buli! Jövőre is lesz?”

Sokáig tartana felsorolni,
hogy kik segítettek a bál szer-
vezésében, lebonyolításában,
tombola-felajánlásban, a fuva-
rozásban és egyebekben. De
mindenki tudta, hogy jó célt
szolgál, a bevételt ugyanis a
júliusi sportnapunkra fordítjuk.

Ez a rendezvényben gazdag
hétvége plusz erőt ad, hogy
tovább dolgozzunk, szervez-
zünk olyan programokat ahol
tagjaink, hozzátartozóink, ba -
rátaink jól érzik magukat. Hét-
főn nagyon sokan kérdezték
lesz-e jövőre is bál? Szeretné-
tek?

Végezetül nőnapra mit is
mondhatnék nektek, hölgyek?
„Legyen veletek boldog minden
perc és óra, gondoljatok mindig
a szépre és a jóra! Egész éle -
tünk általatok lesz boldog, szí-
vünkben, lelkünkben megszűn-
nek a gondok! Rátok emléke-
zünk ezen a szép napon, és azt
szeretném, hogy ez mindig így
ma radjon!”

K ö v e s d i  Ta m á s
t i t k á r

vacsora után jött a megle-
petés fellépő, az első
magyar mazsorett-csa-
pat, a Szabolcsi Koncert

Fúvószenekar Kék Delfin csoportjá-
nak igencsak látványos bemutatója.
A gyönyörű környezetben a remek
zenére – amit Németh Gabi moz-
donyvezető szolgáltatott –, fantaszti-
kus hangulat alakult ki. Ezt tetézte a

tombolanyeremények kisorsolása, melynek fődíja az alapszerveze-
teink tulajdonában lévő gergelyiugornyai és dombrádi üdülőben
eltölthető pihenés volt. 

A tombola teljes bevételét felajánlottuk a dombrádi üdülő felújí-
tására. Természetesen éjfélkor nem maradhatott el a méltán híres
szabolcsi töltött káposzta sem. 

A bál egészen hajnali négyig tartott, de csak azért lett vége, mert
ilyen „korán” ment az első vonat.

Mindannyian élveztük ezt az estét, ezért úgy tervezzük, ebből
hagyományt teremtünk. Külön kö -
szönet a művelődési ház dolgozói-
nak, akik mindenben segítettek ne -
künk. 

Már tervezzük is a következő kö -
zösségi programunkat, ami nem
más, mint egy zempléni
kirándulás lesz május
11-én, a pálházai kis-
vasúttal.

S u s z t e r
C s a b a

Alapszervezetünk idei első nagyszabású programja a nem-
zetközi nőnap megünneplése volt. Igen nagy feladat volt
meglepni a hölgytagjainkat. Sajnos idén is voltak, akik
nem tudtak részt venni az általunk kitalált programon –
alapszervezetünk 43 hölgy tagjából 23-an –, ezért ők utó-
lag vásárlási utalványt és egy kis boldogsághormont,
vagyis csokoládét kaptak.

Hosszú évek óta először döntött úgy Debrecen Területi
Képviselet Titkári Testülete, hogy nőnapi bált rendez a
VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtárban, Nyíregy-
házán. Az érdeklődés olyan nagy volt, hogy a korláto-
zott férőhely miatt nem is minden érdeklődő jelentke-
zését tudtuk elfogadni. 
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A

Nőnap gépész
módra

Fergeteges buli Nyíregyházán

MAGYAR VASUTAS2019. 4.

fotó: Gabányi Ferenc
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Új elnököt és vezetőséget válasz-
tottak a Vasutasok Szakszervezete
Országos Nyugdíjas Szervezete
(VSZ ONYSZ) március 19-én, Buda-
pesten tartott tisztújító küldöttér-
tekezletén. 

Abudapesti Benczúr Hotel-
ben rendezett küldöttérte-
kezleten jelen volt Kerék-
gyártó József, a MÁV Start

Zrt. vezérigazgatója, Kovács Tamás, a
MÁV Zrt. Humánerőforrás Gazdálko-
dási Igazgatója, Simon Ferenc, a Rail
Cargo Hungaria Humán Gazdasági és
Partner vezetője, Meleg János, a VSZ
elnöke,  Horváth Csaba, a VSZ alelnö-
ke, Zlati Róbert, a VSZ alelnöke, Ju -
hász László, a MASZSZ Nyugdíjas
Tagozat elnöke, Karácsony Mihály, a
Nyugdíjas Parlament elnöke, dr. Nyíri
Judit, a Vasutas ÖTA ügyvezető elnö-
ke, dr. Tahi József, a VKJE ügyvezető
elnöke, dr. Márkus Imre, a Vasúttör-
téneti Park műszaki igazgatója. 

A programot Simon Dezső, a VSZ
ONYSZ elnöke nyitotta meg. Tájé-
koztatta a megjelenteket arról, hogy a
Vasutasok Szakszervezete Alapszabá-
lya, Választási Szabályzata előírásai-
nak, választmánya határozatainak
megfelelően az alapszervezeti válasz-
tások rendben megtörténtek, majd
be számolt a VSZ ONYSZ 2014-2018
kö zött végzett munkájáról, a szerve-
zet pénzügyi gazdálkodásáról. A szer-
vezet elnöksége döntése alapján Elis-
merő Okleveleket adott át kilenc le -
köszönő tisztségviselőnek. 

Ezt követően ismertette a nyugdíj-
emelés jelenlegi gyakorlatából adódó
feszültségeket, a nettó bérek és a
nyugdíjak közötti különbség jelentős
és folyamatos növekedését, a bérek és
a nyugdíjak közti olló kinyílását, mely
folyamat várhatóan tovább folytató-
dik.

Tovább nyílik az olló
Az egyik legfontosabb feladat az

évenkénti, rendszeres nyugdíjemelés
módszerének és mértékének megvál-
toztatása a jelenlegi ellátás javítása,
az aktív rétegek életszínvonalához va ló
közelítése érdekében.

Beszélt arról, hogy a testületi ülé-
sek és a taggyűlések állandó témája az
egészségügyi ellátórendszer siralmas
helyzete, mely számtalan kérdést vett

fel, ám ma még nincs azokra megfele-
lő válasz.

A taglétszám nem az elképzelések
szerint alakult. Az új belépők száma
nem ellensúlyozta a létszámfogyást.
Kiemelt feladatnak kell tekinteni,
hogy a nyugdíjba vonuló tagok ne
lépjenek ki a szakszervezetből, to -
vább ra is tagok maradjanak.

A VSZ ONYSZ számára felbecsül-
hetetlen a MÁV Zrt.-vel kialakult
együttműködés, a rendszeres támo-
gatás, amelyet minden évben szerző-
désben rögzítenek a MÁV Zrt. elnök-
vezérigazgatójával. Az abban foglal-
tak létfontosságúak a működési felté-
telek biztosításához, a tisztségviselők
képzéséhez, a Nyugdíjas Vasutasnap
megtartásához, az Idősek Világnapjá-
hoz kapcsolódó rendezvénysorozat-
hoz, a Vasutas Nyugdíjas Alapítvány
cél szerinti tevékenységéhez.

Ezen az úton tovább
A beszámolót követően a MÁV

Start Zrt. képviseletében Kerékgyártó
József vezérigazgató köszöntötte a
kül döttértekezletet, majd beszámolt
a tervezett és a már folyamatban lévő
fejlesztésekről, Kovács Tamás, a MÁV
Zrt. humánerőforrás gazdálkodási
igazgatója az együttműködésről és a
létszámhiány okozta nehézségekről
tá jékoztatta a résztvevőket.

Meleg János, a Vasutasok Szakszer-
vezetének elnöke a szakszervezet
megújulásáról szólva kijelentette, az
elődeink által lerakott stabil alapokra
egy működőképes, magát megújítani,
lehetőségeivel, adottságaival élni tu -
dó, fejlődőképes szakszervezetet hoz-
tunk létre. Ezen az úton kell tovább
mennünk.

Karácsony Mihály, a Nyugdíjas
Par lament elnöke és Juhász László, a
MASZSZ Nyugdíjas Tagozatának el -
nöke szervezetük bemutatása után a
jelenleginél fokozatosabb együttmű-
ködésre hívták fel a figyelmet.

Ezt követően Kiss Tibor, a jelölőbi-
zottság vezetője ismertette a bizott-
ság által végzett munkát, a szavazás
módját, amellyel a VSZ ONYSZ elnö-
kére, ügyvezető elnökére, alelnökére,
a PEB elnökére és tagjaira, a FEB elnö-
kére és tagjaira, a választmány tagjai-
ra, valamint a VSZ kongresszusi kül-
dötteire lehetett voksolni.

A Vasutasok Szakszervezete május
17-ei kongresszusán 8 nyugdíjas kül-
dött képviseli a VSZ ONYSZ-t.

A küldöttértekezletet Simon Dezső
– megköszönve a tisztségviselők
munkáját, az ONYSZ tagjainak a
bizalmát, támogatását – zárta le.

V i s i  F e r e n c

Új vezetők a VSZ ONYSZ élén

Elismerő oklevelet
kaptak: 
Czimre György, választmányi tag,
Szerencs nyugdíjas alapszerve-
zet volt elnöke
Kádár Bertalan, választmányi
tag, Miskolc terület volt képvise-
letvezető, 
Kiss Tibor, választmányi tag, 
Nagy Béla, választmányi tag, 
Nógrádi Sándor, választmányi
tag, Szentes alapszervezet elnö-
ke, 
Pálinkás Jánosné, választmányi
tag,
Papp József, választmányi tag,
Dunakeszi alapszervezet elnöke, 
Szabó Zoltánné, választmányi
tag, Géptelep alapszervezet
elnöke.

A VSZ ONYSZ 
küldöttértekezlete 
személyi kérdésekben az
alábbiak szerint döntött:

– elnöknek Molnárné Szlávik
Györgyit,

– ügyvezető elnöknek Szanyi
Lászlónét,

– alelnöknek Mári Gábort,
– Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

(PEB) elnökének Pázmány
Ferencnét, 

– Felügyelő Bizottság (FEB) elnö-
kének Fekete Gyulánét válasz-
tották.

– a választmányi tagok száma:
25.



REJTVÉNY

A sportkomplexum közelsége és a kíváncsiság – ahogyan ezt páran
megfogalmazták – motiválta a kollégákat és családtagjaikat a rész-
vételre. A TBF-es tagtársaink már megszokott csapata mellett a

hozzátartozókkal együtt jöttek a miskolci Utazók is. Az ideális körülményeket biz-
tosító sportcentrum minden munkatársa azon volt, hogy segítse a kikapcsolódá-
sunkat, hogy jól érezzük magunkat az 17. családi sportnapunkon, amelyből ez
volt az ötödik Szikszón. A köszöntőt és a sorsolást követően Bodnár József tájé-
koztatást adott az elmúlt időszak tárgyalásairól, az aláírt megállapodásokról,
majd mindenkinek balesetmentes sportolást kívánt. Ezt követően a gyerekek
részére ügyességi játékok következtek, mint a zsákban futás és lufi fújás durra-
násig, majd két csapat részvételével megkezdődött a foci. Az első mérkőzés
után a gyerekek frizbi dobással és karikagurítással mérték össze az ügyességü-
ket. A második mérkőzés után a gyerekek és a lányok, asszonyok hétméteres
rúgása hozta tűzbe a fiú nézőket. Az asztalitenisz és a darts játék is színesítette
a napi eseményeket.

A cél az volt, hogy mindenki résztvevője legyen valamilyen versenynek. Azok,
akik nagyon felhevültek, az uszodában hűsölhettek. Többen a szaunázás külön-
leges élménye miatt jöttek el. Meglepetésként egy négyszemélyes jakuzzi is ren-
delkezésünkre állt. Az ebédet az Aranyhordó étteremből rendeltük. A délutáni
eredményhirdetést követően többen megjegyezték: reméljük jövőre újra ugyan-
itt!                                                                                              Bodnár József

A remek március végi időjárás is hozzájárult ahhoz,
hogy jól érezzük magunkat a már ötödik éve Szikszón
megtartott családi rendezvényünkön. 

MAGYAR VASUTAS2019. 4.
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17. Családi Sportnap Szikszón

Eredmények
Foci:
1. Utazók
2. TB Főnökség csapata

A torna gólkirálya: Petrényi Si -
mon Utazók csapata
A legjobb kapus: Kéri István Uta-
zók csapata

A legjobb szurkoló: Vakter Péter
TB központ, családtag

A darts felnőtt nyertese: Szakol -
czai Zoltán nyugdíjas
A darts ifjúsági nyertese: Szabó
Gergő TB központ, családtag 

Asztalitenisz első helyezett: Bódi
Endre TB központ.




