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ZÁHONYI VASUTAS 
XI. évfolyam, 15. szám 2021. november 15 

Egyes 

Évtizednél is hosszabb ideje, hogy csak a Rail Cargo Hungaria 
(RCH) végez egyeskocsi (szórt) vasúti árufuvarozást 
Magyarországon. Ez a forgalom veszteségeket okoz a cégnek, 
hiszen szükség van hozzá a nagy élőmunkát igénylő 
elegyrendezésre, amit alaphelyzetben a pályavasút végez. Utóbbi 
ugyan részesül némi állami támogatásban, de közel sem olyan 
mértékben, amire szükség volna. Így aztán nem csoda, hogy évek 
óta fontolgatták, hogy felhagynak a szórt árufuvarozással. Míg 
végül remény látszott, hogy az állam célzott támogatásban 

részesíti a tevékenységet hasonlóan, mint Németországban, Ausztriában vagy 
Svájcban. 

A remény akkor kezdett valósággá válni, amikor az Információs és Technológiai 
Minisztérium (ITM), valamint a Rail Cargo Group (RCG) magyarországi vállalatai 
stratégiai együttműködési megállapodást kötöttek. A megállapodást az ITM részéről 
Palkovics László miniszter, az RCG részéről Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria 
Igazgatóságának elnöke és Körös Norbert, az RCH vezérigazgatója írták alá 2019. 
szeptemberében: az RCG a továbbiakban is vállalja különösen az egyedi 
kocsirakományú fuvarozást, az ITM pedig megvizsgálja céltámogatás lehetőségét. 

Majd sokáig csend honolt a folytatásról, és a következő év februárjában a Vasutasok 
Szakszervezete levélben kereste meg a minisztert. Hogy kerül ide a 
szakszervezetünk? Érdeket védett, közvetlen és közvetett érdeket egyaránt. 
Közvetlen érdekvédelmet több ezer vasutas, köztük sok tagunk javára, akiknek az 
egyeskocsi-forgalom megszűnése munkájukat tette volna feleslegessé. Közvetetten 
pedig társadalmunk érdekeit, hiszen évente több, mint tízmillió tonna áru került volna 
az útjainkra, három-négyszázezer kamionban. Ez valójában senkinek nem volna jó, 
ráadásul jelentős részben veszélyes áruról van szó, amit már több európai 
országban kitiltottak a közutakról. 
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A válaszlevél akár bizakodásra is okot adhatott volna, de ismét csend következett, 
ráadásul a járványhelyzet is halványította a reményt, hogy lesz megoldás. De 
májusra sokan fellélegezhettek, miután kiderült, hogy a 2021-es évi költségvetésbe 
beépítették az egyeskocsi-fuvarozás támogatásához szükséges pénzt. Úgy látszott, 
hogy megérte a kitartó munka a VSZ, az RCH és a Hungrail Magyar Vasúti 
Egyesület, mint szakmai érdekvédő szervezet részéről, mely szintén sokat tett a 
sikerért. 

Majd kiderült, bár mindeddig csak az RCH végezte az egyeskocsi-fuvarozást, 
pályázni kell az támogatásáért. A sikeres pályázók a CER Hungary Zrt., a Floyd Zrt., 
a GYSEV Cargo Zrt. valamint a Rail Cargo Hungaria Zrt. voltak. A cégvezetők 2021. 
novemberében keretszerződéseket írtak alá, a támogatás az ITM-től jön, és a MÁV 
Zrt. folyósítja, mint továbbtámogató. Az idén várhatóan egymilliárd forintra 
pályázhatnak a vasútvállalatok, majd 2022.-2025. között évi 6,4 milliárd a lehetséges 
támogatás mértéke. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

CSODÁLKOZÁS 

Meghal a szent életű barát, a mennyországban Isten személyesen megy elé: 

– Ennél valamit, drága barátom? – kérdezi, mire a barát igent mond. Isten kinyit egy 

konzervet, vág két szelet kenyeret és falatoznak. A barát egyszer lepillant, s látja, a 

pokolban fenséges lakoma van. Nem győz csodálkozni, és óvatosan megkérdezi: 

– Uram, hogy van az, hogy én, aki mindig szerényen, alázatosan éltem, konzervet 

kapok, míg odalenn a pokolban lakomáznak? 

Erre Isten: Nincs ebben semmi különös, itt fenn, kettőnkre nem tartunk szakácsot!!! 

 

FŐNYEREMÉNY 

Kimúlik a cigány lova. Elmegy hát a kocsmába és elkezd sorsjegyet árulni, amelynek 

főnyereménye a ló. Nagy nehezen összejön egy új ló ára, aztán hazamegy a cigány, 

átadni a nyertesnek a főnyereményt. 

– Te, cigány, hát ez a ló döglött! – mondta felháborodva a nyertes. 

– Hát ez igaz, de itt van a sorsjegyed ára, visszaadom neked – válaszol a cigány. 

– Jó, rendben, de mi lesz a többiek pénzével? 

– Ők nem nyertek... 

Balogh Attila 
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