
KÖZÖSSÉG,
SZERVEZETTSÉG, ERŐ:

A DÁN MODELL
A szektorális szintű szociális pár-
beszéd, a vasút struktúrája, a szak-
szervezeten kívüli úgynevezett
„potyautasok” jelenléte, valamint
a digitalizáció és automatizáció is
szóba került a Dán Vasutas Szövet-
ség vezetőivel folytatott megbe-
szélésen Koppenhágában. 

(10. oldal)

MEGKEZDŐDÖTT 
A BÉRTÁRGYALÁS

AZ RCH-NÁL

Jövőre béren kívüli jut-
tatásként már home of -
fice rezsitámogatás is
választható – hangzott
el a Rail Cargo Hungaria
Központi Üzemi Taná-
csának no vember végi
ülésén. 

(8. oldal)

DISZNÓTOROS
CSALÁDI NAP

Disznóvágással egybekö-
tött családi napra invitál-
ta tagjait a nyíregyházi
gépész alapszervezet. A
hangulatos, vidám ese-
ményen szép számmal,
csaknem 100-an megje-
lentek november 12-én
Érpatakon, a Zsindelyes
Fehér Házban. 

(14. oldal)

NAGY BAJBAN
A VASÚTI

ÁRUFUVAROZÁS
A szeptember végén be -
jelentett kormányzati
segítség eddig még nem
érkezett meg a vasúti
árufuvarozási szektor-
hoz, emiatt fokozódik a
bizonytalanság és aggo-
dalom az ágazat vállal-
kozói körében. 

(2. oldal)

A MAGYAR SZAKSZERVEZETI
SZÖVETSÉG KISZÁMOLTA

26 százalékkal kellene
emelni a minimálbért 

(4. oldal)
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NAGY BAJBAN A VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS

A szeptember végén bejelentett
kormányzati segítség eddig még
nem érkezett meg a vasúti árufu-
varozási szektorhoz, emiatt foko-
zódik a bizonytalanság és aggoda-
lom az ágazat vállalkozói körében.
Az érintett cégeknek a drasztiku-
san megnövekedett energiaárak
miatt 2022-ben 24 milliárd forint
többletköltséget kellett elszen-
vedniük. Eddig minden energiain-
tenzív támogatási programból ki -
maradt a vasút, pedig lenne lehe-
tőség a társaságok megsegítésére
– írja a Hungrail. 

A
vállalkozó vasúti társasá-
gok a szeptember végi kor-
mánydöntést követő, hiva-
talos miniszteri tájékozta-
tás alapján figyelembe vet-
ték már a jövő évi üzleti ter-

vezéseik során az idei évre 2 milliárd,
illetve 2023-ra vonatkozó 9 milliárd forint
értékben meghatározott hálózathozzáfé-

rési-díj felár elengedését – írja a Hung-
rail. A Magyar Vasúti Egyesület írása
szerint Körös Norbert, a HUNGRAIL áru-
fuvarozási bizottságának elnöke (Rail
Cargo Hungaria Igazgatóságának tagja,
CEO) a Magyar Vasút című lapban leszö-
gezte: „Az intézkedés lélegzethez juttat-
hatja az ágazatot, hiszen a vasút költség-
szerkezetében a villamosenergia díja
korábban hét-nyolc százalék körül moz-
gott, mára a költségek körülbelül egy-
harmadát teszi ki.”

Elmaradt kihirdetés
Az állami szerepvállalásról szóló kor-

mányhatározat 2022. november 1-jéig tör-
ténő kihirdetése elmaradt és a kormá-
nyon belül időközben bekövetkezett
szervezeti változások aggodalommal töl-
tik el a HUNGRAIL árufuvarozásban
érdekelt vasútvállalatait, amelyek a le -
hető leghamarabb tárgyalnának a közle-
kedésért felelős tárca vezetőjével, Lázár
János miniszterrel. Vanya László, a V-Híd
Cargo Zrt. vezérigazgatója a Magyar Vas-
útnak elmondta: „Az a kormányzati szán-

dék, amely fontosnak tartja a vasúti szál-
lítás támogatását, jó első lépés lehet, de
remélhetőleg további intézkedések is
várhatóak majd. A kormányzati struktu-
rális átalakítást követően még fontosab-
bá vált, hogy megismerjük a várható
elképzeléseket, és a lehetőségeinket
tisztán lássuk. Fontos, hogy közös állás-
pontot alakítsunk ki a vasútvállala -
tokkal.”

A növekvő energiaárak folyamatosan
veszélyeztetik a hazai ellátási láncok
működését, ugyanis a jelenlegi finanszí-
rozási környezet jelentős kockázatot rejt
magában. Összeomolhatnak azok az el -
látási láncok is, amelyek nagymértékben
támaszkodnak a vasúti árufuvarozásra.
Az intézkedés hiánya tovább rontja a
szektor versenyhelyzetét és jövőbeni ki -
látásait, hiszen a környező országokban
sorra jelennek meg a különböző támoga-
tási programok a vasút megsegítésére,
ami a megmaradt hazai érdekeltségű for-
galmak további átterelődéséhez vezet-
het. A vasúti árufuvarozók teljesítménye
ezidáig nem esett drasztikusan, de ez el -
sősorban annak köszönhető, hogy part-

Késik a beígért kormányzati  
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nereik türelmesek, konstruktívan állnak a helyzethez, hiszen minden-
kit érintenek az energiaválság hatásai.

Nem dobják a mentőövet
A Fenntartható és Intelligens Mobilitási Stratégia célkitűzése, hogy

2030-ra a közúti áruszállítás 30 százalékát vasútra vagy egyéb környe-
zetkímélő szállítási módra kell terelni. Magyarországon jelenleg éves
szinten 50 millió tonna áru mozog vasúton, és ezen felül még közel 20
millió tonna árut kell vasútra terelni 2030-ig. A vállalás teljesítése
érdekében jelentősen javítani kell a vasúti áruszállítás teljesítményét.

Nagy szükség volna hazánkban az állami szerepvállalásra, de a vas-
úti szektor mostanáig kimaradt minden meghirdetett hazai energiain-
tenzív vállalkozásokat segítő támogatási csomagból. Azért is áll a több
mint 24 milliárd forint többletköltséget elszenvedő ágazat kicsit értet-
lenül a kialakult helyzet előtt, mivel a vasúti árufuvarozás egyértelmű-
en az egyik legenergiaigényesebb szektor, a fuvarfeladatok 90 száza-
lékát elektromos vontatással teljesítik. A dízel vontatás arányát nem
tudják növelni a vasútvállalatok, ám ez nem is cél. Az is elmondható,
hogy az elmúlt 22 évben semmilyen jelentős állami segítséget nem
kapott a szektor, leszámítva a 2021-ben indult egyes kocsi támogatást.
Ez azonban meg sem közelíti a közúti támogatások szintjét. A remélt
kormányzati segítség azonban elengedhetetlen annak érdekében,
hogy a megbízók ne szervezzék át a fuvarokat Magyarországot elkerü-
lő útirányokra. A vasút versenyhátránya a vontatási energia áremelke-
dése miatt rendkívüli mértékben növekedett a közúti szállítással
szemben: a kamionok üzemanyagköltsége a vasútinál jóval kisebb
mértékben, csak a duplájára emelkedett, míg a vasúti energia a hat-
szorosára. Az előbbi mégis jelentős támogatásban részesült.

Tetszhalott állapotban
Emiatt is van az, hogy a közúti árufuvarozással szemben már sokkal

korábban kiárazta magát a vasúti árufuvarozás. Igazából már több mint
15 éve tetszhalott állapotban van a szektor, ezért nem csak erre, de
minden más támogatásra is szüksége lenne a fejlődés és életben
maradás érdekében. Körös Norbert emlékeztetett: „A közút nem he -
lyettesítheti a vasúti teherfuvarozást, amelynek teljesítménye megkö-
zelíti az évi ötvenmillió tonnát. Ezt a mennyiséget nem lehet teher -
autókkal eljuttatni rendeltetési helyére, mert ahhoz sem a közutak,
sem a járműállomány és a tehergépjármű-vezetők kapacitása nem
elegendő. A vasút érdekeinek érvényesülése nem csak az egész nem-
zetgazdaság számára fontos. A döntéshozóknak azt kell megérteniük,
hogy vasúti árufuvarozás nélkül nem működik az ellátási lánc, nem
kap elég nyersanyagot az ipar, és az áruk nem jutnak el az értékesíté-
si pontokra. Az emberi környezet jelenlegi minőségét csak a vasúti
fuvarozás fenntartásával lehet megőrizni, illetve javítani. Okvetlenül
szükség van egy olyan forgatókönyvre, amely lélegeztetőgépen tartja
a vasútvállalatokat addig is, amíg a kormányhatározatot nem hirdetik
ki. Erre volt már jól működő példa, amikor a MÁV az egyes magánvas-
utakkal a második negyedévben részletfizetési megállapodást kötött a
vontatásienergia- számla kifizetésére. Ez sok vállalat számára nagy
segítséget jelentett. 

Ezért támogatjuk azt a javaslatot, hogy a végleges döntés megszüle-
téséig az egyes társaságokkal a MÁV egyezzen meg arról, hogy az
október és december közötti időszakban csak a felár elengedésének
összegével csökkentett díjat kelljen kifizetnie.

(HUNGRAIL közlemény)

Nehéz évet zárunk. Nem
először kezdem így év
végi írásomat a Magyar
Vasutasban, ám most

min den eddiginél komolyabban
gondolom. Az elmúlt években
egy szer sem volt ennyire súlyos a
helyzet, ennyire nehéz a megél-
hetés és nem kerültek ennyire
komolyan veszélybe a munkahe-
lyek, mint most. Nem számítot-
tunk könnyű időszakra tavaly ilyenkor, de ilyen
drámaira sem. Hirtelen tört ránk a megélhetési vál-
ság, a kezdetben csak lopakodó, aztán drasztikusan
felgyorsult infláció mindenkit letaglózott. Döb-
benten tapasztaljuk nap mint nap, hogy a tegnapi
bevásárló pénzből ma már csak kétharmadnyi élel-
miszerre futja. Jó, ha ki tudjuk fizetni a rezsit, örü-
lünk, ha telik még a gyereknek a kinőtt cipő helyett
másikra és örülünk, ha tudunk még ajándékot
tenni a fa alá karácsonykor. Egyre szorosabbra kell
húzni a nadrágszíjat, s egyre több erőfeszítést kell
tenni a meglévő javaink megtartásáért, a szakszer-
vezeti eredmények megőrzéséért és nem utolsó
sorban a munkahelyek biztonságban tartásáért. 

A vasútnál dolgozók egyelőre biztonságban van-
nak, ám ez sem a semmiből hullik az ölünkbe.
Egyre nehezebb a munkáltatót is sújtó gazdasági
körülmények ellenére tartani a szintet nemcsak a
munkahelyek területén, hanem a bérekben is. Rá -
adásul az utóbbit nem elég szinten tartani, emelni
kell. Szerencsére nálunk a 10 százalékos bérfejlesz-
tés mellett a munkáltatóval való folyamatos egyez-
tetésnek köszönhetően sikerült valamelyest kom-
penzálni a megélhetés nehézségeit. Nem bízhatjuk
el magunkat, résen kell lennünk, a szakszerveze-
teknek a gazdasági helyzet minden rezdülésére
szükség szerint reagálniuk kell.  

Félek, 2023 még nagyobb kihívásokat tartogat
számunkra. Túl kell élnünk. Bízunk benne, hogy
így is lesz. A Vasutasok Szakszervezeténél minden-
képpen azon dolgozunk, hogy tagjaink ne éppen
csak túléljék, hanem a legkisebb veszteséget szen-
vedjék el. Azon dolgozunk, hogy legyen mindenki-
nek biztos munkahelye, s a meglévő 5 százalékos
bérfejlesztést megnöveljük még ebben a nehéz vál-
ságban is.

Előttünk a karácsony, a legszebb, legmeghittebb
családi ünnepünk. Próbáljuk egy rövid időre elfe-
lejteni a világban, az országunkban, a körülöttünk
zajló gazdasági és politikai gondokat. Pihenjünk
meg, s igyekezzünk ünnepi hangulatot teremteni a
családunk számára, s élvezzük majd az együtt töl-
tött idő szépségét.

Békés ünnepet, boldog új évet kívánok! 

Meleg János
elnök

JEGYZET

3

Nehéz volt,
nehéz lesz

 mentőcsomag
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Legalább 26 százalékkal kell emelni a minimálbért – közölte a
Magyar Szakszervezeti Szövetség. A MASZSZ szakértői a KSH ada-
taira, a Pénzügyminisztériumnak a szakszervezetek számára is
megküldött írásos összefoglalójára és a jelenleg ismert inflációs
adatokat használva kiszámolták, a legalacsonyabb jövedelműek
bevásárló kosarában az élelmiszer és rezsiköltség mostanra össze-
sen 50 százalékra ugrott. Ahhoz, hogy ennek aránya ne nőjön to -
vább, s családok százezrei ne kerüljenek a jelenleginél még drá-
maibb élethelyzetbe, nem lehetne 26 százaléknál kevesebb a leg -
alacsonyabb bér emelése. Az elemzésből az is kiderült, az idei szá-
mok ismeretében egyértelmű, hogy már erre az évre is legalább 23
százalékkal kellett volna emelni a legkisebb jövedelműek bérét. 

A MASZSZ KISZÁMOLTA
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mind a nemzetgazdasági átlagbér nö -
vekedésétől, mind a versenyszféra és a
közszféra béremelkedésétől.

Az elmúlt két évben, 2021-ben és
2022-ben is a minimálbér átlagbérhez vi -
szonyított aránya az elmúlt 10 év legala-
csonyabb mértékére csökkent.

A 2017 és 2022 között eltelt 6 év alatt
(a 2017. évet is beleértve) a minimálbér
összesen 80,4 százalékkal, az átlagbér
ennél jobban, 96,1 százalékkal nőtt.

26 SZÁZALÉKKAL KELLENE

Magyar Szakszervezeti Szö-
vetség által kiemelt fontos-
ságúnak minősített tények
és szempontok a 2023. évi
minimálbérről folytatott tár-
gyalásokon

A Pénzügyminisztérium által a tárgya-
ló felek számára megküldött összefogla-
lóból kiderül, hogy a minimálbérek nö -
vekedése 2017 óta jelentősen elmaradt,

A minimálbér nagyságánál azonban
nemcsak a változást, hanem az abból
fedezhető megélhetés minőségét is
vizsgálni kell. 

A legutolsó elérhető adatok szerint,
2020-ban a magyar lakosság alsó jöve-
delmi tizedeiben, ahová a minimálbéres
keresők és családjaik is tartoznak, az
élelmiszert és a háztartási energiát is
magában foglaló rezsiköltségek együt-
tes aránya a fo gyasztói kosáron belül
több, mint 50 százalékot tett ki.

Az élelmiszer és háztartási energia
idei áremelkedésére tekintettel ahhoz,
hogy az alsó jövedelmi tizedekben ez a
magas, 50 százalék feletti élelmiszer és
rezsi kiadási arány ne nőjön még to -
vább, 2022-ben számításaink szerint 23
százalékos minimálbér-emelésre lett
volna szükség.

Így tehát 2023-ban az idei és a jövő
évre előre jelzett inflációt is figyelembe
véve, becslésünk szerint legalább 26
szá zalékos minimálbér-emelésre lenne
szükség ahhoz, hogy az élelmiszer és a
rezsi számlák kiegyenlítésének 50 szá-
zalék fölötti költési aránya a minimálbé-
res munkajövedelemből elkerülhető
legyen.

Kérdés persze, hogy előte-
remthető-e ekkora minimál-
bér-emelés fedezete a ma -
gyar gazdaság teljesítményé-
ből. A fedezet egyik forrása a
termelékenység emelése le -
het, a másik a jövedelem-osz-
tozkodási arányok megváltoz-
tatása a bérből élők javára.

A minimálbér növekedése
az elmúlt évek többségében is
meghaladta a termelékeny-
ség emelkedését, és tény,
hogy a gazdaság ki tudta ter-
melni az emelések fedezetét,
hiszen az átlagbér még a mi -
nimálbérnél is gyorsabban
nőtt. 

Ebben minden bizonnyal
szerepet játszott a magyaror-
szági minimálbér és átlagbér
2017 előtti nagyságának a

A
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EMELNI A MINIMÁLBÉRT
kelet európai régióban is elmaradó

vásárlóereje.
A minimálbér-emelés fedezetét azon-

ban nemcsak a termelékenység emel-
kedése teremtheti meg, hanem a
 rendelkezésre álló hozzáadott értékből
való osztozkodási arányok megváltozta-
tása is.

A KSH nemzeti számlák adatai szerint
2017 és 2021 között a minimálbéreseket
foglalkoztató legtöbb ágazatban (mező-
gazdaság, textilruházati ipar, építőipar,
kiskereskedelem, szálloda-vendéglá-
tás) a munkavállalói bérek/keresetek
részesedése a hozzáadott értékből
csökkent, a munkáltatók/tőketulajdono-
sok részesedése pedig nőtt. Utóbbit,
azaz a bruttó működési eredmény ré -
szesedésének növekedését elősegítette
a béreket terhelő munkaadói járulékok
több éven át megvalósított, 28,5-ről 13
százalékra történő csökkentése.

A csak a létminimum szintjén való
megélhetéshez elég bért kitermelni ké -
pes vállalati szegmensben többféle
megoldás is szóba jöhet a munkaválla-
lók által elvárt béremelés következmé-
nyeinek kezelésére. 

Azon esetekben, ahol tartós működé-
si problémák tapasztalhatók, ott a mun-
kaerő átcsoportosítása (átképzése, mo -
bilitási képességének javítása) lehet a
megfelelő megoldás, amihez a jelenlegi-
nél hosszabb álláskeresési idő és a je -
lenleginél magasabb szinten finanszíro-
zott, hatékonyabb munkaügyi intéz-
ményrendszer szükséges. Az energia és
egyéb költségsokkok miatt átmeneti
üzleti nehézségekkel küzdő cégek ese-
tében a szintén átmeneti és célzott
pénzügyi támogatás biztosíthatja a
megnövekedett munkaerőköltségek el -
viselését. A leginkább depressziós tér-
ségekben felmerülhet továbbá olyan

megoldás is, hogy költségvetési forrá-
sokkal váltsák ki, vagy azokból egészít-
sék ki a munkáltatót terhelő béremelést
a legalsó bérkategóriákban.

A minimálbér-emelés kigazdálkodá-
sát segítő költségvetési többletkiadás
egy részét a jelenleginél gyakoribb és
hatékonyabb munkaügyi ellenőrzési és
a szabálysértéseket nagyobb elrettentő
erővel büntető pénzügyi szankciókkal
le hetne ellentételezni. Tapasztalataink
szerint a munkaidő-nyilvántartások sza-
bályszerűsége és a ténylegesen ledol-
gozott munkaidőre járó munkabér át -

utalásának nyomon követhetősége ép -
 pen a minimálbéreseket legnagyobb
arányban foglalkoztató ágazatok és vál-
lalatok esetében hiányzik a leginkább.

Az egyeztetési tárgyalások kapcsán a
MASZSZ tagszervezetei fontosnak tart-
ják a minimálbér feletti tartományban
található munkavállalók reálbérének
megőrzését is. Ezért a minimálbér eme-
lésre vonatkozó megállapodás mellett
olyan bérajánlás elfogadásában érde-
keltek, amely a magasabb bérsávokban
is célnak tekinti a reálbér csökkenés
elkerülését.

Forrás: KSH  Az egy főre jutó éves kiadások COICOP-főcsoportok
és jövedelmi tizedek (decilisek) szerint [forint/fő/év], 2020-as adat 



mot, lecserélve az egészségmegőrző
programot, amely inkább rekreációs jelle-
gű volt. Igyekeztek jól megszervezni a
programot, így nincs várakozási idő és a
munkavállalók számára fizetett távollét áll
rendelkezésre a szűrés napjára. Sokan
nem tartják fontosnak, idegenkednek a
vizsgálattól, illetve félnek attól, hogy
később hátrányuk lesz belőle a foglalko-
zás-egészségügyi vizsgálat során. Pedig a
cél az, hogy a munkavállaló minél tovább
egészséges, munkaképes maradjon, és
szakértelme álljon a munkáltató rendelke-
zésére. 

Magyarországon egyebek között azért
magas a daganatos megbetegedések szá -
ma, mert kevesen vesznek részt szű rő -
vizsgálatokon. A szűrővizsgálatot a MÁV
Zrt. biztosítja minden munkavállalójának.
Az eltelt két hónapot értékelve, bemutatta
az előjegyzést mind a hat területen. Pé -
csen a legtöbb a kihasználatlan időpont,
ennek oka lehet a régión belüli nagy távol-
ság is, hiszen a munkavállalók nem tudnak
időben, éhgyomorra eljutni a divízióköz-
pont szakrendelőjébe. Felmerült ebben a
helyzetben a kihelyezett szűrővizsgálatok
szervezésének lehetősége, azonban ez
számos szakmai, logisztikai és szervezési
problémát vet fel, és ezt az ügyvezető vé -
leménye szerint arra az időpontra kellene
hagyni, amikor a közelebb lakó munkavál-
lalókat már leszűrték az eü-központok. Te -
kintettel a 3 éves tervezett szűrési ciklus-
ra, ez az időpont még odébb van.

Decemberre az előjegyzési időpontok-
nak országosan több mint 30 százalékát
nem foglalták le a munkavállalók, ami a
no vemberinél is rosszabb adat. A szűrő-
program taj-szám alapján bármely rende-
lőintézetben igénybe vehető, tehát nem
csak a területi központban. A tüneteknek
megfelelően további kezelésekre kérjék az
asszisztensek segítségét, mivel lehetőség
van a kiszűrt betegség szakorvosi kivizs-
gálására. 2023. évtől a MÁV-START mun-
kavállalóira, valamint több leányvállalatra
is kiterjesztik a programot. A KÜT tagjai
kezdeményezték, hogy a programban
résztvevők előjegyzését kiemelten kezel-
jék. Különféléken belül egy munkavállaló
rendkívüli szociális segély kérelméről és
egy munkabérelőleg kérelemről döntött a
testület. 

B o d n á r  J ó z s e f

körülmény javító beruházásokat, ahol
megemlítette, hogy fontos szempont a
megfelelő munkakörülmények biztosítása,
de a szűk források miatt itt is értékelni
szükséges, hol hasznosulhat legjobban a
beavatkozás. 

A mindennapi munkát elősegítő tárgyi
eszközök beszerzésére is sor kerül. A jövő
évre tervezett pályás feladatoknál hang-
súlyozta, hogy egymilliárd forintot elkülö-
nítenek a havária események kezelésére.
A csomópontok közül Szolnok állomás
személypályaudvar modernizálása és át -
jár hatóságának javítása indulhat meg az
uniós katonai mobilitás projekt részeként,
amennyiben a benyújtott pályázat sikeres
lesz. 

A KÜT tagjai kérdéseket és javaslatokat
fogalmaztak meg zajvédő falak építése,
keskeny peronok felszámolása, Debrecen
állomás felújítása, a készenléti helyiségek
átalakítása, a vonalfelújítások mentén a
szakaszok korszerűsítése témákban, me -
lyekre a főigazgató válaszolt.

Másodikként a MÁV Zrt. 2022. évi szo -
ciá lis segélykeretének felhasználásáról
adott tájékoztatást Császárné Nikolausz
Krisztina humánpolitikai szakértő. A 2022.
I-X. havi szociális segélykeret tényleges
felhasználásáról készített összefoglalóból
kiderült, hogy a temetési segély időará-
nyos felhasználása megfelelő, a rendkívü-
li élethelyzetbe került munkavállalók szo-
ciális segélykerete teljes egészében fel-
használásra került, a nagycsaládosok tá -
mogatására szolgáló összeget a decem-
beri kifizetéssel együtt kapják meg a négy
vagy több gyermeket nevelők. A szerveze-
ti egységek részére kiadott szociális se -
gélykeretből viszont még több mint 10 mil-
lió forint megvan! 

A KÜT tagjai javaslatot tettek a 2023. évi
szociális segélykeret felhasználásának
módosítására. 

Ezek között szerepel a rendkívüli élet-
helyzethez kötődő juttatás megemelése, a
nagycsaládos felhasználás jövedelemhez
kötése. A munkáltató megvizsgálja a ja -
vaslatokat.

Harmadik napirendi pontként a VNK Kft.
ügyvezető igazgatójának tájékoztatója a
MÁV Zrt. egészségügyi szűrőprogramjá-
nak tapasztalatairól. Dr. Pásztélyi Zsolt el -
mondta, hogy a MÁV kezdeményezését
felkarolva indították el a szűrőprogra-

okan idegenkednek az
egészségmegőrző progra-
mot leváltó szűrőprogram-
tól, pedig a vizsgálat célja
az, hogy a munkavállaló
mi nél tovább egészséges
legyen – hangzott el a MÁV

ZRT. Központi Üzemi Tanácsának
november 15-i ülésén.

Első napirendi pontként a MÁV Zrt. 2022.
évi beruházási tevékenységéről, illetve
2023. évi kitekintésről adott tájékoztatást
Szilágyi Tibor fejlesztési és beruházási fő -
igazgató. Előtte röviden bemutatkozott,
amiből megtudtuk, hogy családi kötelék
fűzi a vasúthoz, édesapja pályásként dol-
gozott. A NIF vasútfejlesztési területétől
érkezett, de már 20 éve szoros kapcsolat-
ban volt a MÁV-val. 

Azzal kezdte, hogy átgondolják az eddigi
beruházási gyakorlatot, új szemlélettel
prio rizálják a feladatokat valamennyi szak-
területen. 

Kiemelte, hogy egyszerre kell tudni fog-
lalkozni nagyobb stratégiai szintű beavat-
kozásokkal és a szolgálati helyeken lokáli-
san megvalósuló beavatkozásokkal is.
Hangsúlyozta, hogy évek óta nem változik
a beruházási éves keretösszeg, viszont a
növekvő alap anyag árak miatt cél kell,
hogy legyen az infláció követése ezen a
területen is. A szolgáltatásfejlesztés és a
megbízhatóság növelése kiemelt szem-
pont, ezek jelenthetik a pályakorszerűsí-
tést, állomási peronépítést, és biztosítóbe-
rendezési fejlesztéseket is. Kiemelte a
Magyar Falu programban az állomásépü-
letek felújítását, amik az érintett kistelepü-
léseken jelentősen emelték az utazási
komfortot. Fontos ér tékként jelölte meg,
hogy a főigazgatóság a beruházások szá-
mos területét, a fejlesztési előkészítést,
tervezést, műszaki ellenőrzést saját maga
végzi, ami rugalmasságra ad lehetőséget.
Friss példaként említette, hogy az új gyön-
gyösi MÁTRA IR vonatok bevezetéséhez
kapcsolódóan a MÁV-START jegykiadó
automata telepítését tervezi Gyöngyös
állomáson, az ehhez szükséges távközlési
feladatok tervezését pe dig a főigazgató-
ság rugalmasan, gyorsan végzi, nem szük-
séges külső tervezők hosszú beszerzése. 

Fő feladatként említette a pálya lassúje-
lek megszüntetését. Ismertette a munka-
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Decemberben kevesen jelentkeznek
egészségügyi szűrésre



VSZ Cargo SZK
küldöttértekezlet

ni. A vállalat nem kívánt eddig élni
ezzel, mert az üzemméret fenntartása
számukra is kiemelt cél.

A küldöttértekezlet megfogalmazta
a bér- és a kollektív szerződés tárgyalá-
sokra vonatkozó elképzeléseket, ame-
lyeket az időközben megkezdett egyez-
tetéseken képvisel a VSZ.

Idei Gargo díjasunk
A küldöttértekezlet napirendjén sze-

repelt a VSZ Cargo Díj átadása is,
amely elismerést idén Mészáros Éva,
győri rendeléskezelési előadó érde-
melt ki. Évának csendes, visszafogott
személyisége ellenére mindig meg-
hallják a szavát és hallgatnak is rá
munkatársai. Szükség esetén mindig
lehetett számítani rá. Erre egyértelmű
példa volt Galgóczy Andrea győri SZB
titkárunk betegsége, ami miatt neki
meg kellett válnia tisztségétől, s akkor
Éva azonnal beugrott a helyére és segí-
tette az alapszervezet munkáját, a ta -
gok problémáinak képviseletét. Éva
ma már fiatal nyugdíjas, s a 40 éves
vasutas, valamint VSZ-es múlttal érde-
melte ki a díjat. 

Z l a t i  R ó b e r t

idén azonban a 25 milliárdot is elér-
heti. Az energiaárakat igyekeztek a
szerződésekben érvényesíteni, amelye-
ket a kereskedelmi árakban tudtak is
követni. Idén azonban minden igyeke-
zet ellenére csak 23-24 millió tonna
forgalom várható. A vállalat szempont-
jából jó a gyenge forint, és az egyesko-
csi támogatás is sokat segített. A nem-
zetközi számviteli szabályok szerint
pozitív eredmény várható a cégnél,
azonban a magyar számviteli szabá-
lyok szerint az 1-9 hónap alapján na -
gyon komoly veszteség mutatkozik. A
jegyzett tőke és a saját tőke arányának
mutatója ismét rossz, amelyre nem is
olyan régen, 2021-ben volt legutóbb
példa. Ezt az értéket helyre kellett állí-
tani. Az egyeskocsi támogatás nélkül
teljesen veszteséges lenne a vállalat,
idén 4,1 milliárd forint érkezik ezen a
soron, de még kérdéses, hogy mi lesz
ezzel jövőre.

Az igazgatók szerint a szakszervezet
által követelt bérfejlesztési mérték
megvalósíthatatlan, annak teljesülése
esetén a vállalatot azonnal be lehetne
zárni. A középtávú megállapodásban
is szerepel a foglalkoztatás biztonsága
és természetesen a reálkereset csökke-
nésének elkerülése is, de szerepel egy
rugalmassági klauzula is. E szerint, ha
a vállalat által elfuvarozott teljesít-
mény három százalékkal csökken, ak -
kor a megállapodást újra lehet tárgyal-

A munkáltatóval való tárgyalásra
is felkészültek a Vasutasok Szak-
szervezete Cargo Szakmai Képvise-
lete küldöttei a 2022. november 7-
én tartott értekezleten. Az ese-
mény jó alkalom volt arra is, hogy
az idei év történéseit, eredménye-
it is értékeljék a résztvevők.  

küldöttek az értekezlet
első részében felidézték
a legutóbbi bérmegálla-
podás eredményeit,
amely alapján megtör-
tént a 7 százalékos bér-
fejlesztés és a 100 000
fo rintos év végi bónusz
ki fizetése. Ez utóbbi az
eddigiek között a leg-
magasabb összeg volt, a

bérfejlesztés mértékét azonban az alá-
íráskor még nem várt idei infláció
miatt ma már nem lehet kiemelkedő-
nek nevezni. Ezért is volt szükség az év
során kompenzációt követelni a válla-
lattól, amely 300 000 forintban telje-
sült is októberben. 

A jövő évre vonatkozó elvárásokat
jelentős mértékben alakítja a boltok-
ban tapasztalható árnövekedés, amely
alapján az évek óta megszokottá vált
kétszámjegyű bérkövetelést már jóval
meghaladó elképzelések fogalmazód-
nak meg.

Az értekezlet későbbi részében a
megbeszéléshez csatlakozott a mun-
káltató részéről Vincze Teodóra HR
igazgató és Gyevnár Sándor pénzügy,
kontrolling és beszerzés igazgató, akik
bemutatták a vállalat aktuális helyze-
tét, amelyet jelentősen befolyásolt a
villamos energia árának növekedése.
Ezt jól mutatja, hogy tavaly összesen 5
milliárd forintot tett ki az áram díja,
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E
lsőként dr. Vincze Teodóra HR
igazgató ismertette az Európai
Üzemi Tanács kérését azzal kap -
csolatban, hogy a MAB-intéz-
kedésekről közös kommuniká-
ció legyen a szakszervezetek-

kel, valamint a KÜT tagjaival. Ezért kérte
az érintetteket, hogy küldjék el javasla -
taikat a hatékony, kölcsönös kommuniká-
ció érdekében. 

Beszámolt a létszámról is, ami október-
ben záráskor 1872 volt, ez az előző hó -
naphoz képest növekedés, már megköze-
líti az évvégi tervlétszámot. A bérmegál-
lapodásról elmondta, hogy elkezdődtek a
tárgyalások a szakszervezetekkel. Mind-
két oldal érzékeli a kedvezőtlen gazdasá-
gi helyzet hatásait, és törekednek azok
kompenzálására, ugyanakkor figyelembe
kell venni, hogy a mozgástér korlátozott a
jövő számos bizonytalansága miatt. A
munkáltató törekvését bizonyítja az egy-
szeri, év közbeni, az inflációt kompenzá-
ciós juttatás kifizetése is.

Az évvégi időszakra vonatkozóan fel-
hívta a figyelmet, hogy a székházban de -
cember 23. és január 6. között alatt a fű -
tést 15 Celsius-fokra állítják vissza. A
munkáltató kéri a bennmaradt szabadsá-
gok kivételét ebben az időszakban, illetve
azok számára, akiknek ez feladatai miatt
nem lehetséges, home office munkavég-
zés lesz érvényben. Ettől eltérő szabályo-
zás vonatkozik bizonyos munkakörökre,
többek között a fordulószolgálatban dol-
gozó irányítókra, az általuk használt iro-
dahelyiségekben folyamatosan biztosí-
tott lesz a 19 Celsius-fok.

A szervezeti karácsonyi rendezvények
kapcsán hangsúlyozta, bízik benne, hogy
a legtöbb csapat igénybe veszi a szemé-
lyenként nettó 5000 forintos támogatást,
amellyel a vállalat a munkahelyi közös -
ség építést, az év megünneplését támo-
gatja, és kiemelte, hogy ezen keretek át -
vitele a jövő évre nem lehetséges.

Felvetette a raktárban őrzött azon tár-
gyak további sorsát, amelyeket a rendőr-
ség dézsmálások felderítése után jutta-
tott vissza társaságunknak. A KÜT tagjai-
val arra jutottak, hogy a különböző eszkö-
zöket, ruházati cikkeket jótékony célra
használják.

Végezetül kitért arra, hogy november
14-én 11 résztvevővel elindult idei utolsó
kocsivizsgáló-tanfolyamunk is, a követ-
kező jövő tavasszal várható.

Home office rezsitámogatás is lesz
Gyöngyösi-Homik Katalin HR ösztönzés

és fejlesztés vezető prezentációjában a
következő évi választható béren kívüli jut-
tatások lehetőségeiről számolt be a
résztvevőknek.

Az évi 450 000 forintos kafetériakeret
terhére jövőre adómentes juttatásként
választható például a home office rezsi-
támogatás, amely az otthonról ledolgo-
zott napokra arányosítva adható, összege
a minimálbér 10 százaléka. Szintén adó-
mentes juttatási opció az önkéntes nyug-
díj-, és egészségpénztári hozzájárulás is,
amellyel a munkavállaló megtakarítását a
munkáltatói befizetés mellett saját befi-
zetéssel növelheti. Ez kedvező az ala-
csony jövedelmű munkatársak is, akik a
befizetendő minimálösszeget eddig bér-
ből egészítették ki. További, nagyon elő-
nyös lehetőséget jelent a közösségi ke -
rékpárhasználat, illetve a carsharing szol -
gáltatások VBKJ-keretre történő igény-
bevétele.

A KÜT javaslatára került be a válaszha-
tó elemek közé a START klubkártya,
amely kedvezményes belföldi utazási
opciót kínál tulajdonosának a MÁV sze-
relvényein.

Csökken az adminisztráció
Nyíri András üzemeltetési igazgató az

informatikai kérdésekkel kapcsolatban
elmondta, hogy az RC GO és a MOCOR
GO fejlesztése során felmerült fennaka-
dások megoldásán folyamatosan dolgo-
zik a szakértői csapat. A KÜT kérdésére
megerősítette, az alkalmazást kizárólag
abban az esetben vezeti majd be a válla-
lat – illetve az ehhez szükséges oktatáso-
kat is akkor kezdik el –, amikor az már
megfelelően működik. Ez előreláthatólag
2023 első negyedéve után várható.

Az adminisztráció csökkentését célzó
intézkedéscsomag részeként a tranzitvo-
natok határállomásokon történő kilépés-
ekor decembertől a fuvarlevelek szken-
nelési kötelezettsége, januártól pedig a
fuvarlevelek beszállítása is megszűnik. 

A dokumentumokat helyben kell majd
őrizni.

Az Ukrán Vasutakkal (UZ) folynak a
fuvarlevél-adatcserére vonatkozó tár-
gyalások. Az UZ megküldte az általuk
alkalmazni kívánt sémát, amely eltér a
szabványtól, vállalatunk ICT szervezete
azonban már dolgozik ezek összehango-
lásán.
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Jövőre béren kívüli juttatásként
már home office rezsitámogatás
is választható – hangzott el a
Rail Cargo Hungaria Központi
Üzemi Tanácsának november vé -
gi ülésén.

Megkezdődött a bértárgyalás
az RCH-nál

Hodos határállomáson decembertől
lép életbe a technológiaváltás, amelynek
keretében társaságunk veszi át a vonat-
átvétel és fékpróba feladatait.

A KÜT Műszaki Bizottság novemberi
ülésével kapcsolatban elmondta: az egyez-
tetés hasznos és eredményes volt, a
résztvevők a műszaki területek mellett
kitértek a vontatási és informatikai kérdé-
sekre is. A KÜT erre reflektálva hangsú-
lyozta: a bizottsági üléseket a jövőben is,
az aktualitás függvényében folytatják.

A teljesítményadatok nem kedvezőek:
2021-hez viszonyítva éves szinten mínusz
6 százalékon, novemberben az előző év
azonos időszakához mérten azonban már
mínusz 20 százalékon áll az idei ered-
mény.

Az Ukrajna irányából érkező gabona-
forgalom továbbra is erős, jelentős a
magyarországi import. Társaságunk vala-
mennyi gabonás teherkocsija, valamint
ezeken felül kifejezetten ezekre a felada-
tokra reaktivált 180 vagonja is ezekben a
forgalmakban fut, továbbá már az RCA
felé is jeleztük kocsiigényünket. Az átra-
kási kapacitás korlátozottsága ugyanak-
kor továbbra is szűk keresztmetszetet
jelent.

A kommunikáció a vontatási
területen is fontos

A vontatási területet érintő aktualitá-
sokról Feldmann-Siklósi Szilvia vontatás
vezető adott összefoglaló tájékoztatót. 

A mozdonypark jelenlegi összetételé-
nek ismertetését követően hangsúlyozta:
stratégiai célkitűzéseinknek megfelelően
folyamatos a saját kapacitásaink erősíté-
se. Ez összhangban áll a MÁV-START le -
hetőségeivel, csökkenő rendelkezésre
állásával, valamint az RCH törekvéseivel
a pontos, kiszámítható, minőségi szolgál-
tatásra vonatkozóan. 

Ennek eredményeként a villanyvonta-
tási szegmensben 85 százalékos a saját
képességgel teljesített megbízások aránya,
ugyanakkor a dízel, valamint a tolatási
szegmensben is cél az önálló tevékeny-
ség építése, bővítése.

Zárásként elmondta, fontosnak tartja a
folyamatos kommunikációt a Vontatás
szervezete és az operatív végrehajtás
más munkaköreiben dolgozó kollégák
között a munkafolyamatok összehangolá-
sa érdekében. Felajánlotta, hogy igény
esetén a következő ülések során részle-
tesebb áttekintést nyújt a szervezet tevé-
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Minden eddiginél nehezebb év után
hasonló vár a Rail Cargo Groupra jövőre is

kenységéről, és a tapasztalatok közös
ki értékelését is előre mutatónak tartaná. 

A harmadik napirendi pontban az
üzemi tanácsokban és a Központi Üzemi
Tanácsban történt személyi és létszám-
változásokról tárgyalt a testület. A tájé-
koztatók tudomásul vétele után a KÜT az
ezzel kapcsolatos döntéseket is meg-
hozta, majd ennek megfelelően módosí-
totta az ügyrendjét is, melyről az RCH
menedzsmentjét is tájékoztatja. 

Az ülés utolsó részében a tagok tájé-
koztatót hallgattak meg az elmúlt napok-
ban megtartott EÜT ülésről Zubály Ber-
talan KÜT-elnök előadásában. Majd a
beérkező szociális segélyekről is döntöt-
tek a résztvevők. 

A
teherszállítási szek-
ció ülésén a menedzs -
ment képviseletében
Kovács Imre, a Rail
Car go Group igazga-
tóságának tagja, a Rail

Cargo Hungaria igazgatóságá-
nak elnöke, valamint Kotiers
Román, a Rail Cargo Hungaria
pénzügyi igazgatója, az igazgatóság tagja
vettek részt. A munkavállalói oldal részé-
ről az RCH-t Zubály Bertalan, Mózes Ti -
bor, Pöhacker Viktor és Lévai Zsolt, a TS
HU-t pedig Pincés István és Bakos Bar-
nabás képviselték.

A vezetők arról számoltak be, hogy a
2022-es év minden korábbinál több kihí-
vás elé állította a vállalatot, és a prognó-
zisok szerint a jövő év is küzdelmes lesz a
nemzetközi helyzet, a gazdasági tenden-
ciák, valamint a működési környezet
 változékonysága, kiszámíthatatlansága

mi att. A szekción külön tárgyalták a TS-
HU helyzetét, teljesítményét és megálla-
pították, hogy az RCH tulajdonosi struk -
túrájában kifejezetten jól teljesít a jármű-
javító vállalat, amely a fejlesztések meg-
valósulásával növekedési pályára tudott
állni.

A Carrier-szekcióülésen az RCH-t Bez-
dán Mihály és Erdei Ferenc képviselték.
Fő napirendi pontként a mozdonyvezetők
helyzetét érintő, többek között a foglal-
koztatásukkal kapcsolatos kérdésekről
tárgyaltak a résztvevők. Továbbra is na -
pirenden volt a határon átívelő munka -
vég zéssel kapcsolatos megállapodás,
amelyről folyamatos egyeztetések foly-
nak a munkáltatóval.

A zárónapon, a plenáris ülésen első-
ként az ÖBB Holding vezérigazgatója,
Andreas Matthä tartott tájékoztatót,
amelynek keretében elmondta: a pandé-
miás helyzetet követően a személyszállí-
tási szegmensben a távolsági közleke-
désben több mint 20 százalékos az emel-
kedés, azonban a helyközi közlekedésben
jelentős a csökkenés. Emellett az árufu-
varozásban is – az erősebb évkezdést kö -
vetően – visszaestek a teljesítmények. 

Az orosz–ukrán háború is komoly kihí-
vást jelent. Hozzátette: kiugróan megnö-
vekedtek a gabonaszállítási fuvarozási
igények, mindezek pedig fokozott erőpró-
bát jelentenek a záhonyi térségben szol-

gálatot teljesítő kollégáknak. Ki -
magasló helytállásukért elisme-
rés és köszönet illeti őket.

Martina Hacker, az ÖBB HR
igazgatója a holding átfogó hu -
mánstratégiáját mutatta be, kü -
lön kitérve azokra az egyre fon-
tosabb feladatokra is – a gene-
ráció-, szervezeti és nemzedék-
váltás –, amelyekre folyamato-
san készülni kell. 

Mindemellett a digitalizációs
fejlődésre is szükséges kon-
centrálni, amely egyszerre kihí-
vás, de ugyanakkor a jövő zálo-
ga. Hangsúlyozta, nagy sikernek
örvend a „Women in Rail” –
Több nőt a vasútra elnevezésű
projekt, amelyben az RCH kie-
melten teljesít, ugyanis a válla-
latnál igen magas a női munka-
társak aránya.

Kovács Imre az RCG és RCH
képviseletében arra mutatott rá,
hogy stratégiai cél a részese-

déscsökkenés megfékezése Auszt -
riában és Magyarországon egyaránt.
Hozzáfűzte, a jövő szempontjából megha-
tározó fontosságú a nemzeti vasutak álla-
mi támogatása, valamint a kiszámítható
energiaárak feltételrendszerének biztosí-
tása. 

Kitért arra, hogy az ukrán vasutakkal
szorosabb kapcsolatot szükséges kialakí-
tani, amelynek eredményeként a gabona-
forgalom további növekedése prognoszti-
zálható. Végül hangsúlyozta, a 2023-as év
kiemelten fontos lesz, hiszen az RCG az
ÖBB Holding jövőre 100 éves évfordulóját
ünnepli és ehhez méltó eredménnyel kell
hozzájárulni. 

Zárásként az EÜT elnöke, Roman He -
benstrei a munkavállalói véleményfelmé-
rés eredményeinek utánkövetésének fon -
tosságára hívta fel a figyelmet, továbbá a
határokon átívelő munkavégzésre kiala-
kított megállapodástervezet gyorsabb és
hatékonyabb egyeztetésére tett javasla-
tot. Rámutatott, az ÖBB Holding minden
országát érinti a magas infláció és ezzel
összefüggésben a jelentős keresetvesz-
teség, amelynek kezelése feltétlenül szük-
séges. Végezetül megkö-
szönte a menedzsmentnek az
évben tanúsított konstruktív
együttműködését.

(Az oldalpárt szerkesztette
Z u b á l y  B e r t a l a n )

 Az Európai Üzemi Tanács
(EÜT) osztrák, magyar,
né met és olasz tagjai
november 15-17. között
Bécsben, szekcióülések
és plenáris tárgyalások
keretében egyeztettek
az ÖBB Holdingot, illet-
ve az egyes leányválla-
latokat érintő aktuális
kérdésekről, kihívások-
ról és azok lehetséges
kezeléseiről.
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A szektorális szintű szociális párbeszéd, a vasút
struktúrája, a szakszervezeten kívüli úgyneve-
zett „potyautasok” jelenléte, valamint a digita-
lizáció és automatizáció is szóba került a Dán
Vasutas Szövetség vezetőivel folytatott megbe-
szélésen Koppenhágában. A rendezvényre az
Európai Közlekedési Dolgozók Szövetségének
(ETF) finanszírozásában került sor.

it. Ezeket a programokat a mozdonyvezetők és a vo natkísérő
személyzet is a cégtől kapott tableten és mobiltelefonon hasz-
nálja. 

Az alkalmazások között van egy olyan, amivel mindenki saját
maga megtervezheti a szabadnapját, így kiszámítható a vezény-
lés is. Ezt az alkalmazást a szakszervezet készítette el, majd a
vasúti vállalat átvette és továbbfejlesztette. 

Ebből is  látható, hogy nemcsak a szakszervezetnek fontos az,
hogy a munkavállaló legyen a középpontban, hanem az őt alkal-
mazó cégnek is. 

A szakszervezet, valamint a munkaadó állami cég is nagy
hangsúlyt fektet a munkakörülményeket javító intézkedésekre.
Saját szemünkkel láttuk, mennyire tiszták Koppenhágában a fő -
pályaudvarukon a pihenő helyiségek és milyen letisztult, mini-
mál stílusú a berendezésük, amelyek az otthonosság érzetét kel-
tik. Mindenhol tárt ajtók, kellemes hangulat, sőt ingyen használ-
ható minőségi kávégépek is a vasúti dolgozók rendelkezésére
állnak. Így nem cso da, hogy akármerre vezetett is az utunk, min-
dig friss kávé illata fogadott. Az alsó szinteken öltözők, zuhany
és konditermek is találhatók, így elmondható, hogy munkatársai
egészségére is figyel a munkáltató. 

Ugyanitt, a főpályaudvaron kantin is működik, ahol már havi 50
eurónak megfelelő összegért tápláló, napi egy meleg vagy büfé-
jellegű étkezés kérhető a vasutasok, metrón dolgozók és az állo-
mási rendőrség tagjai számára. 

Összességében elmondható, hogy a munka adó figyel azokra,
akik neki dolgoznak és igyekszik kényelmesebbé, otthonosabbá
ten ni a munkakörnyezetet és a pihenőhelyiségeket is. 

A Dán Vasutas Szövetség célja megalakulása óta az, hogy
minél jobb munka- és nyugdíjkörülményeket teremtsen tagjai
számára. Szakszervezetüknek jelenleg 5 ezer tagja van a külön-
böző szakterületekről. Nagy figyelmet szentelnek ők is a nyugdí-
jasokra, a mintegy 4 ezer idős, már visszavonult vasutasra. 

A kollektív megállapodásukat 2-3 évente megújítják. A privát
cégeknél gyakoribb a fizetésemelés és a mérték is magasabb,

kezdeményezést az ETF indította azért,
hogy a az EU-s országok közlekedési
szakszervezetei megismerjék egymás
munkáját és kicseréljék a tapasztalata-
ikat. E hasznos elképzelés folytán a
szakszervezetek szerepét, a munkát

szabályozó jogszabályokat, a kollektív képvisele-
tet, a szerződések alakulását és a tárgyalási stra-
tégiákat is más perspektívából láthatták a részt -
vevők.

A dán vasutasok
91 százaléka
szakszervezeti tag

A Dán Vasutas Szövetség (Dansk Jerbanefor-
bund) egy 1899 óta létező szerveződés. Szervezett-
ségük az ágazaton belül 91 százalékos. Ez a leg-
magasabbak között van Dániában. 

Mint megemlítették, a régebbi kollégák rögtön „kiszúrják”, ha
valaki nem szakszervezeti tag és igyekeznek meggyőzni, hogy ő
is csatlakozzon egy erős közösséghez. 

Ez a meggyőzés általában hatásos. Ennek egyrészről kulturá-
lis okai is vannak, valamint az, hogy hitvallásuk szerint a tagnak
kell a középpontban állni, a munkavállalók érdekei és kényelme
a legfontosabb, hiszen így a szakszervezeti csapat segítőkész
részévé válhatnak. 

Szervezeti felépítésük szerint a szolgálati he lyeken, vagyis az
esetleges problémák forrásai hoz közel bizalmik vannak, akik
szükség esetén rögtön be tudnak avatkozni. Tagjaik között van-
nak a Dán Állami Vasutak, a DB Cargo és az Arriva munkaválla-
lói: mozdonyvezetők, vonatkísérők, biztosítóberendezési és
pályás dolgozók, valamint karbantartók is. Tagdíjként megköze-
lítőleg 500 dán koronát szednek be havonta. 

A dán kollégák nagy hangsúlyt fektetnek az olyan helyi tiszt-
ségviselő közvetlen elérhetőségére, aki ott tartózkodik a tagok
között, irodája mindig nyitva áll és ha bármi kérdés van, vagy új
helyzet, bizonytalanság adódik, akkor rögtön meg lehet találni.
Szakszervezetüket a közvetlenség, a bajtársiasság és a nagy
összetartás jellemzi. 

Központjukban két ügyvéd segíti a munkájukat, ám a szerve-
zethez munkavédelmi szakember, valamint a döntésekben segít-
séget nyújtó szociális tanácsadó is tartozik. Szövetségi titkáraik
közvetlen kapcsolatban vannak a külső vállalatokkal és a helyi
szervezetekkel is. Jelenleg nagy munkában vannak, mert jövőre
új kollektív szerződéseket kell létrehozniuk.  

Az informatika nélkülözhetetlen
A dán szakszervezeteknél egyre nagyobb hangsúlyt kap az IT

terület. Meghívóink külön megemlítették azokat a programokat,
amikkel a vonatszemélyzet tagjai dolgoznak. Ezek fejlesztésébe
és tesztelésébe a szakszervezeteket is bevonták, hogy a készü-
lő alkalmazás a lehető legjobban kiszolgálja a kollégák igénye-

KÖZÖSSÉG,
A DÁN

A



SZERVEZETTSÉG, ERŐ:
MODELL így az együttműködés alapjai egyszerűbbek. Magasak a

bérek, főképp a mozdonyvezetőké és a vonatkísérőké, mivel
komoly oktatást kaptak, speciális iskolákba jártak és nagyok az
elvá rások. 

Meglepő módon vannak a miénkhez hasonló problémáik,
amelyekkel Dániában is küzdenek. Nagy a nyomás a vasúton.
Az egyre emelkedő energiaárak miatt is drágák a jegyek, a gör-
dülőállomány öregszik és késések is szép számmal vannak,
legfőképpen a hiányos karbantartás miatt. Emiatt gyakoriak a
vágányzárak is. 

A szakszervezet szerint az elkövetkező 10-15 évben a közle-
kedés gyökeresen át fog alakulni és másfajta tudás lesz az
alapvető. A legfőbb feladat ebben a változó világban a munka-
helyek megtartása és az új munkakörökhöz való alkalmaz -
kodás. 

A csak mozdonyvezetővel közlekedő vonatok rendszerét
beszüntették, miután több baleset is volt, például egy IC szerel-
vényen az ajtó közé szorult egy utas keze. 

A társadalomban is változások adódnak, az utasok nem sze-
retnek teljesen magukra ha gyottan utazni. 

Vendéglátóink ennek kapcsán megemlítettek egy teljesen
önkiszolgáló boltot is, ahol senki nem dolgozik és az sem vál-
totta be a népszerűségéhez fűződő reményeket. 

Tanulságos volt
A találkozó nagyon hasznos volt, mert ta pasz talatokat cse-

rélhetünk és megismerhettünk a gyakorlatban jól és kevésbé
sikeresen működő módszereket is. 

Az összefogás, a közös cél erejét nem szabad figyelmen kívül
hagyni. Ennek „kultúráját” hazánkban erős pillérekre kell fel-
építeni, ám nálunk még az alapjai is hiányosak, hiszen a szét-
húzás sehova nem vezet, nem jelent kiutat, csak magányos elé-
gedetlenséget. 

Jó tudni, hogy vannak még olyan emberek, akik optimistán
látják a helyzetet a sötétebb órákban is és tenni akarnak.
Figyeljünk az új kollégákra, ne menjünk el szó nélkül a felme-
rülő problémák mellett, legyünk résen, keressük a megoldá-
sokat.

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

amit vi szont az állami vasút igyekszik dinamikusan és megfe-
lelő mértékkel – a magáncégek ajánlatának legalább a 80 szá-
zalékával – követni, így a munkavállalóknak már nem nagyon éri
meg elvándorolni. 

Kedvező szakszervezeti hitel
A szövetség kedvező hitelt is képes nyújtani tagjainak egy

olyan bankon keresztül, amelyben maguk a szakszervezetek is
részesek, és amely csak munkavállalókat szolgál ki. 

Természetesen ők is rendelkeznek különböző kedvezménye-
ket nyújtó tagkártyával. A biztosító cé get, amelyikkel szerződés-
ben állnak, régen a tagok alapították, de ma már magánkézben
van s az egyik legjobb az országban.

A nagy infláció és az energiaárak emelkedése miatt a szak-
szervezet jelenleg nem a fizetések emelésére, hanem inkább a
munkahelyek megtartására és a munkakörülmények javítására
fókuszál. 

Nyilvánvaló, hogy az ottani bérek össze sem hasonlíthatóak a
magyarországival. 

Sajnálatos, hogy újabban megjelentek az úgy nevezett „sárga
szakszervezetek”, amelyek érdekvédelmet nem biztosítanak,
csak esetleges anyagi megtakarítást jelentenek. Ezeknek nincs
kollektív szerződéskötési joguk sem, en nek ellenére elsőre von-
zónak tűnhetnek, mert alacsony a tagdíj és hangzatosak az ígé-
retek. 

Mind az állami vasútvállalat és a szakszervezet is támogatja
az élethosszig tartó tanulást, ebben segítséget is nyújt a munka-
vállalóknak és a tagoknak. 

Jó együttműködési alapok 
A beszélgetések során kiderült, hogy a dán nemzet nagyon

bízik a kormányában, a korrupció csak nyomokban fordul elő,
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„Önkormányzatok az idő-
sekért” címmel tartott kon-
ferenciát a fővárosi önkor-
mányzat és a Nyugdíjas
Szervezetek Egyeztető Ta -
nácsa (NYUSZET) 2022.
október 28-án Bu da pes -
ten az Új Városháza dísz-
termében, a tanácskozá-
son a VSZ ONYSZ részéről
többen is részt vettünk. 

Megható és felemelő
érzés volt a főváros
ó d o n ,  s o k  e s e -
ményt megélt épü-

letébe belépni, a város -
atyák által koptatott lép-
csőn lépdelni, nem is be -
szélve arról, hogy szinte
egy időutazással is felért
helyet foglalni a díszterem
padsoraiban, ahol sok-sok
felelős döntést hoztak a
fő város érdekében.

A konferencia apropóját
többek között – az októbe-
ri idősek világnapján kívül
– a pandémiás időszakban
személyes találkozások
korlátai, a növekvő inflá-
ció, elszálló energiaárak,
az időseket, de minden
családot érintő növekvő
megélhetési gondok, gaz-
dasági-társadalmi ténye-
zők negatív hatásai  adták.
A meghívóban kiemelten
szerepelt: „még fontosabb,
hogy ráirányítsuk a figyel-
met olyan társadalmi cso-
portokra is, akik már nem
aktívak a munkaerőpia-
con, ennél fogva kiszolgál-
tatottabb helyzetben van-
nak, mint a társadalom
többsége. Az idős korosz-
tály sok tekintetben ki -
szolgáltatott az állami el -
látórendszernek, fokozot-
tan megsínyli ennek a ne -
héz időszaknak a negatív
hatásait. Konferenciánk
ke retein belül szeretnénk
bemutatni, milyen szere-
pet töltenek be az önkor-
mányzatok az időstársa-
dalomban, milyen megtar-
tó szerepe lehet egy önkor-
mányzatnak, valamint azt,
hogyan járulnak hozzá egy-

egy településen az idős-
ügyi tanácsok az idősek és
az önkormányzat közötti
élő kapcsolat megteremté-
séhez. Ne feledkezzünk
meg az időseket képviselő
civil szervezetekről sem,
akik az idősügyi tanácsok
kulcsszereplői. A rendez-
vény során Budapest ha -
tárain túlra is kitekintünk,
hiszen a jó gyakorlatok,
tapasztalatok cseréje köl-
csönösen hozzájárul a fej-
lődéshez, ezáltal pedig egy
mindenki számára élhe-
tőbb társadalom megvaló-
sulásának lehetőségéhez.”
A szociális biztonság megte-
remtése az állam feladata

Hegyesiné Orsós Éva, a
NYUSZET soros elnöke
megnyitója után Kará-
csony Gergely főpolgár-
mester köszöntötte a
nyug díjas szervezetek kép-
viselőit, majd többek kö -
zött felhívta a figyelmet,
hogy a szociális biztonság
megteremtése állami fel-
adat. Elmondta, hogy a jelen
nehéz gazdasági hely zetben
milyen nehéz a főváros
lakosságának helyzete, ki -
emelve a kormány utóbbi
intézkedéseinek az idős
korosztályt érintő negatív

hatásait. Tájékoztatta a
konferencia résztvevőit az
idősek megsegítése érde-
kében tett intézkedések-
ről, a fővárosi idősottho-
nok helyzetéről, valamint
a pandémiás időszakban
tett intézkedések tapaszta-
latiról. 

Felhívta a figyelmet, hogy
a fővárosnak szüksége van
továbbra is a közösségek
segítségére, az összefogás-
ra, az önkéntesség erejére,
valamint a társadalmi pár-
beszére. 

A Fővárosi Idősügyi Ta -
nács létrehozását, tevé-
kenységét értékelve el -
mondta, az idő bebizonyí-
totta, hogy szükség van a
tanácsra, aminek résztve-
vői az idősügyi szerveze-
teket képviselik. 

Az időseket érintő gon-
dok, problémák a tanács
működése révén időben
eljutnak az önkormányza-
tokhoz.

Az önkormányzati idős-
ellátás legjobb gyakorlatai
című előadásában dr. Stei-
ner Erika, a TÖOSZ Idős-
ügyi Hálózatának szakmai
felelőse a folyamatban lé -
vő és megvalósult pályáza-
tokat, az időseket érintő
pozitív hatásait, gyakorlati

tapasztalatait mutatta be.
Elmondta, hogy 12 éves
működés alatt 140 pályá-
zatot írtak ki, 156 millió
forint értékben.

Az idősügyi tanácsok
szerepével kapcsolatban
Talyigás Katalin, az Életet
az Éveknek budapesti
szer vezetének elnöke töb-
bek között taglalta, hogy a
2 éves pandémia miatti
bezártság, az infláció, a
há borús helyzet hogyan
érintette az idősödő társa-
dalmat, az elmagányoso-
dás, a romló egészségügyi
és anyagi helyzet milyen
mértékben rontott az idő-
sek élethelyzetén. 

Beszélt az Életet az Évek-
nek Országos Szövetség
országosan végzett mun-
kájáról.

Jó gyakorlatok bemuta-
tása az önkormányzatok-
nál témakörben Lendvai
Ivánné, Kunsziget polgár-
mestere mutatta be a Győr -
től 18 kilométerre lévő te -
lepülést. Ismertette az idő-
sek érdekében kifejtett ön -
kormányzati tevékenysé-
get, kiemelve a közösség
szerepét, az önkéntes tevé-
kenységet, munkahelyte-
remtés eredményeit, az
idősek védelme, segítése

Mit tehetnek és tesznek  



A VSZ ONYSZ elnöksége 2022. no -
vember 15-én tartotta 2022. évi zá -
róértekezletét, amelyen az idősek
aggasztó, drámaian romló életkö-
rülményei, s az egészségügyi ellá-
tásuk hiánya is szóba került.

Azelnökség tagjait Molnárné Szlá-
vik Györgyi, a VSZ ONYSZ elnöke
tájékoztatta a MÁV Zrt.-vel kötött

megállapodásokról. Az ország gazdasági
helyzete, a nehézségek minden területen
érezhetőek. Az állami vállalatok közül a
MÁV-ot is elérte, megszorítások minden
területen érzékelhetőek, ami kihat a szak-
szervezetek működésére is.

A VSZ ONYSZ középtávú programterve-
zetével, szmsz-ének előkészítésével kap-
csolatos javaslatok összegzését, vélemé-
nyezését, a leadott írásos anyagokat a
munkabizottság megkapta. Feldolgozása

folyamatos, a november 24-i szervezetépí-
tési bizottsági ülésen véglegesítetté.

A nyugdíjas alapszervezetek nagyobb
részénél lezajlottak, néhány helyen folya-
matban vannak az alapszervezeti beszámo-
ló és tisztújító taggyűlések. A VSZ ONYSZ
területi képviseletvezetők a területükhöz
tartozó alapszervezeti választásokról tájé-
koztatták az elnökséget. A felmerülő prob-
lémákat helyi szinten megoldották, szük-
ség esetén segítségnyújtással bonyolítot-
ták le a beszámoló és választó taggyűlése-
ket. Szinte minden területen megoldásra
váró gond, hogy a tagdíj mértéke és fizeté-
se nem egységes. Több területen előfordul-
nak teremgondok, van, ahol a működést
nehezíti, és a fogadónapok megtartása is
probléma.

A Szociális és Egészségügyi bizottság
minden területre kiterjedő írásos beszámo-
lója alapján sajnos megállapítható, hogy
nagyon sok kívánnivalót hagy maga után az

időseket érintő egészségügyi ellátás,
(idősgondozás, orvosi vizsgálatok, műtétek
várakozási ideje). Egyre nehezednek a
körülmények, nem megnyugtató a kor-
mányzati intézkedések hatása az idősek
életkörülményeire. 

A VSZ ONYSZ 2023. I. negyedévi munka-
tervét, valamint Szanyi Lászlóné, a VSZ
ONYSZ ügyvezető elnökének az Idősek
Világnapja lebonyolításának tapasztalatai-
ról készült beszámolóját az elnökség elfo-
gadta.

Az egyebek között Molnárné Szlávik
Györgyi a NYUSZET, a MASZSZ Nyugdíjas
tagozat, a NYOK üléseiről,  aktualitásokról
tartott tájékoztatót.  Dr. Simon Józsefné be -
számolt a fővárosi Városházán rendezett
Önkormányzatok az idősekért konferenciá-
ról, valamint az Fővárosi Idősügyi Tanács-
ban végzett szakszervezeti képviseletről. 

Sza kolc za i n é  Sza b ó  E r z s é b e t

érdekében tett kezdemé-
nyezéseiket, azok pozitív
hatásait.

Lukács András, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Me -
gyei és Miskolc Városi
Nyugdíjasok Érdekvédel-
mi Szövetsége (NYÉSZ)
szakmai tanácsadója be -
mutatta megyéje két tele-
pülését, a szlovák határ
menti Alsógagy kistelepü-
lés, valamint Kazincbarci-
ka város önkormányzatát,
azon belül is az idősek
érdekében tett intézkedé-
seik pozitív eredményeit,
nehézségeiket, a lakosság
összetartó magatartását, a
polgármesterek kitartó
munkáját. 

A közösségi munka fon-
tosságára és önzetlen ten -
ni akarásra hívta fel a fi -
gyelmet és arra is, hogy
sok esetben pénz hiányá-
ban is lehet segíteni.

Greskó Gáborné, az Ezer -
jó Nyugdíjas Egyesület
elnöke, az Életet az évek-
nek Fejér megyei szerveze-
te volt elnöke Mór és Szé-
kesfehér nyugdíjas klub -
jai nak működését, tevé-
kenységét, az önkormány-

zati együttműködést mu -
tatta be.

Idősügyi stratégia
Kiss Ambrus főpolgár-

mester-helyettes a társa-
dalmi párbeszéd fontossá-
gára és nélkülözhetetlen-
ségére hívta fel a figyel-
met. A Fővárosi Idősügyi
Tanács szerepét értékelve
elmondta, hogy milyen
fontos az idősügyi straté-
gia. A jövő feladatait tag-
lalva kiemelte, hogy a ha -
tékony megoldás érdeké-
ben láthatóvá kell tenni a
dolgokat, erősebb kom-
munikációra van szükség.
Felhívta a figyelmet arra is,
hogy a 2023-ban lesz 150
éves Budapest, méltó meg-
ünneplésére kell törekedni
a nehezedő körülmények
között is.

Az idősügyi tanács sze-
repe az energia- és társa-
dalmi válság közepén cím-

mel rendeztek egy panel-
beszélgetést Bombera Krisz-
tina moderálásával, Bősz
Anet; főpolgármester-he -
lyettes, Gémesi György,
Gödöllő polgármestere, a
Magyar Önkormányzatok
Szövetségének társelnöke,
Lendvai Ivánné, Kunsziget
polgármestere részvételé-
vel. Az előadók és konfe-
rencián jelenlevők aktív
részvételével, a vélemé-
nyek, a jó tapasztalatok
átadásával, a gondok meg-
vitatásával zajlott a beszél-
getés. 

A hozzászólások között
a VSZ nyugdíjasainak kép-
viseletében szót kért dr.
Simon Józsefné, a VSZ
ONYSZ elnöksége és a Fő -
városi Idősügyi Tanács
tagja. Hozzászólásában po -
zitívan értékelte az idős-
ügyi tanács munkáját, az
idősek érdekében tett ha -
tékony közös munka ered-

ményességét, az informá-
ció átadásának fontosságát
az érintettek felé. 

Jó volt azt hallani, hogy
mindenki (kis és nagy ön -
kormányzatoktól függet-
lenül és nehéz feltételek
mellett) az idősügyi prob-
lémák, gondok megoldá-
sára törekszik, számítva a
civil szervezetek, a nyugdí-
jas klubok és minden
nyugdíjas érdekvédelmi
szervezet segítségére,
együttműködésére.

A konferencia végén ven-
dégül látták a résztvevő-
ket. Ebéd alatt is tovább
folyt a beszélgetés a konfe-
rencia témáival kapcsola-
tosan. Nagyon jó érzés volt
azt hallani, hogy milyen
tevékenyek az idősek,
mennyire önzetlenül vég-
zik önkéntes tevékenysé-
güket. Azt pedig különö-
sen jó volt tapasztalni,
hogy a résztvevő önkor-
mányzatok mennyit tesz-
nek településeiken idősö-
dő polgáraikért. Bízunk
benne, hogy a többi ön -
kormányzatnál is hasonló
tevékenység folyik. Bízunk
a társadalmi párbeszéd-
ben. A nyugdíjas korosz-
tály tudása, tapasztalata,
tenni akarása nagy értéket
képvisel, amit nem szabad
veszni hagyni.

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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 az önkormányzatok
az idősekért?

Aktuális kérdések a VSZ ONYSZ elnöksége előtt



lelkes kis szervező csapat
már kora hajnalban be 
gyújtott a kemencébe, il 
letve levágta a disznót,
hogy mire érkeznek tagja
ik, elkészüljön a reggelire
szánt hagymás vér. Azok
nak, akik nem szeretik a
vért, hotdogot, hambur
gert, kenyérlángost és min

denféle más disznóságot szervíroztunk,
hogy ők se maradjanak éhen. 

Persze nem csak reggeliről gondos
kodtunk, ebédre orjalevest csigatésztá
val, toroskáposztát, illetve burgonyás
húst szolgáltunk fel. Vacsorára pedig
tárcsán sütött rántott húst, kemencébe

sült hurkát, kolbászt, és
az ételekhez a helyszí
nen sütött hagyomá
nyos vert kenyeret kí 
náltunk tagjainknak. A
sok finomságot csapolt
sörrel és üdítővel lehe
tett leöblíteni, nehogy
valakinek hiányérzete
legyen. Készült hájas sü ti
is, amit a gyerekek is
nyújthattak, illetve haj
togathattak, ezzel is őrizve a hagyo
mányt.  

A reggeli elfogyasztása után a gyere
kek kézműveskedhettek, színezhettek,
labdázhattak. 

Az idő nagyon kegyes volt egész nap.
A rendezvényünkön tiszteletét tette
Meleg János, a VSZ elnöke, aki kötet
len beszélgetésseken tájékoztatta kol
légáinkat az aktuális helyzetről.

A rendezvény késő este ért véget,
ami jelzi, hogy tagtársaink nagyon jól
érezték magukat. 

Az ilyen rendezvények lebonyolítása
is bizonyítja, hogy érdemes egy csapat
ba tartozni, illetve szakszervezeti tag
nak lenni. Nagyon jó volt látni, hogy a
gyerekek segédkeztek a disznóvágá
son, de a felnőtteknek is mennyire
szükségük van egy ilyen közösséget
összekovácsoló rendezvényre. 

Gratulálok az alapszervezeti titkár
nak és lelkes csapatának a kitartó,
kemény munkáért.

F a r k a s  Z s o l t
Debrecen TK vezető
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Disznótoros családi
napot tartottak

a nyíregyházi gépészek

Disznóvágással egybekötött családi
napra invitálta tagjait a nyíregyházi
gépész alapszervezet. A hangulatos,
vidám eseményen szép számmal,
csaknem 100-an megjelentek no -
vember 12-én Érpatakon, a Zsinde-
lyes Fehér Házban. 
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