
LŐTTEK IS A
BUDAPESTIEK
SPORTNAPJÁN

A Budapest Területi
Képviselet 2022-ben
11. alkalommal, ezút-
tal június 11-én ren-
dezte meg hagyomá-
nyos családi és sport-
napját a SINOSZ
Sportcentrumban. A
rendezvényen 326-an
vettek részt. 

(18. oldal)

SZÖRNYŰ 
MUNKA-

KÖRÜLMÉNYEK

Tagjaink kezdemé-
nyezésére ismét „vas-
útra” kelt őrjáratunk.
Ezúttal Murakeresz-
túr Állomáson és Nagy-
kanizsa Pályafenntar-
tási Szakaszon vizs-
gáltuk a munkakörül-
ményeket. 

(12. oldal)

EGY TELJES NAPIG
HORGÁSZTAK
A GÉPÉSZEK

Harmadik alkalommal ren-
dezett 24 órás horgászver-
senyt Püspökladányban a
Vasutasok Szakszervezete
Gépész Intéző Bizottsága
június 24-25-én. A helyszín
a Tünet Sporthorgász Egye-
sület kezelésében lévő 6-os
tó volt, a versenyre 28 csa-
pat jelentkezett. 

(28. oldal)

ROSSZ KOTTÁBÓL
JÁTSZANAK

Az RCH Zrt. május 27-én
küldte meg véleménye-
zésre a „Kotta és vontatási
hatékonysági verseny” el -
járásrendjét a szakszerve-
zeteknek. A VSZ ellenve-
tései és kritikái miatt egy
hónappal elhalasztott,
majd mégis bevezetett
versenyben az üzemirá-
nyítók és mozdonyveze-
tők vesznek részt. 

(4. oldal)

A hangulatjavító
gesztusokat is megtagadta
a vasutasoktól a kormány

72. VASUTASNAP
A hangulatjavító

gesztusokat is megtagadta
a vasutasoktól a kormány

((33..  oollddaall))
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esemény házigazdája és
mo derátora Újhelyi István
európai parlamenti képvi
selő volt, aki felvezetőjé
ben vázolta, hogy a beszél
getésre azért van szükség,
mert egységes rendszer

nincs ebben a témában, csak víziók,
illetve kísérletek. A jelenlegi ötna
pos munkahét szerinte változni fog,
változnia kell. Az egyik legnagyobb
kérdés, hogy lesze egységes rend
szer. A változások lehetőségét a
covid felgyorsította. Tudjuk, hogy
nem is mindig ötnapos volt a mun
kahét? És jelenleg is komoly külön
bégek vannak országok, cégek kö 
zött. Van, ahol öt nap és naponta 6
óra a munkaidő, van, ahol az ötödik
napot otthonról lehet ledolgozni.
Van, ahol problémát okoz a beveze
tés és van, ahol nem. Egy biztos:
dolgozni kell rajta a munkavállalók
érdekében és a termelékenységet
fenntartva. A megvalósításhoz tar
tozik egy számsor is: 10080100.
Azaz száz százalék bér, nyolcvan szá
zalék munkaidő, száz százalék ter
melékenység.

A négynapos munkahét
előnyei

Andor László foglalkoztatásügye
kért felelős korábbi uniós biztos vi 
taindító előadásában elmondta, ha
az újdonság minden problémát nem
is old meg, de ha sok mindenben
segít, akkor érdemes vele foglalkoz
ni. Felvázolta azokat a lehetősége
ket, amelyekben szerinte nagy való
színűséggel segítene a változás.

Életminőségben és a munka ter
melékenységében azzal tud segíte
ni, hogy kevesebb hiányzást okoz,
ja vul a koncentráció és a munka
kedv. A kevesebb munkába járással
csökkenne a közlekedési káros
anyagkibocsátás. Az otthon végzett
munkák tekintetében a nemek kö 
zötti munkaerő megosztás javulna.
Kitolható lenne a munkában töltött
idő, ami egyben az egészségbe tör
ténő beruházás is.

A szempontok valószínűleg orszá
gonként változó jelentőségűek. Ép 
pen ezért és a verseny szempontjá
ból is fontos a nemzetközi egyez 
tetés.

Kitekintésként bemutatta, hogy
Henry Ford autógyárában indult a
munkaidőcsökkentés (ötnapos mun 
kahét) a hatékonyság növelése ér 
dekében az 1920as években. 1930
ban John Maynard Keynes a 20. szá
zad egyik legnagyobb hatású köz
gazdásza azt jósolta, hogy 2030ig az
átlagos munkaidő heti tizenöt órára
fog csökkeni. Azonban csak Francia
országban csökkent általánosan a
munkaidő a 35 órás munkahét beve
zetésére történő törekvéssel. Igaz –
elsőként – NagyBritanniában a nul 
la órás munkaszerződés fogalmát is
bevezették, ami azt jelenti, hogy a
munkáltató nem köteles minimális
munkaidőt biztosítani, és a munka
vállaló nem köteles elfogadni a fel
ajánlott munkát. Keynes persze nem
erre gondolt.

Az ember maximálisan négyöt
órát tud intenzíven dolgozni. Leg
alábbis Dr. HollósyVadász Gábor
pszichológus, a Budapesti Metropo
litan Egyetem adjunktusa szerint.
Ennél több esetén másnap csökken
a teljesítménye – tette hozzá. Így ja 
vaslata szerint heti öt nap esetén
maximum 5 óra munkaidő, fizikai
munkák és napi nyolc óra esetén he 
ti négy munkanap támogatható.

László Zoltán, a Vasas Szakszerve
zeti Szövetség alelnöke szerint a fizi
kai munkások leterheltek. A beteg
ségek nagy része a munka világából
ered. Mindennek oka a munkaerő
szűkössége – mondta. Kanadából
származó pozitív érdekességként
megemlítette, hogy a pilot projekt
ben kipróbált 4 napos munkahét
esetén a kistérségi turizmus forgal
ma, bevétele növekedett. Ez jelenti
egyrészt azt, hogy a munkavállalók
többet tudtak és hajlandóak is vol
tak kikapcsolódni a szabadnapjaik
ban, ami akár munkahelyeket is je 
lenthet a turisztikai ágazatban.

Kérdés, mit kezdenek
az emberek a sok
szabadidővel?

Szakonyi Péter gazdasági szakúj 
ság író a felmerülő kétségeket emlí
tette meg hozzászólásában. Kérdé
ses, hogy mit tudnak kezdeni az
emberek a hirtelen szabadidővel,
ugyanis a covid is okozott ilyen típu
sú pszichológiai problémákat. Az
Egyesült Államokban a covid alatt
több szakmából eltűntek az embe 
rek és iszonyatos feszültségek kelet
keztek az ellátási láncban. Kérdés az
is, hogy a migráció során érkező
munkavállalók milyen típusú és mi 
nőségű munkát tudnak majd elvé
gezni.

A nagy kérdés tehát az, hogy a
négynapos munkahét bevezethető
e vagy sem. Fel kell tárni minden
lehetőséget, de a buktatókat és a
negatívumokat is ki kell beszélni.

Semmiképpen nem cél az, hogy a
felszabadult idő, a megteremtett
szabadidő a másodállások növeke
dését eredményezze. Sajnos ha 
zánkban ennek nagyon is megvan az
esélye. Az sem jó, ha a család egyik
keresője heti négynapos a másik
heti ötnapos munkahelyen végezné
a munkáját.

Véleményem szerint ezért is alap
vetően más a helyzet, mint a múlt
század hetvenesnyolcvanas évei
ben, amikor a heti 48 órás munka
hétről álltunk át a 44 órás (minden
második szombat szabad), majd a
heti 40 órás (minden szombat sza
bad) munkahétre. Akkor egysége
sen történt meg a változás, aminek
oka a termelőeszközök fejlődése és
az elegendő munkaerő volt. Ma sok
munkahelyen szűkös a rendelkezés
re álló munkaerő és a – munkaidő
csökkentést nagyban segíteni képes
– digitalizáció még nem teremtette
meg egységesen azt a lehetőséget,
hogy minden területen meg lehes
sen lépni ezt. Mindemellett jogsza
bályi korlátok nincsenek, legalábbis
olyanok, amelyek megakadályoznák
azt, ha valaki ilyen változ
tatást szeretne tenni egy
adott vállalkozás eseté
ben. Ezért is van erre már
több példa Magyarorszá
gon is.

Z l a t i  R ó b e r t

„4 napos munkahét. Kell ez nekünk?!” címmel szervezett szakmai
kerekasztal beszélgetésen vettem részt, 2022. július 18-án. A meg-
valósításhoz tartozik egy számsor is: 100-80-100. Azaz száz száza-
lék bér, nyolcvan százalék munkaidő, száz százalék termelékenység.

Az

A BŰVÖS SZÁMSOR: 100-80-100
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Úgy tűnik, minden eről-
ködésünk ellenére még-
sem előre, hanem hátra-
felé megyünk. Félreértés
ne essék, ezúttal nem a
sokszor hallott és valljuk
be, joggal kritizált kor-
mányzati szlogenre gon-
dolok, miszerint „Ma -
gyarország előre megy
nem hátra”, bár, a várme-
gyék és főispánok visszaállítása okán joggal
hihetnénk, hogy visszakanyarodunk a rég-
múltba. 

A régi idők jutottak eszembe akkor is,
amikor meghallottam, hogy az egyik, szin-
tén a MÁV-nál működő szakszervezet – ne -
vezzük ne vén, a Mozdonyvezetők Szakszer-
vezete – fur csa előnyökhöz juttatná tagjait,
annál is furcsább módon: külön „üzletelne”
a cégvezetéssel. Erről a régi idők füstös kis
kocsmái jutnak eszembe. Azok, amelyek-
ben homályos, kissé piszkos körülmények kö -
zött nagy, ám nem mindig tisztességes üzle-
tek köttettek. Az említett szakszervezet ve -
zetői úgy gondolták, az összes többi érdek-
védelmi szervezetet, még a legnagyobbat, a
Vasutasok Szakszervezetét is megkerülve,
mindenki háta mögött kötött különalkuval
juttatják plusz pénzhez a mozdonyvezető-
ket. A többi vasutas béremeléséhez képest
jóval több plusz pénzt követelnek. Mielőtt
még néhányan azt gondolnák, milyen ügyes
húzás ez, sietek leszögezni: lehet, hogy
ügyes, ám kétes kimenetelű, hiszen tisztes-
ségtelen húzás. Az utóbbi időben ugyanis az
erőket egye sítve együtt küzdöttünk minden
vasutas azonos mértékű béremeléséért.

Azt írtam, tisztességtelen próbálkozás?
To vábbmegyek: kockázatos. Veszélyes mód-
szert választ az a szakszervezet, amelyik a
mozdonyvezetőkhöz hasonló módon igyek-
szik előnyökhöz juttatni tagjait. Az ilyen
próbálkozás ugyanis kiszámíthatóan óriási
szakadékot teremt az ugyanazon cégnél, de
különböző szakterületen dolgozó emberek
között. Ha megkérdeztek volna, mielőtt a
hátsó ajtón besurranva kezdtek külön alku-
ba, azt tanácsoltam volna, hogy eszükbe se
jusson. Azt is mondtam volna, hogy meg se
kíséreljenek sztrájkkal fenyegetőzni, ha
nem jön be az „ügyes” próbálkozásuk. Nem
kérdeztek meg, ezért itt és most szólok:
ebben a harcban mi nem veszünk részt.
Akár tetszik egyeseknek, akár nem.  Ezúttal
nem leszünk szolidárisak mozdonyvezető
kollégáinkkal, mert nem értünk egyet ve -
lük. Nem értünk egyet a füstös kocsmai
módszerekkel. Játsszunk nyílt lapokkal!

Meleg János
elnök

JEGYZET
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A hangulatjavító gesztusokat
is megtagadta

a vasutasoktól a kormány
Nemcsak pénzzel, még gesztusokkal sem hajlandó elismerni a vas-
utasok munkáját a kormány, mivel a vasutasnapi egyszeri 100 ezer
forintos juttatás után két olyan „hangulatjavító” kérésüket is
elutasította, amelynek megvalósításához egyetlen fillér sem kelle-
ne – közölte a Vasutasok Szakszervezete. A VSZ elnöke úgy véli,
nem csoda, hogy egyre nagyobb a munkaerőhiány a vasútnál –
olvasható a szakszervezet vasutasnapra időzített közleményében.

Azt kérte levélben Orbán Viktor miniszterelnöktől a közelmúltban
a VSZ, hogy engedélyezze a MÁV-nál is a versenyszférában már
működő gyakorlatot: az átlagosan összesen 20-30 perces munka-
közi szünet is lehessen a fizetett munkaidő része. Ez az államnak
egyetlen plusz forintjába sem kerülne, viszont szerény, ám üzenet-
értékű gesztus lenne a vasutasok felé. Nem értették vagy nem
akarták megérteni a kérés lényegét az illetékes Technológiai és
Ipari Minisztériumnál, a Kutnyánszky Zsolt Krisztián államtitkár
által jegyzett válaszban ugyanis körülményes magyarázkodással,
különféle jogszabályokra és paragrafusokra hivatkozva megtagad-
ták az engedélyt – közölte Meleg János. A VSZ elnöke erre a barát-
ságtalan megnyilvánulásra nem talál más magyarázatot, mint azt,
hogy ennyit – pontosabban ennyit sem – ér a hatalomnak a vasutas
társadalom. Nem csoda, hogy továbbra is munkaerőhiánnyal küzd
a MÁV, és egyre több vasutasnak kell a hiányzók munkáját is ellát-
ni. Amíg bírják – jegyzi meg az elnök, aki szerint apró, ám fontos
gesztus lett volna a vasutasok számára a fizetett „kajaszünet”
bevezetése.

Említett levelében azt is kérte a VSZ a miniszterelnöktől, hogy
engedélyezze a vállalatnál bizonyos munkakörökben a választható
4 vagy 5 napos munkahét bevezetését. Vagyis az erre alkalmas
területeken és beosztásokban a munkavállalók időnként maguk
dönthessenek arról, hogy el tudják-e végezni 4 nap alatt is a fel-
adatukat, s ha igen, akkor megtehessék ezt, így 3 hétvégi pihenő-
napot nyerjenek. Ez is jelentős hangulatjavítást eredményezne –
pihentebb vasutas nagyobb munkakedvvel dolgozik, szükség ese-
tén akár két ember helyett is –, ám a minisztérium ennek is ke -
resztbefeküdt – mondta keserűen Meleg János. Az elnököt meg-
döbbentette, hogy ebben a végtelenül nehéz gazdasági helyzetben
annyira érzéketlen a kormány még a folyamatos műszakban gürcö-
lő vasutasokkal szemben is, hogy egyetlen „ingyenes” hangulatja-
vító változtatásra sem ad engedélyt. 

A VSZ elnöke kijelentette, a szakszervezet újabb és újabb mun-
kakörülmény- és hangulatjavító változtatásokon dolgozik, s ezek-
kel továbbra is ostromolni fogja a kormányt. Az nem lehet, hogy
felelős döntéshozók ne vegyék észre, mennyire fontos lenne leg-
alább gesztusokkal javítani – ha már pénzt nem adnak a megbe-
csülés jeleként – a vasútnál dolgozók hangulatát, s ezzel is von-
zóbbá tenni a vészes munkaerőhiánnyal küzdő ágazatot – szögez-
te le határozottan Meleg János.

VASUTASNAPRA Füstös kocsmák
helyett
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Az RCH Zrt. május 27-én küldte
meg véleményezésre a „Kotta és
vontatási hatékonysági verseny”
eljárásrendjét a szakszervezetek-
nek. A június elsejei kezdésre ter-
vezett, de a VSZ ellenvetései és
kritikái miatt egy hónappal elha-
lasztott, pilot jellegű versenyben
az üzemirányítók és mozdonyve-
zetők vesznek részt.

VERSENY

a gyorsaság pénzben is kifejezhe
tő. Ez a projekt egy verseny az
ebben dolgozó vontatási irányítók
és mozdonyvezetői csapatok részvé
telével. A jutalom néhány tízezer
forint személyenként – összességé
ben néhány millió forint –, s csak az
első három helyezett részesülne
jutalomban. A munkáltató jelezte,
hogy szeretne egy összetettebb ösz
tönző rendszert is megalkotni, de
erre jelenleg nincs elegendő pénz
ügyi forrása.

A hat hónapra tervezett próbaidő
szakban három hónap elteltével a
VÉTen bemutatnák az eredményt.
Sikeres próbaidőszak esetén a részt
vevő munkakörök száma bővülhet
ne. Amennyiben a projekt nem
hozza a kívánt eredményt, akkor ez
év végén be is fejeződik.

Az ellenvetéseink miatt a me nedzs 
ment úgy döntött, hogy eredetileg
tervezett június 1i indulást július 1
re módosították, hogy legyen idő a
vélemények kifejtésére, illetve az ál 
láspontok egyeztetésére. 

Az ellenérzés
nem csillapodott

A Vasutasok Szakszervezete tájé
koztatta a munkáltatót, hogy a
„Kotta verseny” meghirdetése, be 
vezetése körül kialakult ellenérzés
nem csillapodott, inkább fokozó
dott ebben az időszakban. Az RCH
KÜT ülésén is kaphatott minderről
benyomást a vállalat, hiszen ott is
elhangzottak az ellenvetések.

Ezek a vélemények alátámasztják,
hogy a feszültség igen nagy a cég
ben és igen nagy egyes munkakörök
között egyaránt. Meggyőződésünk,
hogy a Kotta verseny mindezt to 
vább fogja szítani, amelynek elkerü
lése közös érdekünk lenne.

A SZAKSZERVEZET SZÓLT

munkáltató szerint a 6
hónapra bevezetni terve
zett „Kotta és vontatási ha 
tékonysági verseny” célja a
belső információáramlás
javítása, valamint a Kotta

in formatikai rendszerben a vona
tok közlekedését befolyásoló té 
nyezők rögzítésével a vállalati ha 
tékonyság, a mozdonyok hasznos
futásának növelése és mindehhez
a munkavállalók motiválása.

A versenyben az üzemirányítók
és mozdonyvezetők vesznek részt.

A verseny során az irányítói mun
kakörben foglalkoztatott munka
vállók feladata a vonatokhoz kap
csolódó minél több, a vonat közle
kedését elősegítő információ rög
zítése. 

A mozdonyvezetők feladata mi 
nél több hasznos mozdonykilomé
ter teljesítése, ezáltal növelve a moz
donyok hatékonyságát.

Az irányítók egyénileg versenyez
nek, a mozdonyvezetők pedig csa
patban, csapatonként 1011 fővel.
A mozdonyvezetőket motiváló ér 
tékelő rendszer alapja a mozdony
kilométer, amelyet a versenyzők a
MOKKA alkalmazásban – helytelen
adat esetén a kizárást kockáztatva
– maguk rögzítenek.

Az elért pontszám alapján az első
három helyezett munkavállaló,
illetve az első három csapat része
sül havi díjazásban. Sorsolás útján
negyedéves és féléves díjazást is
nyerhetnek a versenyzők.

Nem ebben
állapodtunk meg

A munkáltatónak azonnal jelez
tük, hogy a tervezet nem felelt
meg a Középtávú foglalkoztatáspo
litikai megállapodásban rögzített
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jövedelempolitikai fejezetnek,
amely a teljes végrehajtói munka
körökre – és nem egy kiragadott
munkaköri csoportra – vonatkozó
motivációs rendszer bevezetését
tervezi, és amelyet ráadásul a beve
zetés előtt tárgyalásoknak kellene
megelőznie. Ez utóbbi egyáltalán
nem történt meg a munkáltatói öt 
letelés során.

A tervezet ennek megfelelően
szerintünk csak arra alkalmas, hogy
különböző munkavállalói csopor
tok, munkakörök közötti feszültsé
geket szítsa, ugyanis az egymást ki 
egészítő, egymás munkáját segítő
munkakörök és a munkafolyamatok
egymásra épülő rendszerében elfo
gadhatatlan, hogy mindezek közül
csak egyesek részesülnek elisme
résben. 

Az pedig a rendszer további alkal
matlanságát mutatja, hogy bizo
nyos helyzetekben sorsolással dől 
ne el a jutalom odaítélése. Fentiek
miatt tiltakoztunk a tervezett intéz
kedés bevezetése ellen és a VÉT
(Vállalati Érdekegyeztető Ta nács)
összehívását kezdeményeztük,
amelyre június 13án került sor.

A kezdeményezésben ismételten
jeleztük azt is, hogy a jelenleg ta 
pasztalható inflációs körülmények
között egy általános, valamennyi
munkavállalóra kiterjedő évközi
kompenzációra van szükség. Sokkal
inkább, mint egy ilyen megosztó,
ösztönzőnek legkevésbé sem ne 
vezhető rendszernek a bevezeté 
sére.

A június 13án megtartott VÉTen
a munkáltató bemutatta a 2017 óta
működő Kotta alkalmazással kap
csolatos legújabb elképzelést. A
programba sokan sok adatot visz
nek be, a gyorsaság és a pontosság
nagyon fontos. Véleményük szerint

Rossz



A Vasutasok Szakszerve
zete továbbra is azt kérte a
munkáltatótól, hogy álljon el
a tervezett intézkedés beve
zetésétől, amely ebben a for
mában beláthatatlan negatív
következménnyel járhat, s ki 
zárólag a munkáltatót fogja
terhelni a felelősség.

Az egy hónapos késleltetés
azonban nem hozott ered
ményt az egyeztetéseken, így
a munkáltató a szakszerveze
tek támogatása nélkül is elin
dította a rendszert.

MAGYAR VASUTAS2022. 7-8.

kottából
játszanak

Kotiers Roman vezérigazgató a VÉT-en elmondta, hogy teljesen
jogos az évközi kompenzációra vonatkozó felvetés, a munkáltató is
egyetért ezzel. Az első négy hónap azonban nagyon rosszul alakult,
különösen a villamosenergia árának drasztikus növekedése miatt.
Viszont a május már jobbnak mutatkozott, ami arra enged követ-
keztetni, hogy a következő hónapok eredményesek lehetnek. Ehhez
hozzájárulhat az orosz-ukrán háború miatt megnövekedett záhonyi
forgalom is. Sajnos az első hónapok aggodalomra adtak okot még
Ausztriában is, mert az RCH tőkemegfelelősége is romlott. Ameny-
nyiben a következő hónapokban jól alakul az üzlet, illetve
állami támogatás is érkezik a villamos energiára és a PHD-
re, akkor jobb helyzetbe kerülhet a vállalat. Ezért a mun-
káltató javaslata az, hogy az 1-8 hónap eredménye alap-
ján szeptemberben térjünk vissza a felvetésre.

Z l a t i  R ó b e r t
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MÁV Zrt. KÜT HÍREK

Lakásokról határozott
a MÁV KÜT

más, 3 munkavállaló hiányszak-
más területen foglalkoztatott. Csu-
pán egy olyan nyertes pályázó van,
aki nem hiányszakmás területen
dolgozik. Pontegyezőség összesen
négy lakásnál alakult ki, egy Buda-
pesten, kettő Debrecenben, míg
Szegeden szintén egy lakáspályá-
zatnál, ezért ezen esetekben szük-
séges volt a KÜT javaslatát kikérni. 

A KÜT tagjai a pontegyezőségek
miatt alapos szakmai és minden
részletre kiterjedő vizsgálat után
ha tározatban tettek javaslatot a
budapesti, a debreceni és a szegedi
pályavasút területi igazgatónak.

Különféléken belül négy fő mun-
kavállaló rendkívüli szociális se -
gély kérelméről döntött a testület. 

Következő KÜT ülés időpontja:
2022. szeptember 15. 

(B o d n á r  J ó z s e f KÜT elnök
beszámolója alapján)

rébe tartozik. Az üres lakásokra
vonatkozó pályázati felhívást a
területeken legalább minden nap-
tári negyedévben meg kell hirdet-
ni. Most összesen 19 lakásra írtak
ki pályázatot (területi bontásban:
Budapesten és Szegeden 3-3, Deb-
recenben és Miskolcon 2-2, Pécsen
4, Szombathelyen pedig 5 lakás). A
19 lakásra, összesen 47 (Budapest
19, Debrecen 6, Miskolc 2, Pécs 5,
Szeged 8 és Szombathely 7) pályá-
zat érkezett, ezek közül kettő volt
érvénytelen. 

A meghirdetett 19 lakásból 4-re
(Csurgó, Dévaványa, Nyársapát,
Révfülöp) nem érkezett érvényes
pályázat.

A fennmaradó 15 lakásból 11 ese-
tében a nyertes pályázó kiválasztá-
sa az értékelés során alkalmazott
szempontokhoz rendelt pontszá-
mok összesítése alapján megtör-
ténhetett. A 11 nyertes pályázóból 7
munkavállaló jelentős hiányszak-

KÜT júliusi ülésének fő
napirendi pontja az idei II.
negyedévi lakáspályázat
volt, amiről dr. Máté Tamás
kiemelt szakértő adott tájé-
koztatást. Elmondta, hogy a
lakásgazdálkodásról szóló

utasítás  alapján a bérlő kiválasztá-
sa főszabály szerint zárt pályázta-
tás (versenyeztetés) útján történik.
A lakások bérbeadásával kapcsola-
tos zárt pályáztatás kiírása és lebo-
nyolítása a pályavasúti területi
igazgatóságok feladat- és hatáskö-

A

Levelet kaptak a szlovák, ukrán és orosz államvasutak Bécs-
ből. A feladó az osztrák államvasút (ÖBB) volt, amely 2009
óta a három másik társasággal közös céget működtet azért,

hogy a kelet-szlovákiai Kassáról Bécsig tartó orosz széles
nyomtávú vasútvonalat létesítsenek. Most az ÖBB arról tájékoz-
tatta a többi vasutat, hogy le kíván mondani a 27,74 százalékos
részesedéséről a társaságban – közölte az ÖBB a Die Presse
napilappal. 

A társasági szerződés szerint a három partnernek négy hét áll
rendelkezésére, hogy kivásárolja a kilépő cég részesedését. Ha
ez nem történik meg – amire egyébként az ÖBB is számít –, a
céget felszámolják. Ennek 2022 végére meg kell történnie.
Akkor pedig a széles nyomtávú vasút Kassáról Bécsbe hivatalo-
san is a múlté lehet. 

Nem teljesen meglepő, hogy erre a lépésre sor került, hiszen
a projekt egy teljesen más időszakban született. Majdnem pon-
tosan 15 évvel ezelőtt, 2007 májusában Vlagyimir Putyin orosz
elnök vetette fel először a témát egy bécsi látogatás során.
Oroszország a széles nyomtáv nyugati előretörésével szerette
volna megerősíteni szállítási kapacitásait Közép-Európa irányá-
ba – és a gázvezetékekhez hasonlóan gazdaságilag is szorosab-

ban magához kötni Közép-Európa országait. Ausztriában és
Szlovákiában viszont azt remélték, hogy az úgynevezett Twin
City régióban (Bécs és Pozsony környékén) az új logisztikai ter-
minálok révén további munkahelyeket és hozzáadott értéket
teremthetnek.

Történelmi adottság, hogy az egykori cári birodalom területén
az Európában használatos normál, 1435 milliméter helyett 1520
milliméteres nyomtávúra építették a vasúti vágányokat. A két
hálózat határán az árut át kell rakodni, ami időveszteséget és
többletköltséget is okoz. Korábban is épültek széles nyomtávú
vonalak közép-európai országokban, így az Ungvár-Enyicke
összeköttetést azért hozták létre a hatvanas évek közepén, hogy
a szovjet vasérc minél gyorsabban a kassai acélműbe jusson. 

A Kassa-Bécs széles nyomtávú vasútvonal terve már koráb-
ban is felvetődött. Szlovákia akkor hatástanulmány kidolgozá-
sával bízta meg a német Roland Berger tanácsadó céget, amely
azt el is készítette. A tervezett nyomvonal Kassától a szlovák-
osztrák államhatárig 432 kilométer hosszú. Az akkori elgondolás
szerint a nagyberuházást az orosz, az ukrán, a szlovák és az oszt-
rák vasúttársaságok közösen finanszírozták volna.

( F o r r á s :  M a g y a r  N e m z e t )

19 lakásra írtak ki pályázatot
a II. negyedévben, ezekre
összesen 47 jelentkezés érke-
zett, de a 19-ből 4 lakásra
senki nem pályázott – hang-
zott el a MÁV Zrt. Központi
Üzemi Tanácsának júliusi ülé-
sén.

Meghiúsulhat a szlovák-osztrák
széles nyomtávú vasút terve
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RCH KÜT HÍREK

első napirendi pontban Czékus József
üzemeltetés támogatás vezető elmondta,
hogy továbbra is nagy probléma a sok te -
rületen folyó pályafelújítás és karbantar-
tás. Ez jelentős többletfeladatot jelent a
vo natok leközlekedtetésének megszerve-

zésében, s természetesen jelentős többletköltség is je -
lentkezik. A mozdonystratégia a tervezettek megfelelő-
en halad, újabb tolatómozdonnyal bővült a flotta. Az
IT-fejlesztések közül kiemelt figyelmet fordítanak az
RC-GO alkalmazás bevezetésének körülményeire. Ez -
zel kapcsolatosan a következő hónapokban oktatások
is elkezdődnek azok részére, akik majd ebben a rend-
szerben dolgoznak. A másik bevezetendő IT-al kal ma -
zás a MOTS 3. lesz, melyre szintén kiemelt fi gye lem
hárul. 

A második napirendi pontban Neuschl Szilárd vasút-
biztonsági és védelmi szervezet vezető adott rövid tájé-
koztatást. 

Elmondta: a munkabalesetek száma sajnos nőtt, a
tavalyi tízzel szemben idén már eddig tizenkettő volt,
két esetben súlyos sérülés keletkezett. 

A covid-helyzetről elmondta, hogy az RCH is vissza-
állt az eredeti működésre, jelenleg nincs semmilyen
korlátozás. Az elmúlt időszakban öt gázolás is történt a
vonatjaink leközlekedtetése során, minden esetben az
öngyilkosság játszhatta a fő szerepet. A vonatbalesetek
kivizsgálására a társaság működtet egy helyszínelő,
szakértői csapatot. 

A vagyon és a vonatok védelme területén javulás ta -
pasztalható, örvendetesen csökken a dézsmálás is. A
vé dőfelszerelések használata is folyamatos ellenőrzés
alatt van, új ruhadarab vagy lábbeli bevezetése esetén
mindig sor kerül próbahordásokra. 

A vágányok közti közlekedés a vonatok indítása,
fogadása miatt mindenhol problémát okoz, hiszen a
gyomosodást és a gaz terjedését a pálya sehol sem tudja
időben kezelni. Ezért állandó levelezésben vagyunk a
MÁV Zrt. illetékeseivel a probléma megoldásával kap-
csolatban – fejezte be a vezetö.

A harmadik napirendi pontban Zentai Nóra minő-
ség- és folyamatmenedzsment vezető átfogóan ismer-
tette szervezetének tevékenységét és célkitűzéseit,
amelyek az RCH hatékony működését hivatottak tá -
mogatni – a Rail Cargo Group irányelveivel összhang-

ban, a hazai előírásoknak megfelelően, egyúttal az ügy -
felek elvárásainak is eleget téve. 

Az aktuális feladatokra térve elmondta, a MIRFM a
közeljövőben a vállalat jelenlegi 460 irányítási folyama-
tának harmonizálására összpontosít, erről elkészíti az
RCH folyamattérképét. Emellett a fenntarthatósági cé -
lok megvalósítására koncentrálnak, amelyeket az uniós
jogszabályok szerint és vállalatcsoportunk célkitűzései
alapján is kiemelt feladatnak tekintik. 

A negyedik napirendi pontban dr. Gyöngyösi-Homik
Katalin HR ösztönzés és fejlesztés vezető a július 1-jén
induló Kotta-verseny céljáról, részleteiről tájékoztatta a
résztvevőket. A KÜT tagjai hangsúlyozták, továbbra
sem támogatják az Kotta bevezetését. A munkáltató
jelezte, hogy egyoldalúan vezeti be az intézkedést,
amelynek célja a hatékonyságnövelés. Dr. Vincze Teo-
dóra HR igazgató a témakörhöz kapcsolódóan hozzá-
fűzte, sajnálatos, hogy a KÜT részéről a VÉT-egyezteté-
sen és azt követően sem érkezett javaslat alternatív
megoldásra.

Dr. Gyöngyösi-Homik Katalin a kampány indítására
térve elmondta: a projekt a következő hónap elején
tesztjelleggel kezdődik, egyelőre 6 hónapos időtartam-
ra. A legjobb eredményt elérő csapatok közül sorsolás-
sal választanak nyertest, akik pénzjutalomban részesül-
nek. A KÜT megerősítette, hogy nem képviselteti ma -
gát a sorsolási bizottságban sem. 

Dr. Vincze Teodóra HR igazgató a Medicover-biztosí-
tásokkal kapcsolatban továbbra is arra ösztönözi a mun -
katársakat, hogy vegyék igénybe a lehetőséget, hiszen
az egészség megőrzése kiemelten fontos szempont.
Hozzáfűzte: az RCH által megvásárolt kontingens alig
több mint negyedét használták fel eddig a kollégák. 

Az ülés résztvevői megemlítették, hogy sokat kell
várni a Medicover vizsgálatokra, azonban egyetértettek
abban, hogy az még így is rövidebb, mint az állami ellá-
tás várólistája.

Szóba került a kocsivizsgálói munkaerőhiány, amely-
lyel kapcsolatban Vincze Teodóra biztosította a jelenlé-
vőket arról, hogy a menedzsment támogatja az alkal-
mas kocsivizsgáló-jelöltek felvételét. 

Mindezek után a KÜT-tagok jelezték, jelentősen hát-
ráltatja a hatékony munkavégzést a túlellenőrzés, ezért
javasolják, hogy a vezetőség fontolja meg a kontroll
csökkentését. Hangsúlyozták: a munkatársak legjobb
tudásuk szerint, gyakran erejükön felül teljesítenek a
munkájuk során. Utolsó napirendi pontban a KÜT-höz
a viharkárok miatt érkezett segélykérelmek elbírálása
történt meg. Majd Zubály Bertalan elnök adott tájékoz-
tatót a két ülés közt történtekről. Elhangzott még hogy
a nyári szabadságolások miatt a következő ülés várha-
tóan augusztus végén lesz. Z u b á l y  B e r t a l a n

MAGYAR VASUTAS2022. 7-8.

7

 A KÜT tiltakozása ellenére a munkáltató egyoldalú-
an vezeti be a Kotta értékelési rendszert – derült ki
a Rail Cargo Hungaria Központi Üzemi Tanácsának
júniusi ülésén. Az is elhangzott: tavaly összesen 10
munkabaleset volt a cégnél, idén eddig már 12.

Az

Megugrott a balesetek 
száma az RCH-nál



últ havi cikkünk azzal ért
véget, hogy megállapítot-
tuk: az adatkezelés alapja
sok esetben az érintett hoz -
zájárulása, de adatot ke -
zelni nem csak beleegye-
zés alapján lehet. Például
ha jó választópolgárként az

urnákhoz járulunk, hogy a jobbnál jobb je -
löltek valamelyikére leadjuk a voksunkat, a
választási bizottság tagja el fogja kérni a
személyi igazolványunkat és a lakcímkár-
tyánkat. Vajon mit szólnának a derék tiszt-
viselők, ha önérzetesen kikérnénk ma -
gunknak az eljárást, adatvédelmi jogainkra
hivatkozással megtagadnánk az okmányok
átadását, és azt kiabálnánk: „márpedig én
nem mondom meg, hogy mi a nevem és hol
lakom! És nem járulok hozzá az adataim
kezeléséhez! Most pedig kérem a szavazó-
lapot!”

Ön szerint leadhatnám a voksomat?

A hozzájárulás nem minden!
A hozzájáruláson kívül megfelelő jog-

alap az adatkezeléshez, ha egy szerződés
teljesítéséhez szükségesek az informáci-
ók. Így egy adásvételi szerződés megköté-
se esetén a bankszámlaszámomat a vevő
a szerződés teljesítése érdekében kezeli.
Ez a fő jogalapja egyébként a szakszerve-
zeti adatkezelésnek is, hiszen a tagjaink
számára az érdekképviseleti szolgáltatá-
sokat a szakszervezet kötelezettségválla-
lása alapján biztosítjuk. 

A jogszabályi kötelezettség teljesítésé-
hez is kezelhető adat. Például a munkálta-
tó a taj-számomat azért kezelheti, mert az
állami szervekkel köteles tudatni az azono-
sítóimat. Közérdekből is kezelhető szemé-
lyes adat, például az Ügyvédi Kamara azért
tud rólam igen sok mindent, hogy ha hibáz-
nék, a tagjaink fegyelmi eljárást indíthas-
sanak velem szemben. 

A GDPR szerint létfontosságú érdekből
is kezelhető adat, hiszen az orvos az esz-
méletlen balesetes páciens személyi iga-
zolványát nem azért veszi el, hogy a beteg
nevében személyi kölcsönt vegyen fel,
hanem hogy felvehesse a kapcsolatot a
hozzátartozóival, vagy hogy a kórtörténe-
tét megismerhesse. 

Szintén megfelelő ok az adatkezelésre a
vállalkozás, vagy szervezet jogos érdeke.
Gondoljunk például az egyre szaporodó

ka  merás megfigyelésekre! Azért hemzseg
a szupermarket mennyezete a mindenféle
rendű-rangú kameráktól, hogy az esetle-
ges lopásokat tetten lehessen érni. A
vagyonvesztés megakadályozása a cég
jogos érdeke, amire hivatkozással telepít-
hetők kamerák, ám ez esetben előírás az
is, hogy az adatkezelésnek a lehető legmi-
nimálisabb mértékűnek kell lennie, azaz,
csak feltétlenül szükséges megfigyelés vé -
gezhető.

Alapelvek – újabb szócséplés?
Az adatvédelem gyakran válik politikai

kér déssé Magyarországon, mint lassan
minden, a kokárdától a karácsonyi jókíván-
ságokon és a mesekönyveken át a bajba
jutott embertársaink megsegítéséig. 

Az, hogy a rólunk szóló legfontosabb in -
formációk sorsáról mindenféle politikusok
vitatkoznak a pillanatnyi érdekeiknek meg-
felelően, továbbá amikor a gyanús adatvé-
delmi eseteket a törvény őrei jogszerűnek
minősítenek, a jelentéktelen ügye ket pedig
bűnnek, akkor sokakban merülhet fel, hogy
az adatkezelés kapcsán van-e értelme
ködös alapelvekről beszélni. 

„Talán túl rövidre sikerült a cikk? Ki kel-
lett tölteni a teret?” – kérdezheti az olvasó.
Megértem, ha így gondolja, de az adatvé-
delmi alapelvek nemcsak üres szóvirágok,
ha nem nagyon is számonkérhető előírá-
sok, amiket a gyakorlatban is alkalmazni
kell. A hatóság ugyanis az alapelvek meg-
sértése kapcsán is eljárhat, akkor is, ha az
adatkezelő látszólag betartotta az előírá-
sokat. Így hasznos, ha ismerünk néhány
ilyen, jogszabályban is rögzített elvet. 

Az első a jogszerűség, tisztességes eljá-
rás és átláthatóság elve. Ennek lényege,
hogy minden adatkezelő csak a jogszabály
szerinti – fentebb részletezett – alapon ke -
zelhet adatot, és az adatkezelésről az érin-
tettnek tájékoztatást kell adnia. Ha ez nem
teszi, bírságot kockáztat.

A célhoz kötött adatkezelés és a takaré-
kosság elve talán a legfontosabb. 

Tagtársaink e-mail címét például azért
kezelhetjük, hogy velük hatékonyan tud-
junk kapcsolatot tartani. Ám nem kezelhet-
jük például tagjaink vallási hovatartozásá-
ra vo natkozó adatokat, mert ezzel a szak-
szervezetünknek nincs semmi célja. Úgy is
mondhatjuk, hogy „készletre” nem
gyűjthetünk adatokat. 

A korlátozott tárolhatóság elve
a következő. Bárki részéről jogos

elvárás, hogy a parkolóházba tör-
ténő behajtáskor rögzített kamerafel-

vétel egy idő után törlődjön, és ne csám-
csogjon senki azon, hogy milyen rondán
állt a hajunk aznap.

A bizalmasság elve szinte magától érte-
tődik, annyit fejez ki, hogy az adatokat kellő
technikai biztonsággal kell védeni. Egy vé -
dett szerverre rögzített kamerafelvétel ele-
get tesz ennek az elvárásnak, az viszont
semmiképpen, ha a biztonsági őr a műszak
végén a felvételeket pendrive-ra menti, és
azt beteszi a nadrágja farzsebébe.

A pontosság elve magáért beszél, és a
gyakorlatban igen jelentős következmé-
nyeket hordoz: mindenki, akinek a szemé-
lyes adatait kezelik, jogosult arra, hogy a
rá vonatkozó információkat pontosítsa, így
például a tévesen rögzített taj-számát kor-
rigáltassa.

Az elszámoltathatóság elve zárja a sort,
mely nem fejez ki mást, mint az, hogy az
adatkezelő köteles dokumentumokkal iga-
zolni, hogy milyen adatot, milyen alapon
kezel.

Fontos, hogy ezeknek a jogsértéseknek
az esetén igen komoly bírsággal lehet szá-
molni, ami a GDPR bevezetése óta egyre
inkább szaporodik hazánkban is. Éppen
ezért mindenkit arra bíztatok, hogy ha visz-
szaélést, hanyagságot tapasztal az adat-
kezelés során, nyugodtan keresse meg
egy e-mailben az adatkezelőt! Egyre keve-
sebben mernek megkockáztatni egy fele-
lősségre vonást, mivel az nagyon drága
mulatság lehet végül az adatkezelő számá-
ra.

Adatvédelmi jogok és megsértésük
Ejtsünk néhány szót az adatvédelmi

jogokról is! Önnek is, nekem is, és minden
élő embernek részletesen meghatározott
adatvédelmi jogai vannak: tájékoztatást
kell, hogy kapjunk, milyen alapon kezelik
az adatainkat, sőt azokba bele is tekinthe-
tünk, másolatot is kérhetünk róluk. Például
ha egy ATM előtt kirabolnak, a banktól
elkérhetjük a kamerafelvételt, melyet a
pénzintézet köteles lesz a részünkre átad-
ni. Kérhetjük az adataink helyesbítését is,
így például a bankszámlaszámunk pontosí-
tását. Megtehetjük, hogy töröltetjük az
ada tainkat, elég csak arra gondolni, hogy
bármikor leiratkozhatunk egy hírlevélről.
Ha ezt nem tehetjük meg, az adatkezelő
igen súlyos jogsértést követ el. Jogunk van
ahhoz, hogy az adatainkhoz való hozzáfé-
rést korlátozzuk, így például előírhatjuk,
hogy a szakszervezet pénzügyi munkatár-
sai láthassák a taj-számunkat, a jogász
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8

 Előző számunkban megnéztük, hogy pontosan mire terjed
ki az adatvédelem, hogy mik a személyes és a különleges
adatok, és belekukkantottunk az adatkezelési jogalapok
kérdésébe is. Amennyire unalmas az adatvédelmi jog, leg-
alább annyira kiterjedt is, így indokolt, hogy a témáról szóló
cikket e hónapban is folytassuk.

M
JOGIesetek

Második rész
Adatvédelem – a nehéz páncél



leg a rohadt adataim a legfontosabbak? De
ha belegondolunk, hogy a XXI. században
az információ olyan hatalom, ami parla-
menti választásokat és a vásárlásainkat
képes alakítani, ami a teljes egzisztencián-
kat befolyásolni tudja, láthatjuk, hogy az
adataink igenis fontosak. 

Gondoljunk arra, hogy most mi van a tás-
kánkban! Egy mobiltelefon, egy pénztárca,
a gyerek fényképe? Ahogyan nem adjuk
oda minden jöttmentnek a tárcánkat, vagy
a könyvünket, úgy nem adhatjuk át az ada-
tainkat sem. 

Az adataink éppolyan tulajdonaink, mint
a láncunk a nyakunkban. Gondoljunk rájuk
így, és követeljük is meg má soktól, hogy
így kezelje azokat. Ebben az adatvédelmi
előírások valóban nagy segítségünkre le -
hetnek. 

Az adatvédelmi szabályok nyilvánvalóan
terhesek, és az életünket kicsit kényelmet-
lenebbé teszik. Csakúgy, mint a lovagi pán-
cél a középkorban, az adatvédelem is lom-
hábbá teszi a mindennapjainkat. De a pán-
célhoz hasonlóan az adatvédelem is a biz-
tonságot szolgálja. Ami, az őrületes infor-
mációáramlás világában éppolyan fontos
mindannyiunk számára, mint pár száz éve
a sodronying és a vértezet volt.

B a l c z e r  B a l á z s
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az adatai megismeréséhez, és kereken
egy millió forint bírságot állapított meg.

Egy másik esetben a munkavállalót ár -
tatlanul lopással vádolta meg a munkálta-
tója biztonsági szolgálata, mondván, né -
hány nagyméretű szerszámot lefotóztak az
autójában a szolgálata alatt. A dolgozó vál-
tig állította, hogy nem emelt el egyetlen gé -
pet sem. Feltételezte, hogy egy rosszaka-
rója nyitva hagyott hátsó ajtón át betett
egy gépet a kocsiba, egy fotó erejéig. Azt
is tudta, hogy az üzem területére történő
ki- és belépéskor felvétel készül az autója
belteréről, amivel igazolhatja az ártatlan-
ságát. (Hiszen egy állványfúrót mégsem
tud csak úgy elrejteni a mellényzsebébe.)
A munkáltató képtelenebbnél képtelenebb
okokra hivatkozással tagadta meg a felvé-
telek kiadását. Sajnos, végül a dolgozó úgy
döntött, hogy nem kell neki a további jog
hercehurca – különösen, hogy azonnal ta -
lált munkát –, így nem lett adatvédelmi ügy
a dologból, de nagyon szívesen megnéz-
tem volna a munkáltatói képviselő arcát,
amikor a hatóság szakembere szembesíti
őt az alapvető adatvédelmi jogok fontossá-
gával.

Zárszóként
Az adatvédelmi előírásokra sokan tekin-

tünk úgy, mint felesleges irodakukac pót-
tevékenységre. 

Nem jön a busz időben, veszélyben a
munkahely, egekben a benzin ára… Tény-

pedig csak az e-mail elérhetőségünket.
Igen fontos még az automatizált adatkeze-
léshez kapcsolódó jogosultság is: megtilt-
hatjuk, hogy egy szoftver, algoritmus profi-
lozzon bennünket, azaz a rendelkezésre
álló adatok alapján felállítson egy képet
rólunk, amit aztán később felhasználhat.
Elsősorban az internetes marketing a fő
terepe az automatizált profilalkotásnak, de
például a HR-szakma is használja ezt a
lehetőséget a dolgozók munkájának érté-
kelésére.

Nemcsak a medvét kell komolyan
venni

Van néhány igen komoly dolog az élet-
ben. Az egyik az epegörcs, a másik az
adatvédelem. És hogy mennyire komoly
szakterület ez, arra álljon itt két példa.

A vásárló a cipőnagykereskedésben a
pénztárnál húszezressel fizetett egy ki -
lenc ezer-kilencszáz forintos cipő után. Azt
hitte, hogy tízezer forintos bankjegyet
adott, és azt mondta az eladónak, hogy a
száz forint visszajárót tartsa csak meg, és
a gesztusaival is jelezte, hogy nem kér
vissza az átadott összegből. Az üzletből
kilépve vette észre a hibáját. A pénztáros-
nak jelezte, hogy véletlenül nagy címletet
adott, és kéri a tízezer forintját. A dolgozó
úgy tett, mintha nem is tudná, miről van
szó, és a „vásárlás után reklamációt nem
fogadunk el” – táblácskára mutogatott. A
vevő, hogy az igazát bizonyítsa, kikérte a
kamerafelvételeket, amit a vállalkozás
egyszerűen megtagadott. A mérges ügyfél
végül a hatósághoz fordult, ami megállapí-
totta, hogy a bolt megsértette a vevő jogát



JÖVŐ
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jelenkor egyik legégetőbb
té májával, a digitalizációs
át állással foglalkozó konfe-
rencia-sorozat záró esemé-
nyét tartották június 15-én
Brüsszelben. Az eseményen
Belgium, Németország, Spa-
nyolország, Franciaország,

Csehország, Dánia, Svájc, Olaszor-
szág, Hollandia, Bulgária, Ausztria,
Luxemburg és Törökország vasuta-
sai vettek részt a szakszervezeti és
munkáltató oldalról egyaránt.

Magyarországot és a Vasutasok
Szakszervezetét Meleg János elnök,
Zlati Róbert és Horváth Csaba alel-
nök, valamint Cseke Hajnalka, a mun -
káltatói oldalról, a MÁV részéről Kram-
li Ferenc, a GYSEV részéről Nagy Ká -
roly képviselte. A résztvevőket Livia
Spera, az ETF főtitkára és Alberto
Mazzola, a CER ügyvezető igazgatója
köszöntötte. Ahogy Livia elmondta, a
szakszervezeteknek fontos szerepük
van ebben a folyamatban, és mindig
ott kell állniuk a munkavállalók mel-
lett. A digitalizáció és automatizáció
folyamatába fontos belevonni a tör-
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vényhozást is, nem szabad magá-
ra hagyni ezt a fontos projektet. Al -
berto Mazzola szerint az infrastruk-
túra digitalizációja 20-30 százalékkal
csökkenti a környezetterhelést, de
emellett a munkaerő megtartása is
lényeges. 

A munkavállalókat képezni kell, a
di gitális kompetenciák lesznek a fon-
tosabbak, de ezzel párhuzamosan az
utasközönséget is fel kell ké szíteni a
változásokra. Amikor a digitalizáció
és az automatizáció szóba kerül, az
emberek sokszor csak a kockázato-
kat látják nem a lehetőségeket, pedig
az éremnek ez az oldala igenis emlí-
tésre méltó. Ezt is fel kell tárni a mun-
kavállalók előtt.

A vitaindító politikai részét Dobrev
Klára tartotta. Az Európai Parlament
alelnökének meghívása a zárókonfe-
renciára a Vasutasok Szakszerveze-
tének volt köszönhető. Dobrev véle-
ménye szerint a Covid-19-ből meg
kell tanulni a leckét: szinte minden
megváltozott, emellett a klímakrízis
az egész emberiséget fenyegeti, nem
csak az egyes embert. Épp ezért

lenne szükséges mihamarabbi
döntéseket hozni, de ez eddig nem
sikerült. Olcsóbbá kell tenni a vasúti
közlekedést, hiszen – ahogy Dobrev
Klára fogalmazott – „ti vagytok a
jövő!” 

A három nagy trend
Echard Voss, a projektet támogató

kutató szerint há rom fő trend alakítja
jelenleg a vasutat: az automatizáció
és digitalizáció, a jövő mobilitása, va -
lamint a de mográfiai változások. Eze-
ket a trendeket többféle irányból nem -
zeti, szek torális és vállalati oldalról is
meg kell közelíteni. 

Senkit sem szabad hátrahagyni, a
munkavállalók helyét biztosítani kell
az átállás során! 

A folyamat nem fog működni az
emberek nélkül, ehhez pe dig hang-
súlyozni kell a szociális párbeszéd
fontosságát.

Fontos szerepe van a bevált, jó
gyakorlatok ismertetésének. Ilyen
például a foglalkoztatottság változá-
saira való felkészülés, újfajta tré-
ning- és képzési módszerek a vasúti
ágazatban, a szakma vonzóvá tétele,
egyenlő lehetőségek és változatos-
ság bemutatása, a vasúti forgalom-
irányítás, vasúti karbantartás, ügy -
félkapcsolatok és digitális szolgálta-
tások különböző új és sikeres megol-
dásai.

HATALMAS ÁTALAKULÁS 
Digitalizáció és automatizáció – a vasút jövője és mumusa. Enélkül a
vasút hamarosan már nem tud helytállni, nem töltheti be azt a szerepet,
amivel – túlzás nélkül – hozzájárulhat az emberiség jövőjéhez. Ugyan-
akkor a két fogalom komoly aggodalmakat is kivált. A jövő feladata a
szükséges változásokra felkészíteni a vasutakat, a vasutasokat, de az
utasokat is. 

A



Európa 
közlekedésének a gerince

Keith Fitch, a Mobilitási és Közle-
kedési Főigazgatóság Vasútbizton-
sági és Interoperabilitási Osztályá -
nak vezetője szerint gyorsan kell a
dekarbonizációt végrehajtani. 

Sokszor drága és rugalmatlan a
vasút, ezen változtatni kell, de min-
denképpen el kell érni, hogy a vasút
legyen Európa közlekedésének a ge -
rince. 

A munkavállalói réteg öregedése
is súlyos, egyre súlyosabb probléma.
Be kell vonzani az embereket ebbe a
szakmába, miközben nehéz megcé-
lozni a fiatalabb generációt. 

Hangsúlyozta, hogy a klímaválto-
zás globális probléma, amely nem-
csak az EU-t érinti. Szerinte egy úgy-
nevezett digitális útitervet kell készí-
teni, hogy felmérhessék, milyen át -
képzésekre van szükség a közeljövő-
ben.

A DAK (Digitális Automatikus Kap-
csolókészülék) ebben a projektben is
kiemelt szerepet kapott. A témával
kapcsolatban közös párbeszéd plat-
formok alakultak Ausztriában, ahol
megállapították, hogy ez a technikai
fejlesztés mindenképpen fontos a
vasúti teherszállításban. Ez a vasúti
áruszállítás egyik zászlóshajó pro-
jektje, viszont nem önmagában álló

téma. Jelentős hatása van a mun-
kavállalókra, emellett párhuzamosan
kell a régi és az új rendszert is üze-
meltetni.

A panelbeszédek alatt elhangzott,
hogy a legfontosabb a munkahelyek
megtartása. A munkahelyi biztonság
nem csak magát a munkavállalót
védi, hanem az egész vasúti csopor-
tot.

Gyakorlat helyett
szimuláció

Hazánkból Nagy Károly (GYSEV)
tartott előadást. Mint elmondta, or -
szágunkban az egyik folyamatosan
fennálló probléma a munkaerőhiány.
A karbantartási részlegen is átkép-
zéseket kell tartani és új személyze-
tet felvenni. Mivel már nincsenek
kisebb állomások, így a gyakorlat
úgy mond kiesik, de ezt szimulációs
központokban pótolhatják a jelentke-
zők, akik forgalomirányítók lesznek.
A munkakör létrehozása bérmegta-
karítást nem jelent feltétlenül, ellen-
ben személyzeti megtakarítást igen.

Zlati Róbert, a Vasutasok Szak -
szer vezete alelnöke is kifejtette véle-
ményét a digitalizáció és automatizá-
ció kérdéskörében. Fontos gondola-
tot vetett fel: „a modernebb vajon
feltétlenül jobb is?” A fizikai munka
helyett a pszichés fáradtság lehet
nagy probléma a jövőben. A változá-

sokra fel kell készülni, hogy időben
tudjunk reagálni. A munkavállalókat
is tájékoztatni kell majd az átképzé-
sekről, a központokba történő mun-
kába járás miatt nőhet az utazási idő,
ami mellett szintén nem mehetünk el
szó nélkül. Magyarországon azért is
különleges a helyzet, mert itt a mo -
dern és a legrégibb technika is egy -
aránt jelen van.

Összességében a projekt nagyon
hasznos kezdeményezés volt abban
a tekintetben, hogy igenis, fel kell
készülnünk a változásokra, s nem
szabad hagynunk, hogy az irányítás
kicsússzon a kezeink közül, a digitali-
zációnak, automatizációnak kéz a
kézben kell járnia, fejlődnie a munka-
vállalóval. Egyes munkakörök telje-
sen eltűnhetnek, de a lényeg az,
hogy a munkahelyek megmaradja-
nak. A munkavállalók lelkesedését is
segíteni kell, sőt fenntartani is, ami
talán még nagyobb feladat. És per-
sze maguknak a munkavállalóknak
megtartása sem egyszerű. Csak erős
szociális kapcsolatokkal lehet előre
lépni, magát az embert a folyamatból
nem szabad kihagyni. A cél az, hogy
mindig a munkavállaló legyen a
középpontban.

Végezetül Charles Darwin egyik
megállapítása jut az eszembe: „Nem
az a faj fog túlélni, amelyik a legintel-
ligensebb vagy a legerősebb, hanem
amelyik a legjobban tud alkalmaz-
kodni.”

Fel kell készülni tehát a jövő válto-
zásaira, a digitalizáció és automati-
záció kihívásaira, hiszen ebben az
„evolúcióban” mi is ugyanúgy részt
veszünk. Mindannyian.

C s e k e  H a j n a l k a
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agjaink kezdeményezésére is -
mét „vas-útra” kelt őrjáratunk.
Ezúttal Murakeresztúr Állomá-
son és Nagykanizsa Pálya-
fenntartási Szakaszon vizsgál-

tuk a munkakörülményeket.
Murakeresztúr Állomás III. számú

őrhely. Megérkezésünkkor, finoman
fogalmazva is szörnyű állapotok fogad-
tak bennünket. Egy levitézlett faházzal
találtuk magunkat szembe,
mely emberi tartózkodásra még
a legnagyobb jóindulattal sem
nevezhető alkalmasnak. A tisz-
tasági festés és a vezetékes
ivóvíz hiányát, a „pottyantós”
WC, a vegyestüzelésű fűtőbe-
rendezés problémáját már jól
ismerjük. Ez a munkahely azon-
ban a bizonyos állatorvosi ló
tökéletes példája: gyakorlati-
lag az összes létező negatív
munkahelyi körülmény megta-
lálható itt. Ugyanakkor meg
kell említeni, hogy a munkálta-
tó a lehetőségek szerint tesz
azért, hogy a mostani állapotot
mielőbb megfelelőre változtassa. Ennek
bizonyítéka például ugyanezen állomás
VII. számú őrhelye, ahol a szükséges fel-
újításokat már elvégezték. Jegyezzük
meg, hogy munkavédelmi érdekképvise-
letünk javaslatára hamarosan lesz me -
legvizes kézmosási lehetőség, felszerel-
nek és beüzemelnek ugyanis egy elekt-
romos vízmelegítő berendezést. 

De mi lesz a III. számú őrhellyel? A
kérdésre bejárásunk során megkaptuk a
választ: még az idén teljesen felújítják.
Az épület a faburkolat visszabontását
követően külső hőszigetelést kap, majd
új műanyag bukó-nyíló ablakokat és új
bejárati ajtót építenek be. Természete-
sen a festés sem marad el, és lecserélik
az összes burkolatot, a korszerűtlen –
vegyestüzelésű kályha – fűtést pedig

elektromos fűtőpanelre cserélik. Így is
marad feladat, mert vezetékes víz és csa-
torna nincs. Ezt a problémát is meg kell
oldani a jövőben. Nehéz ügy, mert körül-
belül egy kilométerre található a lakos-
sági vízvezeték. Mindenesetre, ha még
ebben az évben megvalósulnak az ígére-
tek, már nagyot lépünk – illetve lépnek
ott dolgozó tagjaink – a megfelelő mun-
kakörülmények felé. 

Felújított, klimatizált
Következő helyszín Nagykanizsa Pá -

lya fenntartási Szakasz. Itt kellemesebb
környezetben dolgozhatnak, tartózkod-
hatnak tagjaink. Igaz, körülbelül négy
éve még nem volt ilyen rózsás a helyzet.
Azóta egy felújított, klimatizált épületbe
költöztek, melyben a munkahelyek és a

szociális helyiségek a kornak, az
igénynek és persze az előírások-
nak is megfelelnek. Még az anya-
gok tárolási helyét kellene a sza-
kasz székhelyéhez közelebb kiala-
kítani és akkor az is „pipa”. A
szándék megvan hozzá. Egy nagy
problémát leszámítva csak kisebb
feladatok vannak. Ez az egy problé-
ma azonban túlmutat, kívül esik a
MÁV Zrt. hatáskörén. Jó lett volna
előre tudni róla, hogy az illetékes
hatóságot is megkérjük, képvisel-
tesse magát bejárásunkon. A sza-
kaszhoz közel ugyanis egy nyitott
szennyvíztároló van, ahonnan

olyan orrfacsaró bűz áramlik, hogy
időnként még a város közepén is érezni
lehet. 

Többször tapasztaljuk, hogy a munkál-
tató hatáskörén kívül eső problémák is
felmerülnek, például a megfelelő munka-
körülmények kapcsán. 

Míg Nagykanizsán a szag, addig más-
hol például – Fehérvárcsurgó állomáson
– egy, a munkahelyhez közeli vállalkozás
által keltett zajterhelés rontja a munka-
körülményeket. 

Cikkünkön még „meg sem száradt a
tinta”, máris érkeztek a további kezdemé-
nyezések őrjáratunkhoz. Türelem, elju-
tunk mindenhová.

K o n d o r  N o r b e r t ,
S o ó s  J ó z s e f ,

P é k  K á r o l y

Tagjaink kezdeményezésére ismét
„vas-útra” kelt őrjáratunk. Ezúttal
Murakeresztúr Állomáson és Nagyka-
nizsa Pályafenntartási Szakaszon
vizsgáltuk a munkakörülményeket.
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MUNKAKÖRI NÉVVÁLTOZÁS

Hiszem, hogy többen va -
gyunk, akiknél Andi tün -
döklő lángja elég hosszú
árnyékot vet még ma is.

Andit ugyanis valóban sokan és
sokat emlegettük az utóbbi idő-
ben egy, az RCH-nál megvalósult
változás miatt. Ő volt az első, a
leghangosabb és legkitartóbb,
aki az árufuvarozási operátor
munkaköri megnevezést kollé-
gái felvetése alapján kritizálta,
megváltoztatását kezdeményez-
te, képviselte.

A folyamat nem volt gyors. Ta -
lán a munkavállalói oldal sem
volt egységes ebben a kérdésben.
Tény, hogy nem is volt prioritás
a névváltoztatást elérni, de a
munkáltatói oldal is folyamato-
san el utasító volt ebben az
ügyben. Volt, hogy a változtatás-
ban érintettek létszámának
nagy ságára hivatkoztak, volt,
hogy az osztrák tulajdonossal
egységes munkaköri megneve-
zések szükségességére. A témát
minden lehetséges alkalommal
felvetettük még Andi életében és
azóta is.

Azt hiszem, a végső sikerhez
vezető úton Körös Norbert vezér-
igazgató adta meg a szükséges
lökést. A tavaly őszi, Zamárdi-
ban tartott értekezletünkön ve -
tettük fel ismét a témát, amelyet
ő akkor valószínűleg először hal-
lott tőlünk, és magával vitte a
kezdeményezést. Így indult be a
folyamat, amelynek a végén,
idén nyár elejére az árufuvarozá-
si operátor megnevezés vonatke-
zelési előadóra módosult. Né -
hány kisebb-nagyobb probléma
azért akadt a változtatás közben,
ami a munkáltató, vagy a mun-
káltatói jogkörgyakorlók ötlete-
léséből, helyzetkihasználásából

táplálkozott, de a végén meg-
nyugvással rendeződött.

Ez az ügy Andit mindvégig
bosszantotta. A történetet a na -

pokban elmeséltem neki is a raj-
kai temetőben. Remélem, a lelke
még nyugodtabbá vált. 

Ha közöttünk lenne, most örül-
ne, büszke len ne. Vagy inkább
mi lehetünk büsz kék őrá? 

Könnyek között búcsúztunk
tőle, most mosollyal emlékez-
zünk mindig vidám és harsány
személyiségére, kitartására, kö -
vetkezetességére és kö szönjük
meg neki az általa már meg nem
ért sikert. 

Ez is egy – igaz, végtelenül szo-
morú – bizonyíték arra, hogy
Andi sosem a saját érdekeit
helyezte előtérbe. Ez persze álta-
lában jellemző egy jó
szakszervezeti tisztség-
viselőre.

Z l a t i  R ó b e r t

Vonatkezelési előadóra mó do -
 sult  az árufuvarozási operátor
munkaköri megnevezés. Hosz-
szú egyeztetés végére ér tünk.
Szomorú, hogy ezt a változást
nem érte  meg Galgóczi Andi,
aki 2018-ban bekövetkezett
haláláig a legharcosabban kép-
viselte a mó dosítás ügyét.

Galgóczi Andi síron túli sikere

Amiért a téma napirendre került

Az operátor jelentése
Az operátor régebben elsősorban telefonos munkakört jelentett, ma
inkább a gyártósoron dolgozó gépek kezelőit, betanított munkát
végző összeszerelőket hívják így.
Van, ahol termék csomagolását, összeszerelését, másutt gépbeállí-
tást, dokumentálást és ellenőrzést is lefed ez a terület. Így igen
szerteágazó ágazatokban lehetséges operátori munkát találni.
A munkavégzés általában utasítások, előírások alapján zajlik, így
ezek betartása elvárás. A feladattól függően többnyire alap- vagy
középfokú végzettség szükséges az ellátásához. Többnyire betaní-
tott, könnyű fizikai munkát jelent. (forrás: hrpoltál.hu)
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ÉLETMINŐSÉG

elmúlt két évtized-
ben a munka minő-
ségének té mája
egyre jobban elő-
térbe került. Ez a
folyamat leginkább

arra vezethető vissza, hogy a
jóléti társadalmakban mind
fontosabbá vált a társadalom és
az azt alkotó egyének jólléte.
Viszont az egyéni és társadalmi
jóllétet nem lehet ön magában
olyan, korábban érvényesnek
tartott „száraz” mutatókkal
mérni, mint a GDP, vagy hogy
valakinek van-e munkahelye.
Ezzel párhuzamosan az is
világossá vált, hogy egy or -
szág munkaerőpiaci helyzete
sem fedhető le csupán a mun-
kahelyek számára vagy a fog-
lalkoztatási rátára vonatkozó
statisztikákkal. Így egyre szé-
lesebb körben terjedt el a meg-
győződés, hogy a munkahe-
lyek minősége legalább ugyan-
olyan fontos mutatója egy
munkaerőpiac működésének,
mint azok mennyisége.

A számos nemzetközi és kül-
földi kezdeményezés, javaslat,
kutatás ellenére – vagy talán
épp ezek számossága miatt –
máig nincs egyetértés abban,
mit is jelent pontosan a minő-
ségi munka, hogy pontosan
mi lyen szempontok határozzák
meg egy munkahely minőségét
és hogy ez hogyan mérhető a
legcélravezetőbb módon. Ma -
gyarországon a téma a nyugat-
európai országokhoz képest
gyerekcipőben jár. Éppen ezért
indította el a Magyar Szakszer-
vezeti Szövetség a Vasas Szak-
szervezeti Szövetséggel együtt-

működve a „Minőségi munkát,
minőségi munkahelyeket” cí -
mű, a Széchenyi 2020 kereté-
ben megvalósuló projektet,
amellyel szeretné ráirányítani
a figyelmet a minőségi munka,
a minőségi munkahelyek fon-
tosságára.

A projekt legfőbb célkitűzése
a minőségi munkával kapcsola-

tos tudatosság növelésén túl-
menően egy olyan, a gyakorlat-
ban alkalmazható szempont-
rendszer kidolgozása volt,
amely alkalmas a hazai mun-
kaerőpiacon a minőségi mun-
kahely meghatározására. A pro-
jekt keretében lefolytatott ku -
tatások, felmérések és work -
shopok alapján a legcélraveze-
tőbb egy olyan kritériumrend-
szer alkalmazása, amely egy -
aránt tartalmaz objektíven
mérhető szempontokat (mint
például a bérek, betegszabadsá-
gon töltött napok száma, kép-
zésben töltött idő, munkaórák
száma stb.) és szubjektív, a

munkavállaló egyéni értékelé-
sén, elégedettségén alapuló szem-
pontokat. Ilyen lehet például a
munkavállaló munkahelyi kap-
csolatainak minősége, főnökei-
vel való viszonya vagy az őt érő
stressz. A projekt eredménye-
képpen megszületett szempont-
rendszerbe végül az alábbi di -
menziók kerültek be: 

– bérezés
– a foglalkoztatás biztonsága
– munkahelyi egészség, biz-

tonság és munkakörnyezet
– munkaidő és munka-magá-

nélet összhangja
– feladatok, autonómia és

munkaintenzitás
– vezetői gyakorlatok és mun-

kahelyi közösség
– kollektív érdekképviselet és

munkavállalói hang
– előrejutási és fejlődési lehe-

tőségek
– diszkrimináció és munka-

helyi zaklatás
– a munka egyéni, szub-

jektív értékelése.
A kidolgozott szempontrend-

szer gyakorlatban történő al -
kalmazhatóságát egy közép-
dunántúli  pilot projekt kereté-
ben tesztelték. Az önként j e -
lentkező vállalkozásoknál egy,
az adott vállalat munkavállalói
által kitöltött kérdőív segítségé-
vel felmérték, hogy a cég meg-
felel-e a minőségi munkahely –
fent említett szempontokon ala-
puló – követelményeinek.

A felmérés eredménye alap-
ján a CELLCOMP Elektronikai
Termékeket Gyártó Kft. (Tapol-
ca) nyerte el a „Minőségi Mun-
kahely” címet és vált jogosulttá
az ezzel járó logó használatára.

A minőségi munka jelentősé-
géről és a projektről bővebb in -
formációt a www.minosegi-
munkahelyek.hu oldalon olvas-
hatnak.

D r.  K i s g y ö r g y  O r s o l y a
–  P á s z t ó y  A n d r á s

A munkavállalók életminőségének egyik legfontosabb szempontja
munkahelyük minősége, ami nemcsak fizikai és lelki egészségükre,
valamint anyagi jólétükre van hatással, hanem az élettel való elé-
gedettségük egyik legfontosabb tényezője is. Egyéni boldogságuk
mellett hatással van családi életükre, baráti kapcsolataikra és
tágabb társadalmi környezetükre is.

Az
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em véletlenül  esett
a választás éppen
erre a témára: a
nemzetközi szak-
szervezeti mozga-
lom számára min-
dig is különösen
fontos volt az egyen-
lőség és a sokszí-

nűség, amely értékek a jobbolda-
li populizmus európai terjedésé-
vel gyakran a háttérbe szorulnak.
Kü lönösen igaz ez Magyarország-
ra, ahol az elmúlt években sorra
követték egymást a különböző
kisebbségi csoportok elleni kor-
mányzati gyűlöletkampányok:
korábban a hajléktalanok és a
menekültek, mostanában legin-
kább a szexuális és nemi kisebb-
ségek (LMBTQI emberek) váltak
céltáblává. 

Egy befogadó munkahelyen
minden munkavállalót szívesen
látnak, a kollégák tisztelettel
bánnak egymással, a munkáltató
tekintettel van a különböző cso-
portok sajátos élethelyzetére, és
érdemi lépéseket tesz az esély-
egyenlőséget akadályozó ténye-
zők leküzdése érdekében. Hogy
milyen nehézségekkel kell meg-
küzdenie egy nőnek vagy egy
fogyatékossággal élő embernek a
munkahelyen, erről már eddig is
sok szó esett, de vajon miért fon-
tos a leszbikus, meleg, biszexuá-
lis, transznemű, queer és inter-
szex (LMBTQI) emberek munka-
helyi befogadásával foglalkoz-
nunk? 

A kutatások szerint az emberek
5-8 százaléka valamilyen szexuá-
lis vagy nemi kisebbséghez tarto-
zik. Ez Magyarországon több -
száz ezer embert jelent. Egy 2019-
es kutatás szerint a magyar
LMBTQI emberek 27 százaléka,
tehát minden negyedik válasz -
adó találkozott már hátrányos

megkülönböztetéssel a munka-
helyén a kutatást megelőző 12
hónapban. A megkülönböztetés
formája számos lehet: a nyílt zak-
latástól és kiközösítéstől kezdve
a pletykálkodáson át a rejtett elő-
ítéletekig. 

A szexualitás és nemiség témája
kapcsán sokakban megfordul a
kérdés: mi köze ennek a szemé-
lyes témának a munkahelyhez?
És valóban, a szexualitás elsősor-
ban magánügy, senkit sem kény-
szeríthetünk arra, hogy magán -
életéről a munkahelyén is beszá-
moljon. De ez nem jelenti azt,

hogy ne kellene olyan munkahe-
lyi légkört teremteni, amelyben
senkinek sem kell szégyenkezni
amiatt, mert azonos nemű párja
van, vagy mert nem azonosul
azzal a nemmel, amibe született.
Gondoljunk csak bele, az ebéd-
szünetben vagy a munka utáni
összejöveteleken hányszor kerül
szóba a család, a párkapcsolat, a
szabadidő eltöltésének témája!
Ha ezekben a beszélgetésekben
egy meleg ember nem lehet ön -
maga, ha folyamatosan hazudo-
zásra van kényszerítve, mert attól
tart, a munkatársai kiközösíte-
nék, az rányomja a bélyegét az
egész munkájára. Itt az ideje,
hogy a vasútnál se legyen tabu, ha
valakinek a szexuális irányultsá-
ga vagy a nemi identitása eltér a
többségétől. Egy sokszínű és be -
fogadó munkahelyen mindenki-
nek jobb dolgozni!

D o m b o s  Ta m á s

Budapesten tartotta ötévente
esedékes kongresszusát az Eu -
rópai Közlekedési Dolgozók
Szövetsége 2022. május 24-
27. között. A kongresszus ki -
emelt témái között szerepelt a
sokszínű és befogadó munka-
helyek megteremtésének szük-
ségessége. 

N
A KÖZLEKEDÉSI ÁGAZATBAN
IS FONTOS A MUNKAHELYI

SOKSZÍNŰSÉG

ELFOGADÁS
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méltányos közlekedés politikai
és ipari jövőkép, amely közpon-
ti szerepet játszik az ETF műkö-
désében. Ez a jövőkép lényegi,
megvalósítható célokból áll,
amelyek mindig a munkaválla-

lók, a tisztességes munka és munkakö-
rülmények, valamint a szakszervezetek
köré összpontosul. Ez a közlekedésben
dolgozók biztonságos, jólfizetett, jó minő-
ségű munkájának víziója, amely magas
színvonalú munkakörülményekhez, okta-
táshoz, képzéshez, karrierlehetőségek-
hez és szociális szolgáltatásokhoz vezet.
Ez a jövőkép garantálja az emberi, mun-
kaügyi és szakszervezeti jogokat. Az ETF
fő célja továbbra is az, hogy segítséget
nyújtson valamennyi tagszervezetének a
közlekedési dolgozók munkahelyének,
munkafeltételének, fizetésének és nyug-
díjának védelmében.

Európa legrosszabb munkáltatója
Ennek szellemében május 23-án az

Európa minden részéről érkező közleke-
dési dolgozók a Parlament épülete előtt
gyűltek össze, hogy kifejezzék szolidari-
tásukat a Wizz Air dolgozóival, és hogy
ismét elítéljék a vállalat által évek óta
alkalmazott rossz foglalkoztatási politi-
kát: a munkavállalóik iránti tisztelet tel-
jes hiányát és a jogszerűtlen elbocsátá-
sokat az EU-országokban. Ezt a mozzana-
tot akár felvezetőnek is tekinthettük az
„Európa legrosszabb munkáltatója” ver-
seny szavazásához, amelyet első alka-
lommal szervezett meg az ETF. A „ver-
senyről” május 25-én szavaztak a küldöt-
tek. A „győztes” Peter Hebblethwaite, a
P&O Ferries vezérigazgatója lett. A cég
2022. március 17-én 786 tengerészt rúgott
ki azonnali hatállyal úgy, hogy csupán 15
percet engedélyeztek nekik az összecso-
magolásra és a hajók elhagyására. Az
elbocsátottak között akadt olyan is, aki-
nek a hazajutásáról sem gondoskodtak.

Régi új vezetők
A kongresszus kiemelt feladata volt a

vezetők megválasztása. Közfelkiáltással
továbbra is Frank Moreels elnök és Livia

Spera főtitkár képviseli a szövetséget. A
két jelölt a kongresszus előtt a következő
közös üzenetet fogalmazta meg:

„A covid-19 világjárvány megrázta a
világot, különösen a kontinens mozgás-
ban tartásán fáradozó közlekedési dolgo-
zókat, akikre intenzív fizikai és pszicho-
lógiai megterhelés zúdult. A logisztika
egyre fontosabbá vált, mivel a szállítást a
fogyasztás vezérli, és nyomást gyakorol
az ellátási lánc egészére. Ezt nagyrészt az
e-kereskedelmi üzleti modellek generál-
ják, de az egyre elterjedtebb digitális
technológiák új munkaformákat is létre-
hoznak az internetes platformokon ke -
resztül. A klímaválság nemcsak folytató-
dik, hanem – az azt cáfoló retorika elle-
nére – egyre súlyosabb méreteket ölt.
Tanúi lehettünk a jobboldali szélsőséges-
ség folyamatos erősödésének kontinen-
sünkön, a szakszervezetünket célzó tá -
madásokkal együtt. 

Szintén tanúi vagyunk annak, hogy kon-
tinensünkön egy szuverén nemzet ellen
nagyarányú invázió indult, amit sokan ko -
rábban lehetetlennek tartottunk.

A szakszervezetek és különösen a nem-
zetközi szakszervezetek mozgalma de -
mokratikus, befogadó és sokszínű. Ezt
büszkén vállaljuk. 

Az ETF budapesti kongresszusát is fel-
használtuk arra, hogy a nagy, globális
trendekre válaszul demonstráljuk a mun-
kásmozgalom egységét és szolidaritását
a közlekedési dolgozók számára biztosí-
tott tisztességes munka és munkakörül-
mények érdekében.”

A közlekedési dolgozók Európa külön-
böző részein, különböző feltételek, lehe-
tőségek mellett, eltérő körülmények kö -
zött tartják mozgásban a gazdaságot, biz-
tosítják a társadalmi mobilitást. De a ren-
geteg különbözőség ellenére is fantaszti-
kus volt látni, hogy a cél mindenkinél szi-
lárdan ugyanaz: emberibb, tisztességes
életet a közlekedési dolgozóknak!

Az ETF vezetői és a küldöttek is nagy
elismerésüket fejezték ki a magyar tag-
szervezeteknek a szervezés-
ben és a lebonyolításban
nyújtott teljesítményért.

H o r v á t h  C s a b a

A

ÖTSZÁZ NEMZETKÖZI 
SZAKSZERVEZETI VEZETŐ BUDAPESTEN

KONGRESSZUS

Amit az ETF-ről érdemes tudni
AzEurópai Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) egy demokratikus páneurópai

szakszervezeti szövetség, amely az Európai Unió, az Európai Gazdasági Tér-
ség, valamint Közép- és Kelet-Európa 38 országának több mint 200 közlekedési szak-
szervezetét fogja össze, csaknem 5 millió közlekedési dolgozót képvisel. 

Az ETF a polgári repülés, a halászat, a belvízi utak, a logisztika, a tengeri szállítás,
a kikötők és dokkok, a vasút, a közúti közlekedés, a turizmus és a városi tömegköz-
lekedés dolgozóit fogja össze.

17

A magyar közlekedési szakszervezetek kezdeményezésére Budapesten
rendezte 6. rendes kongresszusát az Európai Szállítási Dolgozók Szövet-
sége (ETF), 2022. május 24. és 27. között. Az esemény 500 résztvevő-
je a „Mindannyian a fedélzeten: cél a tisztességes közlekedés!” („All
Aboard: Destination Fair Transport!”) szlogen köré szerveződve egyér-
telműen hitet tett az igazságos és környezeti szempontból fenntartható
közlekedés jövőképe mellett.

MAGYAR VASUTAS2022. 7-8.



endezvényünkön részt
vett a Vasutasok Szak
szervezetének ügyve
zetése is; a megnyitót
Horváth Csaba, a VSZ
szervezetpolitikai alel
nöke tartotta.

A kollégák és családtagjaik szép
számmal eljöttek, 326an vettek
részt a rendezvényünkön. Hogy senki
ne maradjon éhen, 20 bográcsban
főtt a finomabbnál finomabb marha
pörkölt. 

Természetesen rengeteg program,
verseny várta a jelentkezőket, akik a
kispályás labdarúgás mellett nőiférfi
asztalitenisz, sakk, darts, ulti, hor
gász célbadobás, lövészet, 11es rú 
gó versenyben mérhették össze tu 
dásukat. A gyerekek sem maradtak
program nélkül, nagy sikert aratott
például az arcfestés.

A „lőbusz” nagy sikernek örven
dett, 117en próbálták ki lövész 
tudományukat. És nem csak férfiak:
női lövészetben eredményt hirdet
tünk, hiszen 31 hölgy vett részt a
lövészeten.

A finom ételek zsűrizése után az
eredményhirdetés következett, ahol
a díjakat Meleg János a Vasutasok
Szakszervezetének elnöke adta át a
nyerteseknek.

Eredmények:
Csapatverseny:  
I. Rákosrendező Állomás SZB. 

24 pont.
II. Budapest Távk. Főn. SZB. 

15 pont.
III. Hatvan Kocsiszolgálat SZB. 

15 pont.
Főzőverseny:
I. Budapest Távk. Főn. SZB.
II. Hatvan Kocsiszolgálat SZB.
III. Budapest Tk. csapata.

Labdarúgás:
I. Hatvan Kocsivizsgálat SZB.
II. Rákosrendező Állomás SZB.
III. Győr Állomás SZB.
Legjobb kapus: Bukovics Tamás,
Győr Állomás SZB, s köszöntöttük ifj.
Bukovics Tamást mint legifjabb lab
darúgót. Gólkirályi címet Szabó Atti‐
la, Hatvan Kocsiszolgálat SZB. szerez
te meg 14 góllal.

Ulti:   
I. Vurczinger János, Bp. Déli Állomás

SZB.
II. Fenyvesi Antal, Bp. Ferencváros

Állomás SZB.
III. Varga Antal, Bp. Ferencváros Állo‐

más SZB.
Sakk:  
I. Dudás Kálmán, Bp. Keketi Állomás

SZB.
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A Budapest Területi Képvise-
let 2022-ben 11. alkalom-
mal, ezúttal június 11-én ren-
dezte meg hagyományos csa-
ládi és sportnapját a SINOSZ
Sportcentrumban. 

KIKAPCSOLÓDÁS

MÉG LŐTTEK IS A  
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II. Szabó László, Rákosrendező Áll.
SZB.

III. Liskán Lajos, Rákosrendező Áll.
SZB.

Darts:  
I. Nyeste Gergő, Bp. Ferencváros Áll.

SZB.
II. Sobor Tibor, Hatvan Kocsiszolgálat

SZB.
III. Szakál Károly, Bp. Ferencváros

PML. SZB.
Női asztalitenisz:
I. Kovács Barbara, Bp. Távk. Fön.

SZB.
II. Murvai Andrea, Rákosrendező Áll.

SZB.
III. Antalics GY. Judit, Rákosrendező

Áll. SZB.
Férfi asztalitenisz:
I. Szabó László, Rákosrendező Áll.

SZB.
II. Pozsgai Károly, Bp. Ferencváros

PML. SZB.
III. Vörös Gyula, Bp. 

Keleti Áll. SZB.
Horgász célbadobás:
I. Mátyus Attila, Bp. Távk.Főn. SZB
II. Szabó Attila, Hatvan Kocsiszolgá‐

lat SZB.

III. Preg Zsolt, Bp. Déli Állomás SZB.
Lövészet Női:
I. Borsi Nikolett, Bp. Ferencváros

PML.SZB.
II. Táncos Katalin, Rákosrendező

Állomás SZB.
III. Hirmann Ágnes, Északi Főnökség

SZB
Lövészet férfi:
I. Mátyus Attila, Bp. Távk. Főn. SZB.
II. Borsi Miklós, Bp. Ferencváros

PML.SZB.
III. Bolgár Tibor, Északi Jár.Jav. SZB.

Külön köszönet illeti a büfében
szorgoskodó kolléganőket és kollégá
kat, akik gondoskodtak az egész napi
ellátásról.

A legnagyobb elismerésem mind
azoknak, akik végig kitartottak és
segítettek a hely rendbe
tételénél!

B a r t u s  I m r e
Bp. Tk. vezető

 BUDAPESTIEK SPORTNAPJÁN
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megelőző hetek forró
sága után még az idő
járás is a kedvünkbe
járt, mert nyárias, de
nagyon kellemes me 
leg volt a VSZsátor
ban és a szabadban
egy aránt. A rendezvé
nyen rég nem látott
számú kolléganő és

kolléga között találkozhattunk Paf
féri Zoltánnal, a MÁV Zrt. elnök

vezérigazgatójával, Csomsztek Ra 
mona belső ellenőrzési igazgatóval,
Gubik Lászlóval, a ZáhonyPort Zrt.
vezérigazgatójával, és több, debrece
ni, miskolci és záhonyi vezetővel,
valamint a szlovák vasút képviselőjé
vel. Tagjaink, illetve a vasutasok kö 
zött ünnepeltek a Vasutasok Szak
szervezetének ügyvezetői: Meleg Já 
nos elnök, Horváth Csaba szervezet
politikai és Zlati Róbert érdekvédel
mi alelnök is.

A tíz órakor kezdődő hivatalos meg
nyitón így senki nem bujkált a napsü
tés elől, amikor Hadnagy Attila, deb
receni területi igazgató megnyitotta
a 72. Vasutasnapot. Utána Pafféri
Zoltán tartotta meg elnöki köszöntő
jét, melyben többek között kiemelte,
hogy a vasút infrastruktúráját „a vas
utasok töltik meg élettel, a vasuta
sok működtetik”, „mozgásban tartják
az országot”. 

Jó volt hallani azt is, hogy aki még
nem járt Záhonyban, Nyíregyházán
vasutasként, az még nem igazán vas
utas. Végül beszélt a vasút fontossá
gáról, és megköszönte, hogy a vas
utasok helytálltak, helytállnak ma is
munkájukban, a háború okozta ne 
hézségek közepette is. Az elnökve 
zérigazgatót Vinnai Győző, Nyíregy
háza országgyűlési képviselője követ
te, és a vasutasokat méltató szavai
ból azt is megtudhattuk, hogy az
apósa állomásfőnök volt egykoron
Záhonyban. 

Kifejezte re mé nyét, hogy olyan fej
lesztések lesznek a vasúton, melyek
még inkább segítik az igények kielé
gítését.

Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgár 
mestere, majd KovácsPifka Pé ter, a
nap díszvendége következett, aki a
Hungary Helps vezérigazgatójaként
szólt a magyar szolidaritásról, segítő
készségéről, és az Ukrajnából hoz
zánk menekülők segítéséről. 

Kiemelte, a menekültek fogadása,
továbbszállítása a vasutasok számára
fizikai és lelki megpróbáltatásokat
jelentett munkájukban. Ezért Pafféri
Zoltánnal és Vinnai Győzővel kitün

Két év után ismét „igazi” volt
a vasutas ünnep, július kilence-
dikén. A záhonyi, debreceni és
a miskolci vasutasok számára
leginkább a sóstói Skanzenben,
egy igazán kellemes környezet-
ben. Szakszervezetünk e há rom
területének tagjai ugyanis egy
sá torban találkozhattak, fő -
zőcs kézhettek sőt, megbeszé-
léseket is tartottak Farkas Zsolt
debreceni, Száraz József mis-
kolci és Ju hász Tiborné, záhonyi
képviselet-vezetőkkel az élen. De
leginkább jókedvűen „vasutaz -
tak” a 72. Vasutasnapon.

KIKAPCSOLÓDÁS

ÚJRA EGYÜTT, 
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tetéseket adott át azoknak, akik részt
vettek a nehézségek kezelésében. 

Elismerő Oklevelet kapott: Csőri
Miklós, Záhony Forgalmi Csomópon‐
ti Főnökség vezetője, Szentpéteri Ist‐
ván, Biharkeresztes állomásfőnöke,
és a záhonyi Lesku Sándor ingatlan‐
kezelési létesítményfelelős, Kántor
Attila és Tóth István, nemzetközi
vezető jegyvizsgálók, valamint Lippai
Sándor, mozdonyvezető. Gratulá
lunk!

A változatos és szórakoztató prog
ramok között hagyományosan főző

verseny is volt. A zsűri tagjai, Had
nagy Attila vezetésével a „Magasirá
nyítás” csapatánál kezdték a csöröge
kóstolást, majd megálltak szakszer
vezetünk sátránál is. Itt Meleg János,
a VSZ elnöke bemutatta cégveze
tőnknek Horváth Jánost, íróvá lett
tagtársunkat, aki egy dedikált köte
tet adott át Pafféri Zoltánnak.

Elérkezett az eredményhirdetés
ideje, elsőként a féksaru dobó ver
seny díjazottjai következtek: a női
mezőnyben Zoltánszkiné Dicső Mó ‐
nika kapott elismerést, aki öt méter,

és 85 centiméterre dobta a sarut. A
férfiak között Darva István győzött új
csúccsal, 12 méter és 33 centiméter
volt az eredménye.

A főzőverseny eredményhirdeté
sén kiderült, hogy Bronz Fakanál díj
ban a TBF Debrecen csapata része
sült, akik egyébként a VSZ debreceni
TEBes alapszervezete. Az Ezüst Fa 
kanál díj a „Kocsisok” főztjéért járt,
akik a nyíregyházi Kocsijavító Mű 
helyben dolgoznak. Az Arany Fakanál
díjazottja pedig idén a debreceni
„Ma gasirányítás” konyhája lett.
Tény, hogy tagtársaink minden csa
patban sokat tettek az eredményért.

A résztvevők nagy száma, és nem
utolsósorban jó kedve a bizonyíték
arra, hogy igenis szükség van a vas
utas ünnepre. 

Kellenek a gesztus értékű megnyil
vánulások, a lehetőség munkán kí 
vül is az együttlétre, beszélgetések
re. Mindamellett tisztelet azoknak,
akik szombaton is szolgálatban vol
tak, re méljük, még sok lehetőségük
lesz nekik is a közös, vidám ünnep
lésre!

Köszönet minden közreműködő
nek!

D o l h a i  J ó z s e f

 VIDÁMAN
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Gratulálunk
a helyezetteknek!



72. Vasutasnap nyugdíjas vasutasnapi ün 
nepségét 2022. július 11én délelőttre
szervezte meg a MÁVVoláncsoport és a
Vasutasok Szakszervezete Országos Nyug
díjas Szervezete (VSZ ONYSZ). A nyári hő 
ség dacára több mint négyszázan fogadták
el a VSZ ONYSZ meghívását Budapestre, a

Magyar Vasúttörténeti Parkba. A park körcsarnokának
hűvösében – a Himnusz és Benedek Elek Pest felé  című
versének elhangzása után – a műsorvezető Dittmayer
Adrienn Izabella köszöntötte a díszvendégeket, meghí
vottakat, támogatókat és a szervezet tagságát. 

Molnárné Szlávik Györgyi, a VSZ ONYSZ elnöke ünnepi
beszédében megemlékezett a világjárvány okozta nehéz
helyzet kezeléséről, valamint a személyes kapcsolatok
hiányát áthidaló intézkedésekről is. Leszögezte: a vasút a
jövő közösségi közlekedésének meghatározó formája,
amely az energiaválság és a klímahelyzet romlásának
kiküszöbölésében is fontos szerepet játszik. Elmondta,
idén 100 éves a Nemzetközi Vasútegylet. Beszélt arról is,
hogy az ukrajnai háború súlyos következményekkel jár,
amely a vasutakat is erőteljesen sújtja. A szektor egysé
gére és szolidaritására továbbra is szükség van. A nehéz,
kihívásokkal teli háborús időszak ellenére a Nemzetközi
Vasútegylet „Egység, szolidaritás, egyetemesség” mottó
ja semmit sem veszített az időszerűségéből. A jövő igazi
kulcsa azonban a fiataloknál van, ahogyan azt a Nemzet

közi Vasútegylet európai régiójának portugál elnöke
megfogalmazta.  Rajtunk múlik, hogy vasutas elődeink
örökségét méltóképpen ápoljuk és az új generációkkal
együtt dolgozzunk, megalkotva ezzel a jövő vasútját, a
vasút jövőjét. Elmondta, széleskörű kampány indult a
vas úti átjárók biztonságának javítása érdekében. Felhívta
a figyelmet, legyünk körültekintőek, hogy mindenki biz
tonságban célba érhessen. Szólt arról is, hogy a júliusi
nyugdíj már a 3,9 százalékkal megemelt összeggel érkezik
és a héthavi kiegészítés is várható. Az ebben az évben 28.
születésnapját ünneplő szervezet elnökasszonya beszéde
végén üdvözölte a kitüntetetteket és megköszönte a

A
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MÁVVoláncsoport példaértékű anyagi és eszmei segít
ségét, a nyugdíjasok és időskorúak támogatását. 

„A múlt nélkül nincs jövő” 
Dorozsmai Éva, a MÁV Zrt. nyugalmazott humánerőfor

rás vezérigazgatóhelyettese köszöntőjében – a közel
múltban elhunyt vasutas kollégákra is emlékezve – kitért
a járványhelyzetre, de az Ukrajnában zajló háborút is
érintette. Élhető földünk érdekében új technológiák ke 
rülnek előtérbe, a közösségi közlekedés arcvonalába fog
kerülni a vasút, amelyre fel kell készülnünk. A MÁV veze
tőinek mindig fontos volt a hagyományok ápolása, az
időskorúakat tömörítő szervezetek támogatása: a szociá
lis segélyezésre idén 18 millió forint jutott, a VSZ ONYSZ
3,5 millió forint támogatást kapott. Címszavakban sorol
ta fel azokat a kiemelkedő beruházásokat – épület, vo nal
és állomásrekonstrukciókat, járműés mozdonybeszer
zést, emeletes vonatok megjelenését, a közeljövő felada
tait –, amelyek a vasúttársaságra, az egy éve létrehozott

MÁVVoláncsoportra várnak. Vállalatcsoportunk a sok
irányú fejlesztésekkel – jegyértékesítés, járműpark,
pálya és állomásépületek modernizálása, új autóbuszok
beszerzése, elektromos járművek közúti forgalomba állí
tása – a közlekedési szektor meghatározó szegmense
lesz. Átadva Dr. Pafféri Zoltán elnök vezérigazgató szívé
lyes üdvözletét – beszéde végén – leszögezte: múlt nélkül
nincs jövő, ezért dicséret és elismerés az elődöknek áldo
zatos munkájukért.

A vasút az életünk része
Zlati Róbert, a VSZ érdekvédelmi alelnöke, a MASZSZ

elnöke hozzászólásában elmondta: a nyugdíjasokat érin
tő juttatások, a nyugdíjak inflációhoz igazítása üdvözlen
dő, de a mérték nem elfogadható. A vasút és a vasutasok
helytállását példamutatónak ítélte és leszögezte, hazánk

A nyugdíjasok vasutasnapi ünnepségén – a prog-
ram végén táncra perdülve is – több százan ünne-
peltek Budapesten, a Füstiben.

GRATULÁLUNK
A KITÜNTETETTEKNEK!

ÉRTÉK

MAGYAR VASUTAS2022. 7-8.
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ban – és a XXI. században egész Európában – a
közösségi helyváltoztatás gerince a vasúti közle
kedés lesz. A vasút az életünk része – a vasuta
sok szakszervezeti mozgalma az idén már 126
éves, melynek jogutódja a Vasutasok Szakszer
vezete. Nagy elődeink kiállásáért, jogaik követe
léséért, munkaviszonyaik javításáért folytatott
harcukért megalázás, elbocsátás, börtön járt,
ám mindezekért a mai napig csak összefogással,
szolidaritással lehet és kell is harcolni. „Amíg
vasút lesz, szakszervezet is lesz!” Azt is közölte:
európai zöld megállapodás született, ezzel a
lehetőséggel élni kell. Várhatóan zöld utat kap
2030ra az EUban a középütközös rendszer be 
vezetése is. Merész terv készül a Nyugati és Déli
pályaudvarok alagutas összekapcsolására, épül
a BudapestBelgrád nagysebességű vonal, kije
lölték a keletnyugat irányú – Budapestet elke
rülő – VO tranzitvasútvonal nyomvonalát és a
Déli Vasúti Összekötő Hídon is megépült a har
madik vágány. Köszöntője végén gratulált a
kitüntetetteknek és jó egészséget kívánt min
den résztvevőnek.

Elismerések, kitüntetések
Az ünnepség hivatalos része a kitüntetések

átadásával zárult.  Elnökvezérigazgatói dicsé
retet hárman vehettek át – Göbölös Jánosné
(So mogyszob), Kőrösi Györgyné (Szeged) Sára
Sándor (Budapest – Dorozsmai Évától. A szak
szervezeti okleveleket Horváth Csaba VSZ alel
nök adta át. VSZ Elismerő Oklevelet kapott:
Gáspár Józsefné (Dunakeszi), Kocsor Ferenc

(Tapolca), Laboda Antalné (Deb
recen), Pé ter Gáborné (Záhony),
Veréb Győ zőné (Szeged).

A VSZ ONYSZ Elismerő Okleve
lét Horváth Richárd Hatvan város
polgármestere vehette át, aki Kö ‐
 kény Zoltán csomóponti fő nök kel
együtt segíti a városban a vas utas
nyugdíjasokat.

Az év alapszervezeti tisztségvi
selője kitüntetést Ambrus István
(Szombathely), Jurácsik Gáborné
(Záhony), Polgár József (Debre
cen), Dr. Simon Józsefné (közp.
nyd.alapsz.), Tóth László (Gyéké
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nyes), Zvada Mihály (Szeged) és Zsámbáné Veres Ilona
(Miskolc) vehette át Molnárné Szlávik Gyöngyitől.

A Vasutasok Szakszervezetéért elismerést Erdős Károly
(Ebes), a Vasutasok Szakszervezete Arany Jelvény ki tün 
tetését Török József (KálKápolna), a VSZ Elnöksége Di 
csérő Oklevelét a VSZ ONYSZ Központi Nyugdíjas Alap‐
szervezete veheti majd át 2022. szeptember 20án a VSZ
Kitüntetési ünnepségén.

Az emelkedett hangulatú ünnepség – Fónagy János
parlamenti államtitkár üdvözlő szavainak tolmácsolása
után – a Szózat hangjaival zárult. A programot – népsze
rű melódiák előadásával, Szécsi Pál emlékezetes meló

diáit is megidézve – Gergely Róbert kétszeres EMeRTon
díjas színész, énekes, rendező igényes, magas színvonalú
műsora koronázta meg. A csaknem egyórás, fergeteges
buli végén táncra is perdült a vállalkozó kedvű közönség.
Az ünnepség zárásaként Szuda Károly, a péceli nyugdíjas
alapszervezet tagja szórakoztatta szintetizátorjátékával a
közönséget. A műsor utáni úticsomag átvételét követően
még jutott idő és lehetőség arra is, hogy a Vasúttörténe
ti Park érdekességeit is megtekinthessék a rendezvény
résztvevői.

S z e n t e s  B í r ó  F e r e n c  
Szeged

MAGYAR VASUTAS2022. 7-8.
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lapos előkészületek el 
lenére az időjárás egy
kicsit megtréfált min
ket, ugyanis az előző
nap felállított sátrain
kat a késő esti szélvi

har felborította vagy összetörte. 
A csapat összefogásának köszön

hetően a reggel 8 órára érkező fő 
zőcsapatok megérkezésekor már min 
den sátor helyreállítva várta a ver
senyzőket.

A nyolc főzőcsapat a sorsolást kö 
vetően neki is állt a babgulyás elké
szítésének. Lőrincz János, a Nagyka nizsa Gépész Alapszervezeti titkára

és csapata egy kis különlegességgel
szolgált a résztvevőknek.

Rendezvényünkön részt vett mun
káltatói oldalról Francz József főmér
nök, Schott Norbert műhelyfőnök, a
VSZ részéről Fridrich Imre Startügy 
vivő, Horváthné Czindery Zsuzsanna
Pécs TKvezető, Pintér Jánosné, Andi
ka irodavezető, Czike László, a KKSZ
Szekszárd alapszervezet főbizalmija
és Stemler József, Kapospula polgár
mestere.

Kövesdi Tamás alapszervezeti titkár
megnyitója után a hagyományokat
ápolva elbúcsúztattuk a nyugdíjba
vo nuló kollégáinkat: öregségi nyug
díjba vonult Lukács Sándor tagtár
sunk és a nők 40 év kedvezményével
Tóth Jánosné, Margitka, gazdasági
vezetőnk. Megköszöntük példa érté
kű lojalitásukat amit a Vasutasok

Szakszervezete felé mindvégig tanú
sítottak! 

Ezt követően Fábián János, Hor
váth László, Sínai Gábor vehették át a
Vasutasok Szakszervezete Dicsérő
ok levelét kiemelkedő alapszervezeti
munkájukért.

Kisorsoltuk Magyar Vasutas rejt
vény nyertesét, aki Tóth Jánosné,
Margitka lett, nyereménye vásárlási
utalvány. Ezután Szabó Linda és Stif
ter Balázs fergeteges zenei műsora
következett, közben elkezdődtek a
versenyek is. 

Zenei aláfestést a már törzsvendég
DJ Török szolgáltatta, a büfét a Kiss 
ler sörkert adta.

Délben a zsűri értékelte a főzőcsa
patok munkáját, majd következett a
mindenki által várt ebéd, de a verse
nyek még mindig folytatódtak, a
beszélgetések és a tánc is.

Vasutasnap alkalmából idén is,
immár 13. alkalommal megren-
deztük a gépész alapszervezet
legnagyobb eseményét, a családi
és sportnapot, amit a kapospulai
rendezvényparkban tartottunk.
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 SEM TUDTA
 GÉPÉSZEK NAPJÁT

MAGYAR VASUTAS2022. 7-8.

Eredmények
Főzőverseny: 
I. helyezett: Gelencsér Gyula csapata
II. helyezett: Horváthné Varga Tünde
csapata
III. helyezett: Fábián János csapata
Pingpong: 
I. helyezett: Tímár Bálint
II. helyezett: Rácz Csaba
III. helyezett: Tímár Béla
Darts:
I. helyezett: Filótás Péter
II. helyezett: Ruppert Dominik
III. helyezett: Rácz Csaba
Kosárlabda dobás:
I.helyezett: Berkei Adrián

II. helyezett: Ruppert Dominik
III. helyezett: Sínai Gábor
Csocsó:
I. helyezett: Filótás Péter

– Péter Imre
II. helyezett: Sínai Gábor

– Nagy Norbert
III. helyezett: Tamás Ádám

– Ács Jenő.
Gratulálunk a versenyek nyertesei

nek, köszönjük a részvételt a jelent
kezőknek!

A 220 résztvevő egészen 18 óráig
kitartott, a műsor, a versenyek, jó ze 
ne, tánc, beszélgetések egész nap fo 
lyamán jó hangulatot teremtettek.
Nem volt ugyan kánikula, de a büfét

így is sikerült kifosztani a résztve 
vőknek. 

Mindenkin látszott, hogy jól érzik
magukat, egy kis időre ki tudták en 
gedni a gőzt, nem gondolva a mun
kahelyi problémákra.

Köszönöm Kövesdi Roland VSZ Ifjú
sági tagozatvezető csapatának az
előkészületekben és lebonyolításban
végzett precíz munkát, Fazekas Csa
bának, a munkáltatónak, helyi ön 
kormányzatnak a segítséget.

Mi így ünnepeltük meg
a Vasutasnapot! Hajrá
Gé pészet!

K ö v e s d i  Ta m á s
T i t k á r

Gratulálunk
a helyezetteknek!
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KIKAPCSOLÓDÁS

csapatok és kísérőik 10
órára érkeztek, őket friss
kolbásszal és töpörtyűvel,
no meg – Vég Lajos titkár
felajánlásának köszönhe-
tően – egy kis üdvözlő
itallal fogadtuk. 

Kövesdi Tamás GIB-tit-
kár és Horváth Csaba szervezetpoli-
tikai alelnök megnyitója után Pusz-
tai Lajos ismertette a szabályokat,
majd következett a várva várt sorso-
lás, ami után minden résztvevő
átvehette a hosszú ujjú UV-álló pó -
lót. Ezután a csapatok birtokba vet-
ték kisorsolt helyeiket, kipakoltak,
majd 11-órakor kezdetét vette a ver-
seny. Az időjárás talán túlságosan is
kegyes volt hozzánk, verőfényes
napsütés, 34 fok volt mindkét na -
pon. Folyamatosan hűtött itallal
frissítettük a versenyzőket, kérései-
ket teljesítettük.

Délután a rendezvényünket meg-
látogatta Farkas Zsolt, a Debrecen

TK vezetője és Bánsági Mariann iro-
davezető.

Este hétre készült el a vacsora, ser-
téspörkölt került az asztalra. Éj szaka
is folyt a horgászat, mentek a beszél-
getések, de volt aki a pihenést vá -
lasztotta.

Másnap reggel friss kávé, főzőkol-
bász várta versenyzőinket, akik a
nagy meleg ellenére tovább folytat-
ták a küzdelmet egészen 11-óráig.
Délelőtt megérkezett Meleg János, a

VSZ elnöke, aki minden csapatot vé -
giglátogatott, beszélgetett velük a
horgászat minden fortélyáról, etető-
anyagokról, felszerelésekről, de per-
sze az érdekvédelmi kérdésekre is
választ adott.

Ebédre résztvevőinket sült tállal
vendégeltük meg, amin sült kolbász,
tarja, oldalas volt friss kenyérrel.
végül következett az eredményhir-
detés.

Összes fogás: 488,21 kg

A GÉPÉSZ Harmadik alkalommal rendezett
24 órás horgászversenyt Püspök-
ladányban a Vasutasok Szakszer-
vezete Gépész Intéző Bizottsága
június 24-25-én. A helyszín a
Tünet Sporthorgász Egyesület
kezelésében lévő öt hektáros 6-
os tó volt, a versenyre 28 csapat
jelentkezett.

EGY TELJES NAPON 
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MAGYAR VASUTAS2022. 7-8.

Eredmény
I. helyezett: Egri Imre–Bathó Ferenc,

67,32 kg
II. helyezett: Rábai Zoltán

–Köles Gyula, 57,57 kg
III. helyezett: Tímár Tibor

–Komlósi János, 
57,36 kg

Legnagyobb hal: Rábai Zoltán 13,1 kg
Legf iatalabb versenyző: Pusztai
Ákos

Díjazottjaink serleget, pezsgőt,
etetőanyagot kaptak teljesítményü-
kért, illetve a legfiatalabb versenyző
Horváth Csaba alelnök felajánlását
kapta, egy orsót.

Köszönjük a Vasutasok Szakszer-
vezete, a VSZ ifjúsági tagozata és a
VSZ SZB Vontatási Főnökség Dom-
bóvár alapszervezet támogatását,
továbbá a mérlegelők, Berecz Fe -
renc, Háló Csaba precíz, pontos ki -
tartó munkáját, illetve köszönet jár a

finom vacsora, reggeli és az egész
rendezvény alatt nyújtott önzetlen
segítségért Pusztai Lajosné Irénké-
nek, Rábai Kálmánné Sárikának,
Fehér Józsefnek, Rábai Kálmánnak,
Széles Szilárdnak és a lebonyolítás-
ban állandó segítőmnek, Pusztai
Lajosnak!

Bár a fogások elmaradtak a tavalyi-
tól, mindenki jól érezte magát. A
résztvevő versenyzők, segítők, ven-
dégek mind olyan emberek, akik
sze retik a közösséget, tesznek, ál -
doznak érte még akkor is, ha saját
erőből kell megoldani. Jó emberek,
remek horgászok, örülök, hogy
megismerhettem őket. Remélem, a
titkáraik ezt is értékelik és a jövőben
segítik őket, hogy a leg-
közelebbi versenyünkön
is részt vehessenek. Mert
jövőre is lesz!

K ö v e s d i  Ta m á s
GIB-Titkár

HORGÁSZVERSENY
 ÁT ZAJLOTT Gratulálunk

a helyezetteknek!

29



TRAGIKUS HIRTELENSÉGGEL
ELHUNYT HARMAN ANDREA, A
VASUTASOK SZAKSZERVEZETE

ELNÖKSÉGÉNEK TAGJA.

Döbbenet, leírhatatlan üresség
és hiányérzet, ami most ben-
nünk kavarog. Nem látjuk töb -

bé a mosolyát, nem halljuk a felsza-
badult nevetését egy sikeres ren-
dezvény után, s nem terelgeti többé
magabiztosan a szakma útvesztőin
a bizonytalanokat.

Harman Andrea végigjárta a for-
galmi szakma lépcsőfokait. Vezény-
lőtisztként ismerték és elismerték
az egész ország területén. 

2009-ben lett a Vasutasok Szak-
szervezete Kecskemét állomás alap -
szervezeti titkára. Alapszervezeti
tagságára nemcsak a munkahelyen,

de a magánéletben is figyelt. A kö -
zösségi rendezvények elsőszámú fe -
lelőse volt. Ő volt az, aki nem kért se -
gítséget, hanem sokkal inkább adott.
Ő volt az első, aki egy rendezvény
kapcsán azt kérdezte: mikor és hol
kell segíteni? 

Az alapszervezeti munkán túl aktí-
van részt vett a Szeged Területi Kép-
viselet és a Forgalmi Szakmai Képvi-
selet munkájában is. A szegedi terü-
leti titkári testület egyik legkedvel-
tebb tagja volt. Forgalmi szakmai
kérdésekben nem lehetett megkerül-
ni a véleményét. Ha valamiről nem
volt információja, addig ment, amíg
meg nem szerezte, le nem tisztázta.
Vasúti és szakszervezeti munkássá-
gában is az emberség és precizitás
jellemezte. Érezte és értette a szak-
szervezeti munka minden színét és
fonákját. 

Emlékét megőrizzük!

ÉLETÉNEK 86. ÉVÉBEN,
2022. JÚNIUS 9-ÉN ELHUNYT
DR. HUSZTI REZSŐNÉ, KLÁRI-

KA, A VASUTASOK SZAKSZERVE-
ZETE ORSZÁGOS NYUGDÍJAS

SZERVEZETE (VSZ ONYSZ)
VOLT TISZTELETBELI ELNÖKE.

Dr.Huszti Rezsőné 1935.
augusztus 18-án, Szol-
nokon született. Tanul-

mányai befejezése után 1956-ban
a MÁV Hídépítési Főnökségen kez-
dett dolgozni. 1971-től a MÁV
Nyugdíjigazgatóságon dolgozott
vezető beosztásokban. 1990-ben a
Nyugdíjmegállapító Osztály veze-
tőhelyetteseként ment nyugdíjba.

A Vasutasok Szakszervezetének 1957-től volt tagja.
Több tisztséget is betöltött, többek között nőfelelősként
is tevékenykedett.

A Vasutasok Szakszervezete Országos Nyugdíjas Szerve-
zetének alapításában is részt vett. Tagja volt a VSZ ONYSZ
választmányának, elnökségének és tanácsadó testületé-
nek. A Nyugdíjbiztosítási Bizottság vezetője volt. A bizott-
ságban nagyon sok anyagot készített a testületek tájékoz-
tatására a nyugdíjasok helyzetéről, gondjairól. 2011-ben

megválasztották a VSZ ONYSZ
tisz teletbeli elnökének.

A alapító tagja volt a Nyugdíja-
sok Országos Képviseletének
(NYOK) is, ahol több éven át kép-
viselte A VSZ ONYSZ-t. A NYOK
elnökségének tagjaként és Szociá-
lis Bizottságának titkáraként na -
gyon sokat dolgozott, több írásos
anyagot készített a kormánnyal
folytatott tárgyalásokra való fel-
készüléshez.

Munkatársai tisztelték, szeret-
ték, nagyra becsülték munkáját,
mindig felkészült volt. Sokat tett a
vasutas nyugdíjasok érdekében. A
Vasutas Intézmények Nyugdíjasait
Támogató Alapítvány Segélyezési
Bizottságának is több évtizeden
keresztül volt a vezetője.

Tisztségeit nagy odaadással, kiemelkedő hozzáértéssel
látta el, melyet szakszervezeti és MÁV kitüntetéssel is -
mertek el. 1998-ban MÁV Elnök-vezérigazgatói Dicsére-
tet, 2001-ben VSZ Aranyjelvényt, 2015-ben a Vasutasok
Szakszervezetéért elismerést vehette át.

Családja, barátai, tisztelői, volt munkatársai 2022. júni-
us 24-én, a Megyeri úti Temetőben vettek tőle végső
búcsút.

Emlékét megőrizzük!
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Nyugodj békében, Andi!

In memoriam Dr. Huszti Rezsőné
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Búcsú
SZOMORÚAN BÚCSÚZUNK
EGY RÉGI KEDVES KOLLÉ-
GÁNKTÓL. 
ROHONKA SÁNDOR
1978-TÓL VOLT TAGJA A
VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK, 1980 ÓTA
LÁTOTT EL KÜLÖNBÖZŐ TÁRSADALMI TISZTSÉGE-
KET. 

A VSZ Miskolci Vontatási Főnökség SZB titkáraként
1991-től 2005-ig irányította az alapszervezet mun-
káját. Aktívan tevékenykedett a VSZ Gépészeti Intéző
Bizottságban, melynek alapító tagja és titkárhelyet-
tese is volt.

Jó néhány cikluson keresztül az elnökség tagjaként,
kongresszusi küldöttként képviselte a Miskolci Terü-
let tagságát. Több évtizedes szakszervezeti pályafu-
tása alatt lelkiismeretesen, tudása legjavát adva
segítette a VSZ célkitűzéseinek végrehajtását, az
alapszervezet és középszervezet munkáját.

2005 és 2007 között a Magyar Szakszervezetek
Országos Szövetsége Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
képviseletének vezetője, majd 2018-ig a Magyar
Szakszervezeti Szövetség regionális képviselője volt.

Valamennyi tisztségének ellátása során a szakszer-
vezeti tagok érdekeinek minél eredményesebb képvi-
seletét tartotta legfontosabb feladatának.

Emlékét megőrizzük!

Berkes Lászlótól
búcsúzunk
VÁRATLANUL, MINDENKI MEGDÖB-
BENÉSÉRE ÉLETÉNEK 66. ÉVÉBEN
ELTÁVOZOTT BERKES LÁSZLÓ A
SZOMBATHELYI BIZTOSÍTÓBEREN-
DEZÉSI FŐNÖKSÉG VOLT VEZETŐ-
MÉRNÖKE.

Nemcsak a MÁV-nál, saját szakmájá-
ban alkotott kiemelkedőt, de működtetett egy, a vasúti közle-
kedés biztonságának építésével, átalakításával foglalkozó vál-
lalkozást is. Ismerték és elismerték tevékenységét az egész
hálózaton. Végigjárta a szakmai ranglétrát, műszerészként
kezdte 1974-ben és vezetőmérnökként fejezte be aktív pálya-
futását 2021-ben.

A Vasutasok Szakszervezete szombathelyi TEB alapszervezet
aktív tagja, tisztségviselője, majd nyugdíjba vonulásáig a TEB
Szakmai Képviselet Biztosítóberendezési Tagozat vezetője volt.

A főnökség üzemi tanácsának elnökeként a munkavállalói
közösség teljes támogatásával képviselte – országos fórumo-
kon is – a szakmában dolgozók érdekeit. Kiváló szakmai és
szakszervezeti munkáját több alkalommal elismerték.

Jó közösségi ember volt, segítette a jó munkahelyi légkör
kialakítását. Vezetőivel korrekt kapcsolatot ápolt, mert hitval-
lása szerint a jó emberi kapcsolatok viszik előre a világot.

Nyugodj békében!




