
BÉRGYILKOSOK
MUNKA-

VISZONYBAN
Az e havi jogi rovatban egy
meglehetősen teoretikus
té mával foglalkozunk, ám
ha a kérdés mélyére né -
zünk, rájöhetünk, hogy a
té ma számos, gyakorlatban
kiválóan hasznosítható ele-
met tartalmaz, amit egy
jogtudatos dolgozó bátran
alkalmazhat a mindenna-
pokban. (8. oldal)

JÓ HÍR
A szakszervezetek ké -
résére több lépcsőben
pótolja a koronaví-
rusban megbetege-
dett és táppénzre
kényszerült munka-
vállalók jövedelem
ki esését a Rail Cargo
Hungaria Zrt. vezeté-
se – hangzott el egye-
bek között a cég Köz-
ponti Üzemi Taná-
csának soros ülésén.

(7. oldal)

A KÖZLEKEDÉS
JÖVŐJE A KORONA-

VÍRUS UTÁN
Online szemináriumok formájá-
ban tartott konferenciát március
10-12-én az ETF a fenntartható
közlekedés témájában. Az ese-
mény lehetőséget teremtett arra
is, hogy betekinthessünk a Co -
vid-19 utáni tervekbe, a fenntart-
ható közlekedés irányelveibe is.
Az egyik legfontosabb témakör a
szociális és környezeti fenntart-
hatóság volt. (10. oldal)

FELHÁBORÍTÓ!

NÉLKÜLÜNK
NEM LEHET!

A munkahelyek felújítása és
korszerűsítése során egyaránt
figyelembe kell venni a mun-
kavédelemre vonatkozó sza-
bályokat, a tudományos, tech-
nikai színvonal mellett elvár-
ható követelményeket és az
er gonómiai szempontokat. A
kialakításhoz a szakszervezet
munkavédelmi szakértői is
kellenek. Ezt nem mindegyik
munkáltató veszi komolyan.

(4. oldal)

Összesen 850 adag koronavírus elleni vakcinát szánt a kormány a csaknem 36 ezer vasutas dolgozó soron
kívüli beoltására – adta hírül sajtóközleményben is a Vasutasok Szakszervezete. A VSZ-t végtelenül felhábo-
rítja az eljárás. A megbetegedett vasutasok száma meredeken emelkedik, lapzárta előtt a VSZ 1800 Covid-fer-
tőzöttről tudott.  (3. oldal)



Az utóbbi évek gyakorlata szerint a minimálbérről
szóló megállapodás megkötése után a Közszolgáltató
Vállalkozások Konzultációs Fórumán (KVKF), a szak-
szervezetek és a munkáltatók, valamint a tulajdonos
magyar állam képviselői folytatják le a közszolgáltató
vállalatokra vonatkozó tárgyalásokat, amely keretet
biztosít és megadja a felhatalmazást a vállalati béral-
kuk megindításához.

A jelenlegi, az ország minden szektorát súlyosan érintő
járványhelyzetben a KVKF tárgyalásokra még nem került

sor. A fennálló járványügyi korlátozásokra tekintettel a kor
mány a KVKF összehívásával kapcsolatosan türelmet kért.

Tudjuk, látjuk, valamennyien átéljük, hogy a járvány elle
ni küzdelem mekkora erőfeszítést igényel az ország egészé
től. Azonban a 2021es bérfejlesztésekről szóló tárgyalások
késlekedése és a megállapodás hiánya miatt a vasutasság
körében tapasztalható elégedetlenség egyre nagyobb.

Kértük a kormányzat támogatását és a rendelkezésre álló
minden szükséges eszköz „bevetését” annak érdekében,
hogy a jelenlegi kihívások során is tisztességgel helytálló és
a közlekedési közszolgáltatás gerincét lelkiismeretes mun
kával fenntartó vasutasság minél előbb megkaphassa a
2021es évre vonatkozó bérfejlesztését.
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INNEN, ONNAN

A tulajdonos nélkül nem megy

Beletörődött az RCH vezetése a Service Center és
vonatkezelési tevékenységi területen tapasztalt ter-
mészetes létszámfogyásába és az ezzel járó teljesít-
ménycsökkenésbe. Legalábbis ez olvasható ki egy
koncepciónak alig nevezhető intézkedési „tervből”. A
cégvezetés ráadásul éppen arra készül, hogy csupán
spórolásból veszélyeztesse a kétmonitoros munkahe-
lyen dolgozók egészségét. A VSZ tiltakozó levelére a
gazdasági vezérigazgató döbbenetes választ adott. 

lég nagy bátorság koncepciónak, illetve „tervezett
intézkedéseknek” nevezni az RCHnál azt az írásos
összeállítást, amiből egyértelműen kiderül, hogy a cég
vezetés beletörődött, sőt szinte szükséges változásnak
tartja a Service Center és vonatkezelési területen
tapasztalt létszám és teljesítménycsökkenést. A szak
mai összeállítás ugyanis egyértelműen csak a létszám

fogyás kezelésére alkalmas, hiszen szó sincs benne a folya
mat megállítására tervezett intézkedésekről. A Vasutasok
Szakszervezete ezt végtelenül helytelennek tartja, s elvárja,
hogy az RCH vezetése készítsen egy komoly stratégiai elkép
zelést a folyamat megállítására és visszafordítására. Ugyan
is a teljesítménycsökkenés a rendelés és a vonatkezelés
területeken kívül még más területekre is negatív hatással
lesz. Óriási tévedés ugyanis azt gondolni, hogy az egész vál
lalatot érintő hatások csak egy szűkebb tevékenységi kör
ben okoznak változásokat.

Elhibázott mérési mutató
A VSZ régóta hangoztatja: a szervizcenterek hatékonysá

gának – a kezelt fuvarlevelek darabszámának – mérésére
meghatározott mutató és maga a rendszer is alkalmatlan
objektív értékelésre. Sokszor elmondtuk, hogy nagyon
eltérő az egyes fuvarlevelek munkaidőigénye, ezért egy
megfelelő súlyozási módszert mindenképpen ki kellene dol
gozni.

Az értékelési rendszer nagy hiányossága az is, hogy nem
veszi figyelembe a tényt: a fuvarlevélkezelés összetett fel
adat, a rögzítés mellett még számtalan egyéb munkafázist is
el kell végezni. Ez a gondolkodás teljes mértékben sérti azo
kat az embereket, akik odaadással, szakmai hozzáértéssel
és tisztességesen végzik ezt a munkát.

A VSZ szerint a valós leterheltség ismerete nélkül kocká
zatos a cégvezetés által tervezett átcsoportosítás, különö

sen a jelenlegi pandémiás időszakban. Mindezek alapján a
szakszervezet azt is javasolta, hogy a tervezett intézkedések
végrehajtását függessze fel a munkáltató addig, amíg a koc
kázati tényezőket egy, a szakszervezettel is egyeztetett opti
mális mértékre csökkentik. A témában folytatott helyi
egyeztetéseken azonban sikerült ebbe az irányba mutató
lépésekről megállapodni a munkáltatói jogkörgyakorlókkal.

Az objektívebb értékelési módszer kialakítása érdekében
is megindulni látszik egy folyamat, amelyhez osztrák kollé
gáinktól is segítséget kértünk, hogy összehasonlíthassuk az
ottani és a hazai tényleges rendeléskezelési feladatokat.

Kis monitor, nagy monitor
Időközben a munkáltató a két monitorra optimalizált mun

kahelyek monitorjainak a lecserélését is tervezi. Nem is
lenne ezzel semmi probléma, ha nem követné el azt a baklö
vést, hogy két különböző méretű eszközt telepítsen egy asz
talra. Ugyanis a két monitor közül csak az egyiket cserélik
nagyobbra, mert – az indoklás szerint – így költséghatéko
nyabb. A Vasutasok Szakszervezete korábban is többször
kiállt a képernyős munkahelyek optimális kialakítása, a
munka és egészségvédelmi szabályok betartása mellett, és
most is üdvözli a modernebb eszközök beszerzését. De hatá
rozott véleményünk szerint mindkét képernyőnek azonos
méretűnek és felbontásúnak kell lennie. Ezzel a munkavédel
mi szakemberek, köztük a vállalat Vasútbiztonság és védelem
szervezete is egyetért. Az elfogadhatatlan, hogy egy ekkora
cég, az összesen pár millió forintos monitorokon spóroljon, s
ezzel veszélyeztesse a munkavállalók egészségét. 

Megdöbbentő
Levélben kértük a pénzügyi vezérigazgatót: akadályozza

meg a munkavállalók számára kedvezőtlen, sőt az egészség
re ártalmas megoldást. A válasz megdöbbentő és felháborí
tó. A munkáltató szerint ugyanis a dupla monitor használa
ta csak kényelmi szempont, ezért indokolatlan, hogy a mai
vészterhes időkben lazítsanak a vállalat életét meghatározó
megszorításokon. A vezérigazgató a válaszában hivatkozott
a vállalatot súlyosan érintő koronavírusra is. 

Igen, tudjuk, hogy áldozatokat is szedett a vírus, akiket
megsiratunk. De tude könnyeket ejteni a műszak
végén az a kolléga, aki 12 órás szolgálatában a két
monitor különböző méretű karakterei miatt folya
matosan erőlteti, rongálja a szemét?

Z l a t i  R ó b e r t

E
Egy elhibázott koncepcióRCH



JEGYZET

iderült, mindössze 850 adag
vé   dőoltást szánt a kormány az
összesen 36 ezer vasutas be -
oltására. 

A Vasutasok Szakszervezetét
megdöbbentette a hír.  Ki fogja

eldönteni, hogy a 850 adag vé dőoltást ki
kapja meg a mintegy 36 ezer vasutas
közül? Kinek a lelkén szárad majd, ha
továbbra is meredeken emelkedik a

Covid-fertőzöttek száma, de ezúttal
azokból kerülnek majd ki a betegek,
akiknek nem jut védőoltás – háborog
Meleg János. A Vasutasok Szakszerve-
zetének elnöke végtelenül méltatlannak
tartja az eljárást és felelőtlenül kevés-
nek azt az oltóanyag mennyiséget, amit
a vasúti ágazat teljes létszámára szánt a
kormány, miközben azt hirdeti, hogy „be -
oltjuk a vasutasokat”. Összesen 850 vak-
cinával a mintegy 36 ezer embert. Ez szá-
nalmas – jegyzi meg keserűen. 

Egyre több vasutas
betegszik meg 
a járványban

Meleg János elmondta, egyre több a
vírus által megfertőzött vasutas, az el -
múlt napokban is százával dőltek ki a
munkából, így jelenleg 1800-an betegek.
A Vasutasok Szakszervezete elvárja: biz-
tosítson a kormány megfelelő mennyisé-
gű vakcinát az ágazatban dolgozók szá-
mára, hogy minden regisztrált vasutas
időben megkaphassa a védelmet. 

Az elnököt felháborítja az is, hogy még
erről a 850 vakcináról sem tudni, ki, mi -
kor, hol fogja beadni a szerencsés kivá-
lasztottaknak. 

A VSZ gyors és pontos információt, de
mindenekelőtt kellő mennyiségű oltó-
anyagot követel az ágazatban dolgozók
számára. 

Az elnök megjegyzi: ha a fertőzés az
elmúlt hetekben tapasztalt ütemben ter-
jed – egyik nap ról a másikra százak esnek
ki a szolgálatból –, gondok lehetnek a
szolgáltatás biztosításával is. 

MAGYAR VASUTAS2021. 4.

Türelem! Nagyjából ez
a válasz, amikor az ér -
demi bértárgyalások
megkezdését sürget-
jük. Várunk. Mi taga-
dás, egyre türelmetle-
nebbül, pedig a vasuta-
sokra sok mindent le -
het mondani, de azt ta -
lán a legkevésbé, hogy
nem elég türelmesek.
Persze, mindennek van határa. A mi tü -
relmünknek is, különösen, ha a régóta
várt béremelésről van szó. Főleg, hogy ez
ügyben egyelőre még csak nem is látszik
a fény az alagútban. Értsd: százalékokról
még szó sem esett. Ebben a témában
másról is alig.

Természetesen tisztában vagyunk a
járványhelyzettel és annak a következ-
ményeivel is. És éppen erről van szó.
Mármint a következményekről, amelye-
ket a bőrünkön érzünk minden nap.
Egyebek között például bevásárláskor a
pénztárnál. Ott egyértelműen érezzük a
járvány hatását: az árak az egekben.
Ekkor bizony nehéz elnézőnek és türel-
mesnek lenni, hiszen a bérek nem köve-
tik az árak emelkedését. Legalábbis a
vasutas fizetések egyelőre nem. És ezért
még a vasutasok – is – hajlamosak egy
idő után elveszíteni a türelmüket, mert a
béremelés halogatása a megélhetésüket
veszélyezteti. Egészen egyszerűen: mi -
közben az élelmiszerárak meredeken
emelkednek – éppen a járvány hatására
–, a béremelésre hónapok óta hiába vá -
runk, s egyre kevesebbre futja a fizeté-
sekből. Csökken az életszínvonal, pedig
a munka nem kevesebb. Sőt! Sokaknak a
betegség miatt kiesett kollégáik helyére
is be kell állni. Egyre gyakrabban és
egyre többeknek kell mások helyett is
dolgozniuk. Szó nélkül megteszik, mert
a szolidaritás természetes a vasutasok-
nál, s tudják, ez olyan vészhelyzet,
amelyben össze kell fogni, helyt kell állni
minden területen. De azt a vasutas is
elvárja, hogy a tisztességes munkáért
megkapja a tisztességes bérét. És most
az lenne a tisztességes, ha mielőbb meg-
emelt bért kaphatnának.

Persze tudjuk, hogy a bértárgyaláshoz
– és a béremeléshez – a tulajdonos, ese-
tünkben a kormány jóváhagyása kell, ám
úgy tűnik, éppen ott nem hallják mosta-
nában a hangunkat. Ezért most kissé
hangosabban, de még kellően udvaria-
san szólunk: április van, itt az ideje, hogy
megtudjuk, mikortól és mennyi béreme-
lést kapnak a vasutasok. Jó lenne erről
mielőbb beszélni. Amíg tart a türel-
münk.  

Türelem!

Meleg János
elnök
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A VSZ kiakadt: Ez végtelenül
tisztességtelen eljárás

Összesen 850 adag koronaví-
rus elleni vakcinát szánt a kor-
mány a csaknem 36 ezer vas-
utas dolgozó soron kívüli be -
oltására – adta hírül sajtóköz-
leményben is a Vasutasok
Szakszervezete. A VSZ-t vég-
telenül felháborítja az eljárás.
A szakszervezet elvárja, hogy
minden regisztrált vasutast
oltsanak be, első körben azt a
több ezer dolgozót, aki részt
vesz a vasúti forgalom fenn-
tartásában, illetve azokat, akik
a munkájuk során közvetlen
kapcsolatba kerülnek az uta-
sokkal, s nagyobb létszámban
egymással is. A megbetege-
dett vasutasok száma merede-
ken emelkedik, lapzárta előtt
a VSZ 1800 Covid-fertőzöttről
tudott.

K

850 adag védőoltás 36 ezer vasutasnak



Többször szembesültünk
tervezési hi bákkal, munka-

védelmi követelmények
figyelmen kívül hagyásá-
val, a tervdokumentációk

hiányosságával.
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munkahelyek felújítása és kor-
szerűsítése során egyaránt fi -
gyelembe kell venni a munka-
védelemre vonatkozó szabályo-
kat, a tudományos, technikai
szín vonal mellett elvárható kö -
vetelményeket és az ergonó-
miai szempontokat.

A tervezés és a megvalósítás folyama-
ta akkor lehet csak minden szempontra
kiterjedő, ha a megfelelő időben kikérik
és figyelembe veszik a munkavállalók, a
munkavédelmi érdekképviseletek véle-
ményét, javaslatait. A valóságban vi -
szont ez nem így működik, rendszeresen
elmaradnak a tanácskozások, a vélemé-
nyeztetések.

Felhívom a figyelmet arra a lényeges
momentumra, hogy ez munkáltatói rész-
ről nem csupán „jó szándék” kérdése,
hanem jogszabályi kötelezettség, amit
minden munkáltatónak be kell tartania. A
jogszabályok részvételi lehetőséget biz-
tosítanak a munkavédelmi érdekképvi-
seleteknek minden, új munkahelyek léte-
sítésére vonatkozó munkáltatói döntés

Magyarországon az elmúlt tíz év -
ben mintegy 600 kilométer vasúti
pálya korszerűsítése, 300 ki lo mé -
ter vasútvonal villamosítása tör-
tént meg és felújítottak számta-
lan állomást is. Korszerű, a mo -
dern kor elvárásainak megfelelő,
ergonomikus munkahelyek, ki -
szolgáló épületek és szociális
helyiségek létesültek, amelyek a
munkavállalók kényelmét, kom-
fortosabb, biztonságosabb és
egészségesebb munkavégzését
hívatottak biztosítani. Gondoljunk
csak a megújult technológiai terü-
letekre, a forgalomirányító mun-
kahelyekre, a személypénztárak-
ra, vagy a pihenő, étkező és öltö-
ző helyiségekre.

4

ÉRDEKVÉDELEM

A
előkészítésében. Tájékoztatási és ta -

nácskozási kötelezettséget írnak elő ar -
ra, hogy a munkavállalók, illetve munka-
védelmi képviselőik előzetes tájékozta-
tást kapjanak a munkahelyre vonatkozó
valamennyi tervezett munkavédelmi in -
tézkedésről, valamint hogy a munkaadó
tanácskozzon velük a dolgozók  egész -
sé gére és biztonságára kiható döntések
előkészítése során.

Jogosultság és felelősség
A társaságok munkavédelmi szabály-

zata jelenetős jogosultságot, de nagy
felelősséget is ró  munkavédelmi képvi-
selőinkre a műszaki és kivitelezési ter-
vek készítésének időszakában is. Rögzíti,
hogy a tervezési folyamatban a társaság
munkavédelmi érdekképviseletének vé -
leményezési, részvételi lehetőségét a
terv tárgya szerinti üzemeltető szerveze-
ti egység munkáltatói jogkörgyakorlójá-
nak (általános és műszaki vezérigazga-
tó-helyettes) kell biztosítania, illetve a
szükséges tájékoztatást megadnia.

Szakszervezetünk a munkavédelmi
képviselők munkahelyek létesítésével
kapcsolatos részvételi és javaslattételi
jogosultságát kiemelten kezeli, tekintet-
tel arra, hogy a munkáltató az elmúlt idő-
szakban több alkalommal is megfeledke-
zett erről a kötelezettségéről.

Tervezési hibák, 
elkapkodott intézkedések

Tagjaink jelzései alapján sok esetben
tapasztaltuk, hogy a megvalósítás során
elkapkodott és átgondolatlan tervek,
intézkedések születtek, melyek mun ka -

vállalókra gyakorolt negatív hatásait
már nem, vagy csak hosszú érdekegyez-
tetési folyamatok során lehetett módosí-
tani. Többször szembesültünk tervezési
hi bákkal, munkavédelmi követelmények
figyelmen kívül hagyásával, a tervdoku-
mentációk hiányosságával. A problémák-
kal érintett projektekben minden esetben
bebizonyosodott, hogy a munkavédelmi
érdekképviseletek nem kaptak szerepet,
jogosultságaikat nem biztosították.  

Csak néhány példa. Eredménytelenül
szorgalmaztuk a biztonságos átjutás ki -
alakítását a székesfehérvári peronokon.
Hiába javasoltuk a karcagi átépítés során
a forgalmi munkavállalók konténerekbe
való elhelyezését. Hosszú időbe telt ren-
dezni a székesfehérvári felvételi épület
munkahelyeinek funkciók szerinti átalakí-
tását, felszerelését, a püspökladányi szá-
mítógépes munkahelyek megfelelő ergo-
nómiai kialakítását.

NEM   LEHET!Nélkülünk
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Az ígéret szép szó…
A MÁV Zrt. vezetőivel többször is kon-

zultáltunk ebben a kérdésben, a megbe-
szélések alkalmával biztosították szak-
szervezetünk képviselőit arról, hogy a
jövőben kiemelt figyelmet fordítanak az
érdekképviseleti jogosultságok biztosítá-
sára. Szomorúan tapasztaltuk, hogy az
ígéret csak ígéret maradt. 

Munkavédelmi képviselőink legutóbb a
Szeged Területi Igazgatóságon folyó je -
lentős beruházások miatt keresték meg

szakszervezetünket.
Segítségünket kérték
a Budapest-Belgrád
vasútvonal átépítésé-
nél az érdekképvisele-
ti jogosultságaik érvé-
nyesítéséhez. 

A hálózati szintű helytelen gyakorlat
megszüntetése érdekében szakszerveze-
tünk elnöke levélben kérte a MÁV Zrt.
humánerőforrás vezérigazgató-helyette-
sének segítségét, valamint az érintett be -
ruházáshoz a képviselők azonnali jogo-
sultságának biztosítását. 

A munkáltatói válasz ismét pozitív és
előremutató, „azt a gyakorlatot fogjuk kö -
vetni, hogy a beruházási terület a munka-
védelmi képviselők véleményezési jogkö-
rébe tartozó be ruházások esetén előze-
tesen a munkajogi terület részére meg-
küldik a tájékoztatást, ahol a szükséges
feltételek (például titoktartás) vizsgála-

tát és teljesülésének biztosítását kö -
vetően az érintett munkavédelmi képvi-
selők részére továbbítják a tájékoztató
dokumentumokat, mun kaanyagokat, oly
módon, hogy a véleményetek figyelembe
vehető legyen.”

Nagyon reméljük, hogy a helyzetet
egyszer és mindenkorra – hatóságok
bevonása nélkül is – sikerült normalizál-
ni. Bízunk benne, hogy az ígéret kötelez,
és az adott szónak végre súlya és hatása
lesz. Végezetül egy konklúzió, ami a mun-
kavédelmi érdekképviselet valamennyi
jo gosultságának biztosításával kapcsola-
tos. Érdekképviseleti részről tudatosítani
kell a munkáltatói jogkörgyakorlókban
jogsértő magatartásuk lehetséges követ-
kezményeit. „A munkavédelmi hatóság
köz  igazgatási bírsággal (akár 500 000 fo -
rint is lehet) sújtja azt a természetes sze-
mélyt, aki a munkáltató képviselőjeként a
munkavédelmi képviselőt a
munkavédelemre vonatkozó
szabályban biztosított jogai-
nak gyakorlásában akadá-
lyozza.”

K o n d o r  N o r b e r t

ÉRDEKVÉDELEMSzomorúan tapasztaltuk, hogy az ígéret
csak ígéret maradt. 

E
szméletlen gyorsasággal pattant vissza a vasúti utazó-
szám Magyarországon 2020-ban a Covid-járvány első
hullámának lecsengése után: a tavalyi 3. negyedévben
már csak alig utaztak kevesebben vonattal, mint 2019
azonos időszakában – írta a Pénzcentrum. Ennél na -

gyobb mértékű visszaáramlást csupán 2 más EU-s országban
lehetett csak mérni! 

A vasúti személyszállításban enyhe javulás volt megfigyelhető
2020 harmadik negyedévében az Európai Unióban. Az igazság-
hoz azonban hozzátartozik, hogy EU-s szinten, 2019 azonos
negyedévéhez viszonyítva még mindig jócskán csökkent az uta-
sok száma – derült ki az Eurostat legfrissebb adataiból. Vissza-
tekintve 2020-ra, a koronavírus-járvány terjedésének megaka-
dályozása érdekében bevezetett korlátozások már az első ne -
gyedévben is kihatottak a tagállamok vas-
úti forgalmára, de az igazi bedőlés 2020
második negyed évében csapott le igazán.
Ekkor uniós szinten átlagos a vasúti utasok
száma legalább a felére csökkent az EU-
tagállamok túlnyomó többségében. 

Ez a bődületes negatív csúcs javult vala-
melyest a harmadik negyedévre, amikor
már csak egyetlen ország, Írország volt az
EU-ban, ahol 2019 harmadik negyedévéhez
képest még mindig több mint 50 százalé-
kos (pontosan 72) volt a visszaesés. Az
íreken kívül a majd 50 százalékos vissza-
esést még Olaszország (48%), illetve Spa-
nyolország (44%) könyvelhette el. De 40
százalék volt még a zuhanás Svédország-
ban, Luxemburgban, Görögországban és
Portugáliában is. 

Ehhez képest, a lista túloldalán Hollan -
diá ban mindössze 0,2 (!) százalékos lett a
visszaesés 2020 harmadik negyedévére,

2019 azonos időszakával összehasonlítva. Ennyire minimális
csök kenést ugyan Hollandián kívül egyetlen másik ország sem
tudott összehozni, de azért kiemelendő, hogy Magyarország az
egyik legjobban teljesítő ország volt a vasúti utasforgalom visz-
szaállításában. 

Nevezetesen, hazánkban csupán 19 százalékkal csökkent az
utasok száma 2020 harmadik negyedévében, 2019 harmadik
negyedévéhez hasonlítva, ez pedig az összesített EU-s ranglista
3. legkisebb száma a már említetett Hollandia, és Bulgária után.
Ez az adatok alapján azt is jelenti, hogy mindössze 3 ország volt
képest akkora mértékű visszatérésre, hogy a vizsgált két időszak
közötti különbség 20 százalék alatti maradjon. 

f o r r á s :  p é n z c e n t r u m . h u

NEM  LEHET!

Gyorsan visszatértek a magyarok a vasúthoz
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KÜT

A járvány miatt márciusi ülését is online tartotta a MÁV Zrt. Központi
Üzemi Tanácsa. Az ülésen a menedzsment illetékes tagjai válaszoltak a
testület nyílt levelében feltett kérdésekre.

Választ kapott kérdéseire
a MÁV Zrt. Központi Üzemi Tanácsa
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Steininger Zsolt humánerőfor-
rás vezérigazgató-helyettes a me -
net kedvezmények kapcsán hang-
súlyozta, hogy jogszabályi változá-
sok szükségesek az egyes személy-
szállítást végző társaságoknál meg-
valósítandó viszonosság érdeké-
ben. 

A MÁV Zrt. kolletktív szerződésé-
nek változtatása csak a 2021. évi
bérmegállapodás után történhet
meg, ezért a jelenleg érvényes sza-
bályok alapján kell kiadni az éves
segély és munkabérelőleg kereteket
a szervezeti egységek részére. Az
üzleti terv nem tartalmaz többlet
forrást a 2020. évi lehetőségekhez
képest. 

Az előzetesen bevezetni szándé-
kozott teljesítményösztönző rend-
szerrel kapcsolatban elmondta,
hogy működtetése sok energiába
ke rült, bürokratikus elemekkel tűz-
delt, sok ember munkáját igényel-
te, mégsem hozta a várt eredményt,
így további működtetését nem tá -
mogatják, helyette más megoldást
fognak javasolni. 

Számos végrehajtószolgálatos
munkakört érintő, jelenleg érvény-
ben lévő, sokszor értelmét vesztő
bérpótlékot alapbéresíteni szándé-
koznak, mivel a MÁV-nál alacso-
nyak az alapbérek, s ez az új, meg-
felelő munkaerő toborzását is ne -
hezíti. Cél a minőségi munkaerő
felvétele, melyhez kiszámítható,
magasabb alapbéreket kell adni, oly
mó don, hogy ez nem eredményez-
het indokolatlan bérfeszültséget a
meglévő munkavállalóink körében.
Vé gül a humánerőforrás vezérigaz-
gató-helyettes szólt a 2019-ben elin-
dított képzéssel kapcsolatos NFM-
rendelet módosításáról.

Különféléken belül munkabér elő -
leg kérelemről döntött a testület,
majd a KÜT elnöke tájékoztatta a
testület tagjait aktuális kérdésekről.
A következő KÜT ülés
időpontja: 2021. április
14.  

B o d n á r  J ó z s e f  
KÜT-elnök

sajtóreferens

színvonalú szolgáltatás nyúj tá sá -
val, ami még versenyképesebb, ha
ehhez párosul az integrált jegyérté-
kesítés is. 

A főigazgató elmondta, hogy ki -
ala kítás alatt van egy országos
Helyközi Közösségi Közlekedési In -
formációs Rendszer a helyközi kö -
zösségi közlekedési közszolgáltatás
optimalizálására, amely biztosítja
az elektronikus jegyértékesítés és
valós idejű utastájékoztatás, vala-
mint utazástervezés lehetőségét. 

Az integrált utastájékoztatás kí -
sérleti jelleggel már működik Bu -
dapest-Kelenföld vasút- és buszál-
lomáson. Az integrált jegyrendszer
egyszerűsített formában egyes terü-
leteken szintén már elindult. A Sze-
ged-Hódmezővásárhely tram-train
vonal üzembehelyezése folyamat-
ban van, vannak nehézségek a
nagyvasúti és városi villamosháló-
zat biztosítóberendezéseinek il -
lesztésében, melyeket közös erővel,
összefogással oldanak meg.  

Ehhez kapcsolódva Béres Barna
pályavasúti főigazgató kiemelte,
hogy február 22-én a nagyvasúti
üzem elindult Szeged-Rókus-Hód-
mezővásárhelyi-Népkert vonalsza-
kaszon. 

A villamosvasúthoz kapcsolódó
oktatás ütemezetten folyik. 

A veszélyhelyzettel kapcsolatban
kitért arra is, hogy a forgalomnál
jelenleg nincs fennakadás, a vonat-
közlekedés üzemvitelét zavaró lét-
számkiesés sincs. A BGOK képzé-
sek online zajlanak. A műszaki te -
rületeken a szomszédos szakaszok-
ról történő átcsoportosítással ké -
szülnek kezelni a járvány miatti
kieséseket. 

Kérdésre válaszolva a főigazgató
elmondta, hogy az egyes beruházá-
sokhoz kapcsolódó technológiai
lét számtervezéseknél az egyes üze-
meltetést végző (biztber, távközlés,
erősáram, pálya, stb.)  szakági igé-
nyeket figyelembe vették.

MÁV Zrt. elnök-vezérigaz-
gatójának írt nyílt levélben
megfogalmazott kérdé -
seinkre adott választ Stei-
ninger Zsolt humánerőfor-
rás vezérigazgató-helyettes,
Virág István pályaműköd-

tetési vezérigazgató-helyettes, Ker-
tész Péter ingatlanfenntartási és
gaz dálkodási főigazgató, Vidra And -
rás ITRF-főigazgató, valamint Béres
Barna pályavasúti főigazgató. 

Elsőként Kertész Péter válaszolt a
bérlakásokkal kapcsolatosan fel-
merült kérdésekre. elmondta hogy
a VOLÁNBUSZ Zrt. szolgálati la -
kással nem rendelkezik. Az üzemi
célú ingatlanok üzemeltetésével
kapcsolatban megtudtuk, egyelőre
nincs tervben a közös üzemeltetés.
A TEB készenléti helyiségek folya-
matban lévő felülvizsgálatával kap-
csolatos felvetésre válaszolva a fő -
igazgató elmondta, hogy szétosz -
tot ták a zavar- és hibaelhárításra
biztosított területenkénti forrást.

Virág István pályaműködtetési
vezérigazgató-helyettes hangsú-
lyozta, hogy a hat területi igazgató-
ság fontos szerepet tölt be az integ-
rációt érintő kérdésekben. 

A részletekről Vidra András ITRF
főigazgató adott kimerítő szakmai
válaszokat, melyek közül elsőnek a
távközlési csapat munkáját emelte
ki, majd ismertette, hogy január 1-
jétől első integrációs lépésként a
„régi” VOLÁNBUSZ területén lévő
teljes informatikai szolgáltatást át -
vette a MÁV SZK Zrt. a külső szol-
gáltatótól. 

Közös informatikai hálózat létre-
hozása a cél, melynek megvalósítá-
sa nagyon pénz- és munkaerőigé-
nyes feladat. Összefoglalva meg-
erősítette, hogy az általunk leírt
kérdések, javaslatok megoldása fo -
lyamatban van. 

Javaslataink között szerepel az in -
tegrált menetrend GPS alapú köve-
téssel, vizuális kijelzéssel, magasabb

A



RCH KÜT HÍREK

ONLINE

lső lépcsőben az április 1-től
május 31-ig terjedő időszakra
kapják meg a betegségük mi -
att kiesett bérkülönbözetet
azok a munkavállalók, akik
meg fertőződtek a koronaví-
russal. 

A kiegészítést a szakszervezetek java-
solták, s a munkáltató méltányolta a
felvetést, a megvalósítás szabályozásá-
nak kidolgozása megkezdődött – kö -
zölte az ülésen elsőként felszólalt Vin -
cze Teodóra HR igazgató. 

Azoknak, akik korábban voltak táp-
pénzen a koronavírus miatt, a helyi
üzemi tanácsoknak van lehetősége
dönteni a táppénz miatti keresetkiesés

pótlásáról vagy némi kiegészítéséről.
Ezt a központi keret terhére, szociális
segélyként kaphatják meg az érintet-
tek. A koronavírus témához kapcso-
lódva elhangzott az is, hogy az operatív
törzs egyelőre nem biztosít soron kívü-
li védőoltást az RCH munkavállalói-
nak.

A HR igazgató a felszólalásában fel-
hívta a figyelmet a szeptember 6-25-e
közötti időszakra tervezett munkavál-
lalói elégedettség felmérés fontosságá-
ra. Ezt követően a tanács megtárgyalta
a munkáltató által átadott humán tájé-
koztatót is. A folytatásban a KÜT
kereskedelmi szakbizottságának veze-
tője, Kiss Ká roly a Service Center vala-

mint a vonatkezelési projekt egyeztető
tárgyalásairól tájékoztatta a jelenlévő-
ket. 

Elmondta, hogy a következő két hét-
ben helyi egyeztetések lesznek, a rész-
letek aprólékos megtárgyalása kö vet -
kezik a TÜK vezetők bevonásával. 

A folytatásban a KÜT szociális és jó -
léti munkabizottsága által is elfogadott
segélyezési táblázat módosítása került
napirendre, amelyet az ülés tagjai vé -
gül elfogadtak, s ennek megfelelően az
év első három hónapjában Covid-19-
járványban megbetegedett munkavál-
lalók segélyeinek odaítéléséről döntöt-
tek. Végezetül az előző ülés óta történ-
tekről, többek között a
Von  tatás me nedzsment ál -
tal tartott előadásról, vala-
mint az EÜT elnökségi ülé-
séről számolt be Zubály
Bertalan elnök.

Z u b á l y  B e r t a l a n

A szakszervezetek kérésére több lépcsőben pótolja a koronavírus-járványban meg-
betegedett és táppénzre kényszerült munkavállalók jövedelem kiesését a Rail
Cargo Hungaria Zrt. vezetése – hangzott el egyebek között a cég Központi Üzemi
Tanácsának soros ülésén, amelyet március 25-én online formában tartottak. 

Jó hír a járvány miatt táppénzen lévőknek

ülés első részében a résztvevők tájékozta-
tókat hallgattak meg az ÖBB Holding és az
RCA felügyelőbizottságának üléseiről. Ott
a döntések között szerepelt, hogy holding
szinten Arnold Schiefer pénzügyi igazga-
tótól a teljes személyzeti politika átkerült
Andreas Mätta vezérigazgatóhoz, ez pedig

előre vetíti, hogy ezen a területen gyökeres változás lesz.
Még egy fontos döntés született, eszerint a holding ki -
emelt figyelmet fordít az RCG-csoport működésére,
mert ha ebben az évben nem jönnek az állami támoga-
tások, akkor komoly működési problémák jelentkezhet-
nek a vállalatcsoport-
nál. 

Két év kihagyás után
ebben az évben is ter-
veznek munkavállalói
elégedettség felmé-
rést. 

A szeptember 6. és
25. között tervezet on -
line megkérdezést a

munkavállalói képviselők papír alapúra is kiterjeszte-
nék. 

A kérdések közt szerepel majd a vírus okozta helyzet,
oltási lehetőség, de több kérdés is lesz az egészséggel
kapcsolatban. A további napirendekben is kiemelten
szerepelt a Covid-19-helyzet. Az EÜT elnöksége kezde-
ményezni fogja egy a külföldi vállalatokra is érvényes
keretmegállapodás megkötését a home-office-ra történő
átállás miatt, valamint a határon átnyúló munkavégzés
szabályozására is.  

Megállapodás született, hogy a műhely szekció a tulaj-
donosi viszonyok átrendezése miatt továbbra is a koráb-
biak szerint működik ebben az évben. 

Az utolsó naprendi pontban az RCC Románia terüle-
tén dolgozó mozdonyvezetők bérezési problémáját vi -
tatta meg a testület, valamint intézkedési tervet fogadott
el az országot képviselő EÜT-tagok pótlására. Szintén
döntés született a németországi EÜT-tagok választásnak
előkészítéséről is. 

Zárásként a testület elfogadta az EÜT elnökségének és
szekcióinak idei ülésezési ütemtervét.

E

MAGYAR VASUTAS2021. 4.

Felmérik a munkavállalók elégedettségét 
az ÖBB-nél

A járványhelyzet miatt ismét online ülésezett az ÖBB Hol-
ding Európai Üzemi Tanácsának elnöksége, 2021. március
18-án. A virtuális találkozón meghívottként részt vettek a
szekcióvezetők is. 
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mikor munkajogi előadások
megtartására kapok felkérést,
nagy gondot fordítok arra,
hogy a hallgatóságban tisz-
tázzam, pontosan mik is azok
a „munkaviszonyra vonatkozó
szabályok”. Amikor megkér-
dezem, hogy esetleg tudja-e
valaki, mik ezek, általában

né ma csend ül a teremre. Előfordul
ugyan, hogy egy-egy bátrabb hallgató
megpróbálkozik a válaszadással, de
ezek a válaszok az esetek többségében
hiányosak: „Hát, például a Munka tör-
vénykönyve… meg a munkaszerző-
dés… az is… meg végül is munkavi-
szonyra vonatkozik a munkavédelmi
törvény, nem?” 

Nos, a válasz kicsit összetettebb.

Mit ír a törvény?
A hallgatók – nagyon helyesen – a

fogalom értelmezéséből indulnak ki,
amikor megkísérelnek választ adni a
kérdésre, így érthető módon merül fel
az Mt., a Munkavédelmi törvény és a
munkaszerződés is, mint lehetséges
megoldás. Ám, a pontos választ nem
lehet csak úgy „kilogikázni”, vagy „íkú-
ból” megmondani. 

A munkaviszonyra vonatkozó sza-
bály fogalmát a Munka törvénykönyve
13. paragrafusa határozza meg. E sze-
rint a munkaviszonyra vonatkozó sza-
bály a jogszabály, a kollektív szerződés
és az üzemi megállapodás, valamint az
egyeztető bizottsági határozat. Ami
ezen a kívül esik, az bizony nem tarto-
zik a fogalomkörbe. Így a kedves olva-
só láthatja, hogy pontosan a biztos
befutónak hitt munkaszerződés lesz
az, ami kiesik a körből.

Nézzük sorban!
Az első munkaviszonyra vonatkozó

szabály a törvény szerint a jogszabály.
Tehát akkor munkaviszonyra vonatko-
zó szabály az épített környezet alakítá-
sáról és védelméről szóló törvény is?

Sokan erre rávágnák, hogy nem,
mondván: mi köze van a telek beépíté-
si százalékának és a hőszigetelésnek a
munkaviszonyhoz? Hasonlóképpen
nem tartozik ide a Büntető törvény-
könyv – mondják – mert semmi köze
például a hamis magánokirat felhasz-
nálásának a munkához. 

Sajnos, tévednek. Valójában ugyanis
minden egyes jogszabály munkavi-
szonyra vonatkozó szabálynak tekin-
tendő. Így az építési törvény, a Btk., az
Alaptörvény, sőt az uniós rendeletek és
irányelvek, de még a méhállományok
védelméről és a mézelő méhek egyes
betegségeinek megelőzéséről és leküz-
déséről szóló FVM rendelet is.

A második a felsorolásban a kollek-
tív szerződés és az üzemi megállapo-
dás. Talán e két fogalom az, ami külö-
nösebb magyarázatot nem igényel,
leg alábbis a témánk szempontjából.
Hát persze hogy munkaviszonyra vo -
natkozó szabály mind a két megállapo-
dás, hiszen éppen az a lényegük, hogy
a munkaviszonyból eredő jogokat és
kötelezettségeket egységesen, minden
dolgozóra kiterjedően, átfogóan sza-
bályozzák. (A teljesség kedvéért meg-
említem, hogy üzemi megállapodást
kollektív szerződés helyett lehet kötni,
annál a munkáltatónál, ahol szakszer-
vezet vagy kollektív szerződés nin-
csen.)

A fogalom harmadik elemét az
egyeztető bizottsági határozat adja.
Erre a döntésre akkor kerülhet sor,
amikor a munkáltató, az üzemi tanács
vagy a szakszervezet között munka-
ügyi vita alakul ki, és az érintettek ön -
kéntesen – a bírósági eljárás elkerülése
érdekében – alávetik magukat a bizott-
sági döntésnek. Az, hogy a bizottsági
határozat is munkaviszonyra vonatko-
zó szabálynak tekinthető, véleményem
szerint szintén nem meglepő. A bi -
zottság döntése jellemzően a kollektív
munkaügyi megállapodásokra vonat-

Az ön munkaköre junior bérgyilkos

lesz, egy hónap próbaidővel. A felada-

tait képezi a kiválasztott személyek

lőfegyverrel történő megölése, majd 

a holttest el tüntetése disznók általi

feletetés útján. Minden tizedik 

sikeresen megölt és el tüntetett hulla

után bónuszt biztosítunk, melyet a

céges karácsonyi összejövetel során

osztunk ki. Megfelel?
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Az e havi jogi rovatban egy
meg lehetősen teoretikus témá-
val foglalkozunk, ami elsőre
nem tűnhet többnek okoskodó
fecsegésnél, lufihámozó jogá-
szok életidegen szócséplésé-
nél. De ha a kérdés mélyére né -
zünk, rájöhetünk, hogy a téma
számos, gyakorlatban kiválóan
hasz nosítható elemet tartal-
maz, amit egy jogtudatos dol-
gozó bátran alkalmazhat a min-
dennapokban. Ezúttal a munka-
viszonyra vonatkozó szabályok-
ról lesz szó.

JOGIesetek

BérgyilkosokBérgyilkosok

A
munkavmunkav



kozik, azokra, melyek a munkaválla-
lók jogait és kötelezettségeit átfogóan
szabályozzák.

Összefoglalhatjuk tehát, hogy a
„munkaviszonyra vonatkozó szabály”
három összetevőből áll: a jogszabály-
ból, a kollektív szerződésből (üzemi
megállapodásból) és a bizottsági hatá-
rozatból. Három. Egy darabbal se
több, se kevesebb.

Na jó, és akkor mi van?
Most érkeztünk el addig a pontig,

amihez a legtöbb jogi cikk esetében
előbb-utóbb mindig kilyukadunk: mi -
ért fontos mindez? Miért jó egy újabb
jogi műszóval terhelni az így is bonyo-
lult szabályrendszert? Vagy a jogászok
már megint okoskodnak? Van ennek a
felsorolásnak bármilyen gyakorlati je -
lentősége?

Van bizony! És nem is kevés!
Azt a nyakatekert fogalmat, hogy

„munkaviszonyra vonatozó szabály”, a
Munka törvénykönyve több tucat alka-
lommal említi. A törvénykönyv unos-
untalan kikacsint munkaviszonyra vo -
natkozó szabályokra, melyeket – a fes-
ték kímélete és az egyszerűbb fogalma-
zás miatt – nevezzünk mostantól „hát-
térszabálynak”. A háttérszabályok
megtalálhatók a bevezető rendelkezé-
sek között, a jognyilatkozatoknál, a fe -
lek kötelezettségeinél, a munkaszerző-
dés megkötésénél, a felmondásnál, a
pihenőidőnél, a munka díjazásánál, de
még a tanulmányi szerződésnél is. 

A háttérszabályok áthatják a munka-
jogot, széltében-hosszában. A legfon-
tosabb jellemzőjük, hogy a munkavi-
szony alanyainak – a munkáltatónak és
a munkavállalónak – be kell tartaniuk
azokat, ellenkező esetben a jogkövet-
kezmények hamar beállnak.

Építészek és jegyvizsgálók
Vegyünk egy példát! A cikk elején rá -

csodálkozhatott a kedves olvasó arra,
hogy bizony az épített környezet alakí-
tásáról szóló törvény – egyszerűbben,
az építési törvény –  is munkaviszony-
ra vonatkozó szabálynak minősül. Hát
mi köze van az építésügynek a munká-
hoz? Nagyon is sok: Ágnest, a fiatal

építészt megbízza a főnöke, hogy egy
hatszáz négyzetméteres telekre tervez-
zen egy négyszáz négyzetméteres
alapterületű házat. Ágnes, aki nem-
csak az építészetben jártas, hanem az
építési előírásokban is, megnézi, hogy
az adott teleknek mekkora a beépíthe-
tőségi mutatója. Hophopp! 

A helyi rendelet – ami ugye, jogsza-
bály, tehát munkaviszonyra vonatkozó
szabály – a beépíthetőséget huszonöt
százalékban állapítja meg. Tehát a hat-
százas telekre négyszázas házikót sza-
bályosan nem lehet építeni. Ágnes szól
a felettesének, hogy a megtervezett
ház a büdös életben nem fog engedélyt
kapni, nem lesz ez így jó. A főnök
azonban hajthatatlan, ragaszkodik a
túlméretes épülethez. Mit tehet a dol-
gozó? Köteles nekiállni a terveknek?

Az Mt. úgy fogalmaz, hogy a munka-
vállaló megtagadhatja az utasítás telje-
sítését, ha munkaviszonyra vonatkozó
szabályba ütközik. Márpedig az önkor-
mányzati rendelet – ahogy láttuk –
ilyen háttérszabály, tehát erre hivatko-
zással megtagadható a munka teljesí-
tése. Más szóval Ágnes jogszerűen
mondhat nemet a feladatra.

Vegyünk egy másik példát, melyet
bizonyára sok olvasó nagyon jól ismer.
A személyszállító vonat egyetlen jegy-
vizsgálóval készül elindulni, holott
sem a jármű hossza, sem a technoló-
giai feltételek nem teszik ezt lehetővé.
Túl sok kocsiból áll, így félő, hogy az
utasok biztonságos le- és felszállása
kerülne veszélybe, ha a vaskígyót csak
egy személy felügyelné. A kollektív
szerződés éppen emiatt írja elő azt,
hogy egy bizonyos hosszt meghaladó
vonatot tilos egy kalauzzal közleked-
tetni. Artúr, a jegyvizsgáló jelzi a fő -
nöknek, hogy egyedül nem fog elin-
dulni: „Főnök, ha a vonat elejénél állok
a peronon, nem tudom, hogy a végén
van-e mozgás, vagy sem. Így nem me -
rek jelzést adni, ez így rohadt veszé-
lyes!” A felettes szerint „nem lesz baj,
este van, kevés az utas, majd lassan
indultok, figyelmeztesd az utasokat
külön-külön is, hogy vigyázzanak,
nincs itt semmi probléma.” Artúr
makacsul kitart, és a kollektív szerző-
désre hivatkozással megtagadja az uta-

sítás teljesítését. Joggal teszi. Az Mt.
szerint a munkavállaló megtagadhatja
az utasítás teljesítését, ha munkavi-
szonyra vonatkozó szabályba ütközik.
Márpedig – emlékszünk – a kollektív
szerződés is munkaviszonyra vonatko-
zó szabály, így az abba ütköző utasítá-
sok megtagadhatók.

Bérgyilkos kerestetik
Még egy példát vegyünk, ezúttal a

semmisség témakörében! 
Az Mt. szerint semmis az a megálla-

podás, amely munkaviszonyra vonat-
kozó szabályba ütközik. Ferenc, az am -
biciózus fiatalember állásinterjúra
jelentkezik, melynek végén a leendő
főnöke ismerteti a munkaköri felada-
tait: „Kedves Ferenc, ön az adottságai
és lelkesedése alapján felvételt nyert,
így nagy-nagy szeretettel üdvözlöm a
mi kis csapatunkban. Az ön munkakö-
re junior bérgyilkos lesz, egy hónap
próbaidővel. A feladatait képezi a kivá-
lasztott személyek lőfegyverrel történő
megölése, majd a holttest el tüntetése
disznók általi feletetés útján. Minden
tizedik sikeresen megölt és el tüntetett
hulla után bónuszt biztosítunk, melyet
a céges karácsonyi összejövetel során
osztunk ki. Megfelel?”

Ferencnek megfelel, így boldogan
aláírja a junior bérgyilkos munkakörre
vonatkozó, határozatlan idejű munka-
szerződését, egy hónap próbaidővel,
majd dudorászva hazaindul, hogy tu -
dassa a jó hírt az anyukájával.

Egy kérdés azért felmerülhet: érvé-
nyes ez a munkaszerződés? „Hát hogy-
ne lenne!” – mondaná Ferenc – „Aláír-
tam. A főnök úr is aláírta. Még a tanúk
is aláírták. Napi nyolc óra, szombat-
vasárnap pihenő. Kaptam munkaköri
leírást, átvettem a szép kis munkaesz-
közeimet, mi itt a baj?”

Az, hogy Ferenc munkaszerződése
munkaviszonyra vonatkozó szabályba
ütközik. 

A Büntető törvénykönyv ugyan nem
ír a munkaviszonyról, de azt egyértel-
műen rögzíti, hogy embert nem sza-
bad ölni: „Aki mást megöl, bűntett
miatt öt évtől tizenöt évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntetendő.” Márpe-
dig a Btk. jogszabály, s mint ilyen,
munkaviszonyra vonatkozó szabály-
nak minősül.

Az a megállapodás pedig, ami a hát-
térszabállyal ellentétes, semmis lesz,
így Ferencnek – ha bejelentett munkát
szeretne végzeni – tovább kel keresgél-
nie.

Ahogy az lenni szokott, ezúttal is
csak a felszínre tapadt piszok legtetejét
kapargattuk, így az a javaslatom az
olvasók számára, hogy konzultáljanak
jogásszal, mielőtt az utasítás jogelle-
nességére hivatkozással utasítást ta -
gadnának meg!

B a l c z e r  B a l á z s
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Ezügyben még nagyon sok te -
endőnk van. A tisztességes közle-
kedés eléréséig még számos lé -
pést meg kell tenni és az ezzel
kapcsolatos politikai hajlandósá-
got is el kell érni. Eközben az álla-
mi költségvetések korlátaival is
szembe kell néznünk.

A koronavírus hatása 
a közlekedési szektorra 

Jelenleg meg kell küzdenünk a
koronavírus okozta nehézségek-
kel is, ugyanakkor megragadhat-
juk a lehetőséget, amely ebben a
feszült helyzetben rejlik. Az ETF
szerint a közlekedési szektor nagy
problémákkal küzd a járvány mi -
att, de ez remek alkalom lehet ar -
ra, hogy a munkavállalók jogaival
foglalkozzunk. A közlekedés, va -
lamint a szállítmányozás díjait is
újra kell gondolnunk, el adható
szolgáltatást kell létrehoznunk,
mert az olcsó díjakat is megfizet-
tetik valakivel, áltatában a mun-
kavállalókkal. Ez a légi közlekedés
és a szállítmányozás területén kü -
lönösen igaz.

Mindenképpen vonzóvá kell
tennünk a közlekedési szektort –
jelentette ki Adina Valean, az Eu -
rópai Bizottság közlekedésért fe -
lelős biztosa. Jól képzett szakem-
berek kellenek, és koncentrálni
kell a modális váltás fejlesztésére.
Eközben folytatnunk kell a szociá-
lis dömping elleni harcot.

A vasút éve
2021 a vasút éve. Ez sajnos nem a

legjobb időzítés, de ambiciózus-
nak kell lennünk – hangzott el az
ETF online szemináriumán. A
résztvevők egybehangzó vélemé-
nye szerint most például az éjsza-
kai vonatokra kell koncentrálni,
hiszen „zöldebb” eljutást biztosít,
mint egy repülőjárat, ellenben a
légi közlekedés alacsony árai mi -
att állandó a verseny a két utazási
mód között. A pandémia megvál-
toztatta a helyzetet, globális po -
likrízist (sokféle válság egy idő-
ben)  idézett elő.

A vasutat népszerűsíteni kell
munkahelyként is, főleg a fiatalok
és a nők körében – jelentették ki

MA
GY

AR
 VA

SU
TA

S2
02

1.
 4

.

A VASUTASOK 
SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

– KIADJA ÉS TERJESZTI:
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 

E-mail: vsz@t-online.hu

Felelős kiadó: M E L E G  J Á N O S
a Vasutasok Szak szer vezetének elnöke

Főszerkesz tő: N É M E T  H .  E R Z S É B E T
Felelős szerkesztő: H O R V Á T H  C S A B A

Tervezőszerkesztő: 
K Á R O L Y I  M A R I A N N A

Szerkesz tő ség: 1023 Budapest, Ürömi u. 8.
Központi telefonszá mok: 326-1616, 326-1622; 

Nyomdai elő    készítés-nyomás:
Filmhíradó Mozgóképműhely Kft. 

Tel.: 06/70-315-7815, www.impactfilm.hu, 
e-mail: kapcsolat@impactfilm.hu 

ISSN: 0460-6000; 
Egyéni előfizetési díj: 960 Ft/év + postaköltség

w w w . v s z . h u

Online szemináriumok formájá-
ban tartott konferenciát március
10-12-én az ETF a fenntartható
közlekedés témájában. Az ese-
mény lehetőséget teremtett arra
is, hogy betekinthessünk a Covid-
19 utáni tervekbe, a fenntartható
közlekedés irányelveibe is. Az
egyik legfontosabb témakör a
szociális és környezeti fenntart-
hatóság volt.

JÖVŐKÉP

A közlekedés jövője ETF
KONFERENCIA

ONLINE

lső körben felmerült egy
kérdés: jelen pillanatban
van-e tisztességes közleke-
dés Európában? A válasz
eléggé összetett, mivel szün -
telen törekvések vannak en -

nek megvalósítására, de még nem
jelenthető ki teljes mértékben,
hogy ez megvalósult. Még mindig
sok az önfoglalkoztatási viszony-
ban lévő munkavállaló. Az EU ver-
senypiaca strukturális problémák-
kal küszködik. Például egy jól is -
mert fapados légitársaság a mai
na pig sem tartja tiszteletben a
munkavállalók jogait. Mindent
összevetve arra kell törekednünk,
hogy a munkavállalók érezzék:
megbecsülik őket. 

E



JÖVŐKÉP

most, ez a kettő nagyon jól tud
együtt működni.

A koronavírus utáni állapot fenn -
tarthatóbb turizmust generálhat,
de nagyon nehéz helyzet lesz,
több mint ezer cég küzd nehézsé-
gekkel, nagy a munkanélküliség.
Más infrastruktúrára van szüksé-
günk, továbbá nagy szakszerveze-
ti erőfeszítésekre, középtávú és
hosszútávú stratégiákra, koordi-
nált tervekre, jobb munkakörül-
ményekre.

Semmi nem lesz a régi
A közlekedéssel kapcsolatban is

elmondható, hogy valószínűleg
nem lesz teljesen ugyanaz, mint a
Covid-19 előtti időkben. Nem
lesznek annyira kihasználtak az
ingázó járatok, de nagyobb szük-
ség lesz az idényjellegű jegyérté-
kesítésre. Az autógyártó cégek jó -
val előttünk haladnak, gondol-
nunk kell a jobb hirdetésekre is
ahhoz, hogy versenyben marad-
hassunk. Kevesebb ülés kell a vo -
natokra, de több férőhely pl. bi -
cikliknek. Vissza kell bátorítanunk
az embereket a vonatokra.

A tömegközlekedésnek kell az
első számú eszköznek lennie, a töb -
bi csak opcionális. 2030-ra nagy
sebességű vonatokat terveznek és
kollektív utazásokat 500 kilomé-
ter alatt. Az elektromosság nem
feltétlenül zöldebb, hiszen gon-
doljunk csak az akkumulátorokra,
ezekre is folyamatos megoldást
kell találnunk.

A közúti és a vasúti közlekedés-
nek együtt kell működnie. A köz-
úti-vasúti verseny árát nem sza-
bad a munkavállalókkal megfizet-
tetni. Nagyon sok a kiskapu az
EU-s jogszabályokban.

A közúti árufuvarozás sokkal ol -
csóbb, mint a vasúti, ezen változ-
tatni kell, meg kell osztanunk a
feladatokat a két szektor között.

A három legnagyobb üveg ház -
hatású gázkibocsátó a légi köz-
lekedés, a hajózás és a közúti köz-
lekedés. A szén-dioxid-kibo csá tást
60 százalékkal szeretnék csök ken -
teni 2060-ra, de ez egyelőre elér-
hetetlennek tűnik.

Nem szabad, hogy a munkavál-
lalók járjanak rosszul, hogy ők
fizessék meg az árát a változások-
nak – szögezték le a konferencia
résztvevői. Az eseményen ismét
szóba került, hogy még mindig
vannak olyan országok, ahol a
mozdonyok tachográf nélkül köz-
lekednek.

Vasút legyen 
a rendszer gerince

Szakértők szerint a vasutat kell a
közlekedési rendszer gerincé-
vé tenni az áruszállításban, mivel
2050-ig 85 százalékkal nőhet a
forgalom. Ebből előnye származ-
na a környezetnek, valamint a
munkavállalóknak is. 

Az online megbeszélésen felve-
tődött: kellene-e párhuzamos pá -
lyákat kiépíteni a személy- és áru-
szállításnak.

Mindent összevetve a Zoom-
konferenciák nagyon hasznosak
voltak, sok lehetőséget megismer-
tünk. Az, hogy a jövőről is szó
esett, különösen hasznos volt.
Természetesen hiányoznak a sze-
mélyes találkozók, de remélhető-
leg a közeljövőben majd erre is
lesz lehetőség. Mindenesetre nagy
kihívásokkal kell szembenéznünk
a koronavírus utáni időkben ugyan-
úgy, ahogy már most is. Jó eséllyel
a közlekedés világában sem lesz
már semmi olyan, amilyen azelőtt
volt. A változást azonban pozitív
irányba fordíthatjuk, ez javarészt
rajtunk múlik.

C s e k e  H a j n a l k a
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Több mint ezer cég küzd nehézségekkel,
nagy a munkanélküliség

a közlekedési szakértők. Össze
kell hangolni a menetrendeket is
– állapították meg. Beruházásokra
is szükség van, nem csak verseny-
re. A verseny nagyon lenyomja az
árakat, így kevesebb pénzt lehet
elkölteni és ideológiai vitát ered-
ményez, hogy mi legyen a priori-
tás. Európában az elsődleges a
vasút lenne, de ha a közutakra is
rengeteget költenek a kormányok,
akkor a vasútra kevesebb pénz
marad, pedig ez sokkal környezet-
kímélőbb.

Felmerült a kérdés, hogyan is
alakul a munka jövője. Sok kihí-
vással kell szembenéznünk, töb-
bek között a Brexit miatt is meg-
változik az import, export helyze-
te. Nem beszélve arról, hogy a ko -
ronavírus miatt hatalmas a bi -
zonytalanság a munkahelyeket
illetően, de emellett felmerülhet
az újrakezdés lehetősége is.

Egy biztos: nem a közlekedés
tartja mozgásban a világot, hanem
a közlekedésben dolgozók.

A klímaváltozás megfékezése és
a munkavállalói jogok reflektor-
fénybe helyezése a legfontosabb



A vasút soha nem látott versenyképesség-növekedést tudna elköny-
velni, amennyiben a 100 km/h sebességgel közlekedő tehervonatok
hossza elérné az 1500 métert. 

Egy közös pályán összekapcsoltan közlekedő két, egyenként 750 mé -
teres tehervonatot csak elosztott vontatóerővel lehet közlekedtetni. Az
összekapcsolás kevesebb mint 10 percet venne igénybe. A szerelvény
közepére besorozott második vontatójármű elhelyezése az előfogatolt
első mozdonyból rádiós távirányítással történik, és egyetlen mozdonyve-
zető elegendő a vezetéséhez. Ily módon akár 30 százalékos termelé-
kenységnövekedés érhető el.

Bevezetésük után a rendkívül hosszú vonatok hatalmas versenyelőny-
höz juttathatják a vasutat. A másik jelentős előrelépést a távvezérelt
vontatójárművek jelentik – ezen dolgozik nagy erőkkel egy európai kon-
zorcium.

(Actu Transport et Logistique.fr)

Jóváhagyták az olasz állami
támogatást a vasúti 

üzemeltetők számára

AzEurópai Bizottság 511 millió eurós olasz állami támogatást
hagyott jóvá, amely kompenzálja a kereskedelmi célú távolsá-
gi vasúti utasszállító szolgáltatókat azokért a károkért, ame-

lyek 2020. március 8. és június 30. között érték őket a koronavírus-jár-
vány kitörése és a korlátozó intézkedések miatt, amelyeket Olaszország-
nak életbe kellett léptetnie a vírus terjedésének megfékezése érdeké-
ben.

Az említett időszakban az olasz kormány a koronavírus terjedésének
megfékezése érdekében szükséges intézkedéseket vezetett be, többek
közt a régiók közti utazás általános tilalmát 2020. június 3-ig. Más korlá-
tozások júniusban is érvényben maradtak, főleg a kötelező lépcsőzetes

EZ TÖRTÉNIK
Vasúti teherszállítás: új 

szakaszba lépett az európai
hosszútehervonat-projekt

Azeredetileg „Project Marathon” néven ismertté vált és európai
együttműködés keretében megvalósuló hosszútehervonat-pro-
jekt előrehaladása elmaradt a tervezett ütemtől. Minden töké-

letesen indult pedig, amikor a Francia Államvasutak (SNCF) és a francia
hálózatüzemeltető Réseau Ferré de France 2014. január 18-án sikeresen
továbbította Európa leghosszabb tehervonat-szerelvényét. A tehervonat
1476 m-es hosszát néhány hónap múlva az újabb rekordnak számító 1524
méteresre növelték, a vonat elegytömege pedig elérte a 4036 tonnát. A
francia államvasút teherszállító vállalata, a Fret SNCF akkori tervei sze-
rint a hosszú tehervonat forgalomba állítása már 2016-tól megvalósult
volna. A tehervonatok hossza azonban még öt évvel később sem haladta
meg a 850 méteres hosszt.

A Marathon2Operation néven folytatódó megatehervonat-projekt a
megvalósulás harmadik szakaszába lépett. 2021 februárjában három
mozdonnyal – köztük a szerelvény közepére besorozott közbenső vonta-
tójárművel – folytatták a tesztelést Németországban. A negyedik és egy-
ben utolsó projektszakasz végét az akár 1500 méteres hosszt is elérő
tehervonatok engedélyeztetése jelenti, amelyre körülbelül két év múlva
kerülhet majd sor. A német vasutak teherszállító társasága, a DB Cargo
jó esélyekkel rendelkezik arra, hogy Európában elsőként 1000 méter
hosszú tehervonatokat állítson forgalomba.

Ha azt vesszük alapul, hogy a vasúti teherszállítás a jelenleg alkalma-
zott 850 méteres legnagyobb vonathossz átlépése után válik nyereséges-
sé, akkor viszont az 1000 méteres hossz (a fejlesztés első lépéseként tör-
ténő) bevezetése az infrastruktúra fejlesztését is szükségessé tenné. Az
előztetés céljára használható vágányok és a kombinált szállítási munka-
területek meghosszabbítása és bővítése egyaránt szükséges.
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A vasút soha nem látott versenyképesség-
növekedést tudna elkönyvelni, amennyiben a

100 km/h sebességgel közlekedő tehervonatok
hossza elérné az 1500 métert. 
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ülőhely-foglalási rendszer, amely az igénybe vehető ülőhelyek számát
50 százalékkal csökkentette. Ezek a kötelező korlátozások súlyosan
érintették a távolsági vasúti utasszállító szolgáltatókat.

A 2020 márciusától júniusáig tartó időszakban az utasszám 2019-hez
képest akár 100 százalékkal is csökkent, ami a vasúti utasszállító szol-
gáltatók bevételeinek jelentős visszaesését eredményezte. Ugyanakkor
a cégek továbbra is különféle költségekkel szembesültek, különös
tekintettel az egészségügyi és higiéniai intézkedések bővítése miatt
igényelt további ráfordításokra. Ez súlyos likviditási problémákhoz
vezetett, ami pedig azzal a kockázattal jár, hogy ezek a szolgáltatók
kiszorulnak a piacról.

Olaszország már be is jelentette a támogatási rendszert, amely egy
szélesebb körű intézkedés részét képezi a kereskedelmi célú vasúti
utasszállítási szolgáltatók – nevezetesen a közszolgálati kötelezettség
alá nem eső üzemeltetők – kompenzálására a koronavírus-járvány kitö-
rése és az ebből következő megszorító intézkedések egyenes következ-
ményeként elszenvedett károkért. A bejelentett intézkedés keretében a
kedvezményezettek a kompenzációt, mint közvetlen támogatást lesznek
jogosultak igénybe venni.

(Railway Pro)

Belgium 2021. június végéig
csökkenti a 

pályahasználati díjakat

Abelga kormány bejelentette, hogy pénzügyi támogatásban része-
síti a vasúti szállítási ágazatot. Ezzel az intézkedéssel a belga kor-
mány összesen 6,8 millió euróval támogatja a vasúti árufuvarozó-

kat, hogy képesek legyenek megbirkózni a világjárvány negatív hatása-
ival. Konkrétan két intézkedést fogadtak el a vasúti árufuvarozók ideig-
lenes támogatására a 2021. január 1. és június 30. közötti időszakban. A
vonatonkénti 0,75 euró/km lineáris csökkentés a ténylegesen lezajlott

kereskedelmi vasúti teherforgalom pályahasználati díjaira vonatkozik.
Ezenfelül a vasúti menetvonalak lemondási és lefoglalási költségei erre
az időszakra megszűnnek.

A becsült összegeket az Infrabel által az üzemeltetők felé valóságo-
san felszámított összegek alapján fogják korrigálni. Ha a válság tovább-
ra is fennáll, új becslés készül majd az intézkedések 2021. június 30.
utáni esetleges meghosszabbításához.

Januárban az előző évhez képest 12 százalékkal kevesebb volt a
teherszállítás Belgiumban. A teherszállítás hanyatlása nyomást gyako-
rol a különböző vasútvállalatok tevékenységére. Márpedig ezek a vál-
lalatok létfontosságúak a jövő mobilitása szempontjából, különös tekin-
tettel arra, hogy a kormány célja 2030-ig megduplázni a vasúton szállí-
tott áruk mennyiségét.

Ezzel a politikával összhangban már számos európai ország csökken-
tette vagy eltörölte a vasúti fuvarozó vállalatok felé felszámított pálya-
használati díjat. Németország és Hollandia például felére csökkentette
ezeket, Ausztria, Luxemburg és Franciaország pedig teljesen elengedte.

(RailFreight)

A Francia Államvasutak
(SNCF) összehasonlító 
rendszert vezetett be

Március 10-én az SNCF a vonat-, távolsági autóbusz-, gépkocsi-,
telekocsi- és repülőgép-közlekedés okozta ökológiai lábnyom
kiszámítására alkalmas rendszert léptetett életbe. Az összeha-

sonlító rendszer nemcsak a CO2-kibocsátást figyeli, hanem kiterjed az
utazások menetidejének és a vonatutazások alatt másra (pl. olvasásra,
munkára, pihenésre vagy projektdokumentáció feldolgozására) fordít-
ható, úgynevezett hasznos időtartamok összehasonlító vizsgálatára is.
Ezek fontos szempontok az utazások elemzése során, ám a vizsgálat
nem vesz figyelembe egy további fontos vizsgálati szempontot, az ársza-
bást. Az SNCF nyilatkozata szerint ez „jelen állapot szerint” szándékos,
mert ez az összehasonlító rendszer egyértelművé teszi, hogy mi moti-
válja a jegyfoglalásokat.

Az SNCF személyszállítási ágazatának vezérigazgatója szerint „segí-
teni kell az utasokat, hogy jól döntsenek” – azaz a vonatot válasszák.
Szerinte ehhez az SNCF-nek a vasúti közlekedés környezetkímélő elő-
nyeit a jelenleginél jobban ki kellene hangsúlyoznia, hiszen „a franciák
fele nyilatkozik úgy, hogy nem kap elég tájékoztatást ahhoz, hogy a
szolgáltatások közül a kisebb terhelést jelentőt választva megváltoztas-
sa fogyasztási szokásait”. Pedig a vonat a többi közlekedési formához
képest legalább 30-szor, de akár 80-szor is kevesebb szén-dioxidot
bocsát ki.

A Francia Államvasutak az összehasonlító rendszert üzletpolitikai
célokra, új ügyfelek toborzására is fel kívánja használni, miközben a
járványhelyzet hatására jelentős mértékben megcsappant az utasszám.
Januárban és februárban az ingázók által napi bejárásra használt vona-
lakon 50 százalékos, míg a távolsági vonalakon 40 százalékos forgalom-
visszaesés volt tapasztalható. Ezen belül megállapítható, hogy a vissza-
esés az üzleti céllal utazók kategóriájában a legszámottevőbb. Az SNCF
véleménye szerint a környezetvédelmi összehasonlító rendszer különö-
sen a vállalatok körében tarthat számot érdeklődésre,
hiszen a vállalkozások egyre nagyobb gondot fordítanak a
környezetvédelemre és az általuk gyakorolt környezetter-
helés csökkentésére.

(La Lettre du Cheminot)
A HUNGRAIL nemzetközi sajtószemléből összeállította:

Z l a t i  R ó b e r t

2020 MÁRCIUSTÓL JÚNIUSIG AZ UTASSZÁM AKÁR
100%-KAL IS CSÖKKENT.

EURÓPÁBAN
MAGYAR VASUTAS2021. 4.
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ÉRDEKVÉDELEM

Amegváltozott körülmények miatt a
VSZ ONYSZ vezetésének is át kel
lett szerveznie a működési feltéte
leket. A kapcsolattartás, a felada

tok elvégzése többnyire a technika nyúj
totta lehetőségek útján történt és történik
továbbra is. Az alapszervezetek 2020. már
cius közepétől saját felelősségre tarthat
nak fogadóóráikat, az előírt védekezési és

megelőzési szabályok szigorú alkalmazásá
val, a helyi adottságok figyelembevételé
vel.

2020ban – a járvány miatt – szerveze
tünk támogatása jelentősen csökkent,
elmaradtak a korábbi években hagyo
mánnyá vált nyugdíjas vasutasnapi, az Idő
sek Világnapi rendezvényekés az elnöki
továbbképzés is.

A nehéz helyzetben mindenkinek be
kell tartania a szabályokat, ezért a VSZ
ONYSZ idei két elnökségi ülését is online
tartotta. Ugyanígy a március 30i Választ
mányi ülés napirendjét, az előterjesztése
ket is távszavazással fogadták el a testüle
tek tagjai.

Az elnökség januárban úgy döntött,
hogy a VSZ ONYSZ csatlakozik a 2020.
novemberében alakult Fővárosi Idősügyi
Tanács munkájához. 

A jelentkezést elfogadták, a VSZ ONYSZ
teljes jogú tagja a FITnek.

Aminiszter közölte: a vasúti áru-
szállítás versenyképességének
növelése érdekében a kormány
2020 végén döntött a fővárost dél-

ről elkerülő új teherforgalmi vasútvonal, a
V0 előkészítéséről. Az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium elrendelése alapján
napokon belül megindul a kapcsolódó
közbeszerzési eljárás. A projekt keretében
országos vasúti áruforgalmi fejlesztési
koncepció is készül.

A kormány a következő évtizedben
összesen mintegy hatezer milliárd forintot

szán a vasúti infrastruktúra korszerűsíté-
sére és a járműállomány megújítására. A
vasútstratégiában megjelölt kiemelt tö -
rekvés, hogy Magyarország Közép-Európa
teherszállítási, logisztikai és elosztó köz-
pontjává váljon. Az országos vasúti árufor-
galmi fejlesztési koncepció és annak
alapján a V0 projekt átfogó célja a vasúti
szállítási igények versenyképes kielégíté-
se, a környezetkímélő vasúti áruszállítás
részarányának növelése.

Az Európai Bizottság tavaly december-
ben közzétett Fenntartható és Intelligens
Mobilitási Stratégiájában a vasúti teher-
szállítás teljesítményének megduplázását
irányozta elő 2050-re. A környezetbarát
vasúti árufuvarozás feltételeit érezhetően
javítja Magyarországon, hogy a Déli Kör-
vasút felújításán és Duna-hídjának három-
vágányosra bővítésén már dolgoznak a
kivitelezők. A vasúti szállítások klímacé-

lokkal összefüggő, még nagyobb mértékű
előtérbe helyezése miatt azonban érdemes
további átkelési lehetőségekről is gondos-
kodni, középtávon ennek lesz hasznos esz-
köze a V0.

A Budapestet délről elkerülő, Dunát
keresztező vasúti kapcsolat új nyomvona-
lon, villamosított teherforgalmi vasútvo-
nalként épülhetne meg 120-160 kilomé-
ter/órás tervezési sebességre. A V0 az or -
szágos és nemzetközi vasúthálózat meg-
határozó részeként hozzájárulhat a kedve-
zőbb, fennakadásmentes átmenő és belföl-
di teherforgalomhoz.

Az előkészítés keretében környezeti
hatástanulmányt, megvalósíthatósági ta -
nulmányt és költség-haszon elemzést ké -
szítenek el. Lefolytatják a környezetvédel-
mi engedélyezési eljárást alapvetően a
Székesfehérvár és Cegléd térsége közötti
szakaszra.

A megvalósíthatósági tanulmány vizs-
gálja a Győr és Székesfehérvár térsége
közötti szakasz összhangját is az ugyaneb-
ben a nyomvonalsávban tervezett Buda-
pest-Varsó nagysebességű vasútvonal fej-
lesztési elképzeléseivel. Áttekinti és érté-
keli az intermodális konténerterminál inf-
rastruktúra kialakításának, fejlesztésé-
nek, a vasúti iparvágány-kapcsolattal ren-
delkező áruforgalmi központok és a repte-
rekkel kialakítandó összeköttetések meg-
valósíthatóságának lehetőségeit is.

Az előkészítés során országos vasúti
áruforgalmi fejlesztési koncepciót dolgoz-
nak ki. A folyamat várhatóan 2023 tavaszá-
ra ér célba, akkorra állhat rendelkezésre a
megvalósíthatósági tanulmány és a kör-
nyezetvédelmi engedély – tájékoztatott
Palkovics László.

A koronavírus-járványra tekintettel a tisztségviselőink és tagjaink egész-
ségének és életének megóvása érdekében a VSZ ONYSZ is szigorúan
betartotta és betartatta a védekezési szabályokat.
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Megkezdődik a Budapestet elke-
rülő teherforgalmi vasútvonal
előkészítése – tájékoztatta Pal-
kovics László innovációs és tech-
nológiai miniszter az MTI-t.

ONYSZ  SZERVEZETI  ÉLET  HÍREI

14

Megkezdődik a Budapestet elkerülő
teherforgalmi vasútvonal előkészítése



REJTVÉNY

Segítsünk egy háromgyermekes
kollégánk leukémiában szenvedő 
hatéves kislányán és a családon!

Egy kollégánk és tagtársunk, a 3 gyerekes Kmetz
Csaba 6 éves kislánya, Zoé súlyosan megbetegedett,
leukémiát állapítottak meg nála az orvosok. 

Csaba a Debrecen Erősáramú Főnökség Mátészalka
Energiaellátó Szakasz dolgozója, ám sajnos a szo-
morú helyzetben nem tud bejárni a munkahelyére,
hiszen minden idejét a kislánya mellett, a debreceni
gyermekonkológián tölti. Felesége a másik két kicsi
gyerekre felügyel otthon, a 9 éves Csabi és a 4 éves
Bence ugyanis a járvány miatt nem járhat közösség-
be. A család sajnos nagyszülői segítségre sem szá-
míthat. 

Zoét Debrecenben, a Kenézy kórházban kezelik, ami
sajnos nagyon messze van Vajától, az otthonuktól.
Mivel szintén a járvány miatt nem ajánlott a súlyos

beteg kislányhoz tömegközlekedéssel ingázni, ezért
Csaba a saját kocsijával teszi meg naponta kétszer is
a kórház és a lakóhelyük közötti utat. 

Ez anyagilag súlyosan megterheli a családi költség-
vetést. 

Kérjük, aki teheti, adományával segítsen a beteg
kislánya gyógyulásáért küzdő kollégánknak és a
nehéz helyzetbe került családjának!

Számlaszám:
10700402-51091725-51100005

(CIB Bank)

Név: KMETZ CSABA
Telefonszám a VSZ titkárságán

MAGYAR VASUTAS 2021. 4.
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