
LEMARADÁSBAN
AZ RCH

Nem hallhattak jó
híreket a cég ered-
ményéről az RCH
Központi Üzemi
Tanácsának tagjai
a szervezet no -
vember 24-i onli-
ne ülésén, de azért
némi fény dereng
az alagútban. 

(7. oldal)

MEGMENTETT 
KEDVEZMÉNYEK

A VSZ-nek köszönhető-
en nem veszítik el vasúti
kedvezményeiket azok
az ápolók, akiket a Szol-
noki MÁV Kórházból az
Országos Kórházi Fő -
igaz gatóság (OKFŐ)
fenn tartásában lévő He -
tényi Géza megyei kór-
ház állományába helyez-
tek át. 

(3. oldal)

HÁROM 
A MAGYAR 
IGAZSÁG

Nem unatkozott idén
sem az FKG Kft. Jászki-
sér Szakszervezeti Bi -
zottsága: két horgász-
versenyt, egy kerékpár-
túrát szervezett és rá -
adásként a Vasutasok
Szakszervezete színében
indult egy főzőverse-
nyen is. 

(12. oldal)

Feltárta, összegezte és nyilvánosságra hozta az európai vasutak problémáit a tizen-
egy ország tapasztalt újságíróiból álló Investigate Europe (Vizsgáljuk meg Európát).
Írásukban a felelős struktúrákra is rámutatnak. (11. oldal)

A VSZ MEGOLDÁST
KÖVETEL

Megalázó körülmények kö -
zött szállásoltak el a Covid-jár-
vány miatt vidékről a buda-
pesti Honvédkórházba felren-
delt húsz szakápolót, a Vas-
utasok Szakszervezete tagjait.
A VSZ a Magyar Honvédség
Egészségügyi Központjának
parancsnokától levélben kö -
vetelte az ápolók méltó elhe-
lyezését.

(2. oldal)

Mi a probléma az európai vasutakkal?



122

MA
GY

AR
 VA

SU
TA

S2
02

1.
 1

2.

EGÉSZSÉGÜGY

ulturált elhelyezést, megfelelő
pi henési körülményeket ígértek
annak a húsz egészségügyi szak 
ápolónak, akit a Covidjárvány
miatt felrendeltek a fővárosba,
hogy segítse a budapesti Hon

védkórházban dolgozók munkáját a fel
futóban lévő Covidjárvány idején. A
Vasutasok Szakszervezete – amelynek
tagjai az érintett ápolók – döbbenetére
a beígért Podmaniczky úti Vi 
talitás központ helyett végtele
nül méltatlan körülmények kö 
zött szállásolták el ezt a húsz
ál dozatkész embert, aki a csa
ládjától elszakadva küzd a be 
teg emberek gyógyulásáért –
há borog Meleg János. 

A VSZ elnökét végtelenül fel
háborítja a helyzet, s levélben
kérte a Magyar Honvédség
Egészségügyi Központjának pa 
rancsnokát, hogy intézkedjen, az
egészségügyi központ tartsa be
a felrendeléskor tett ígéretet,
biztosítson megfelelő lakhatási
körülményeket a szak ápo lók 
nak. 

A húsz embert ugyanis a be 
ígért Vitalitás központi szál lás
helyett a kórháztól távoli, rész
leges felújítás alatt álló zajos,
lőgyakorlatoktól is hangos Hős
utcai kollégiumban helyezték
el négyágyas szobákban, a fo 
lyosó végén kö zös mosdó és
zuhany használattal. Ezen a szál
láson az ápo lók nem tudják
rendesen kipihenni ma gukat, a
nehéz szolgálatok után legfeljebb 23
órát tudnak nyugodtan aludni – hábo
rog az elnök. Levelében emlékezteti a
parancsnokot: „A munkáltató kötele
zettsége a pihenés feltételeinek biztosí

tása, mely most jelentő
sen sérül”. 

Meleg leszögezi, ezek az
emberek megérdemlik,
hogy az egyre súlyosbodó
helyzetben megfelelő kö 
rülmények között pihen
hessenek. 

A Vasutasok Szakszerve
zete emlékeztet, a járvány

első hullámában a fél or szág rendszeres
tapssal köszönte meg az egészség
ügyben dolgozók hősies munkáját. Ez
megható gesztus volt, ám ah hoz, hogy a
betegek életéért való küzdelmet válto
zatlan odaadással tudják folytatni az
egészségügyi dolgozók, egyéb megbe
csülést is megérdemelnének. Például
méltó körülményeket ak kor, amikor az
otthonuktól távol kell élniük azért, hogy
másokért küzdjenek. 

A VSZ elnöke szerint ez
a méltatlan helyzet egyike
azoknak, amelyek miatt a
munkavállaló a Munka
törvénykönyve szerint in 
dokoltan és jogszerűen
megtagadhatná a mun
kát. 

Meleg János levelében
felszólítja a parancsnokot,
in téz kedjen, hogy az érin
tett szakápolók haladék
talanul megkapják a beí
gért kulturált elhelyezést.

Végtelenül felháborító és megalázó körülmények között szállá-
soltak el a Covid-járvány miatt vidékről a budapesti Honvédkór-
házba felrendelt húsz honvédségi szakápolót, a Vasutasok Szak-
szervezete tagjait. A VSZ a Magyar Honvédség Egészségügyi Köz-
pontjának pa rancsnokától levélben követelte a Balatonfüredről

és Hévízről átirányított, áldozatos munkát végző ápolók méltó
elhelyezését. A szakszervezet szerint az érintettek joggal
ta gadhatnák meg a munkát.

A VSZ a parancsnoktól
kért azonnali intézkedést

Felrendelt kórházi ápolók  méltatlan körülmények között

K

A Magyar Hang megkérdezte az ügyben Meleg Jánost, a VSz elnökét, aki kifejtette:
a honvédség alkalmazottjaira vonatkozó szabályok miatt az érintettek nem mond
hatnak fel. Az elszállásolással kapcsolatos problémákat jelezték Németh Szilárdnak,
a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárának, valamint a Magyar Hon
védség Egészségügyi Központja parancsnokának, Kopcsó Istvánnak, ám visszajelzést
egyik helyről sem kaptak. 
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Friss hírekért, információkért
látogasd a Vasutasok 

Szakszervezete honlapját
www.vsz.hu

Továbbra is a szolnoki
MÁV Kórházban végzik a
munkájukat azok a vas-
útegészségügyben dol-
gozók, akiknek az egész-
ségügyi rendszert érintő
szervezeti változás miatt
december elsejétől a Szol-
noki MÁV Kórház he -
lyett a Hetényi Géza kór-
ház főigazgatója lett az
irányító munkáltatói jog-
körgyakorlója. 

A VSZ azt kérte az ille-
tékesektől, hogy segítse-
nek megvédeni az érin-
tett dolgozók kedvezmé-
nyeit. A szakszervezet kezdemé-
nyezésére indult egyeztetéssoro-
zat eredményeként végül a mun-
káltató változása miatt „átszálló”
munkavállalók és családtagjaik
változatlanul meg fogják kapni a
vasúti menetkedvezményt. 

A szakszervezetnek azonban
nemcsak ezt a jelentős juttatást
sikerült megmentenie a tagjai és
valamennyi érintett számára, ha -
nem például a kedvezményes
éves dolgozói parkolóbérletet is,
ami mindaddig megilleti őket,
amíg a Hetényi kórház állomá-
nyához tartoznak.

A VSZ elérte az átirányított dol-
gozók számára azt is, hogy jogo-
sultak legyenek a napi 550 forin-
tos kedvezményes dolgozói ebéd-
jegyre, valamint a kórház kedvez-
ményes díjú mobiltelefon flottá-
jához való csatlakozásra.

A munkáltató változása néhá -
nyaknak a sok kezdeti kényel-
metlenség után stabilitást ad,
ezért is fontos, hogy a szakszerve-
zet megmentette számukra azo-
kat a korábbi kedvezményeket,
amelyek elvesztése jelentős bevé-
telkiesést okozott volna a csalá-
doknál. 

Aszakszervezet mű -
ködését sok minden

jellemezheti. Az elért
si  kerek, az elszenvedett
kudarcok, a tagjai érde-
kében tett kezdeménye-
zések. Vagyis a hiteles-
ség, korrektség.

De mitől is hiteles, mi
több korrekt egy szak-
szervezet? Erre a kér-
désre a megalakulás pil-
lanata és annak módja is választ adhat. A
rendszerváltás idején jött hirtelen nagy
szabadságtól fellelkesülve az addigi „egy
vállalat, egy szakszervezet” modell villám-
gyorsan felbomlott (ami, valljuk be utó-
lag, hatalmas hiba volt) a vasúton is. Az
addigi egyetlen nagyból létrejött több
kisebb-nagyobb, többé vagy kevésbé fel-
törekvő szervezet. 

Megtörtént az is, hogy az egyik nagyobb
szakszervezet erősen feltörekvő vezetője
megsértődött és létrehozta a saját érdek-
védelmi tömörülését. De olyan is van, aki
azért gründolt magának egy új szakszer-
vezetet, mert nem érezte jól magát a ko -
rábbiban. Pestiesen szólva: ezek mennek.
Vagyis, bárki, bármilyen indíttatásból csi-
nálhat magának egy szakszervezetet. Per-
sze a rendszerváltás utáni hevületben
még tán érthető is volt ez a viselkedés, de
az azóta eltelt idő alatt mindenki rájöhe-
tett – ha akart –, hogy a személyes sértő-
désből generált mozgalom sok mindenre
jó lehet, de arra nem, hogy a munkaválla-
lók valódi javát korrektül szolgálja.

Nos, a közelmúltban ismét kiderült,
hogy – minden remény ellenére – nincs új
a Nap alatt. Egy, a saját személyes sérel-
meit, csalódásait minden és mindenki fö -
lé helyező volt szakszervezeti erős – ám a
saját hierarchiájában csak másodikként
elismert – ember azzal kezdte tölteni nyug-
díjas éveit, hogy szétverje azt, amit több
évtizeden át maga is segített felépíteni. Az
volt a legnagyobb sérelme, hogy sok fur-
mány, némi csapkodás és néhány bírósági
beadvány ellenére sem tudott az elnöki
székbe emelkedni. Kreált hát magának,
már a nyugdíj biztonságában gyorsan egy
másik – korrektnek nevezett – szakszer-
vezetet, ahol vezetői törekvéseinek immár
senki sem szabhatott gátat.

Persze mondhatnánk, hogy „egy ku -
tya!”. De egy hiteles szakszervezet még-
sem mehet el szó nélkül amellett, hogy a
korrektséget a nevében viselő érdekvéde-
lem mögé bújt sértett ember folyamatos
sárdobálása mekkora kárt okoz a mozga-
lomnak, a munkavállalóknak. Ez ugyanis
már nem korrekt.

Meleg János
elnök

Nem veszítik el vasúti kedvezményeiket azok az egészségügyben
dolgozók, akiket a Szolnoki MÁV Kórházból az Országos Kórházi
Főigazgatóság (OKFŐ) fenntartásában lévő Hetényi Géza megyei
kórház állományába helyeztek át december elsejétől. A kedvezmé-
nyek megmentéséért a Vasutasok Szakszervezete szállt síkra.

Új munkáltató,
megmentett régi
kedvezményekkel

JEGYZET

A MÁV kórházból  a Hetényibe

Biztos, hogy
korrekt?
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Martin Maly, a Cseh Vasúti Dolgozók Szakszerve-
zetének elnöke köszöntőjében a liberalizáció és a pri-
vatizáció vasútra gyakorolt hatásai között megemlí-
tette, hogy nem lehet tagadni a pozitívumokat, de
nem lehet nem észrevenni a negatívumokat sem.

A CD Cargo Csehországban versenyképes monopol
céggé vált. Ezt Tomás Toth, a CD Cargo elnöke jelen-
tette ki, hozzátéve, hogy Németországban, Ausztriá-
ban, Magyarországon, Horvátországban, Lengyelor-
szágban és Németországban is tevékenykednek, s el -
sősorban irányvonatokra összpontosítanak. Csehor-
szágban 90 árufuvarozási operátor cég működése mel lett
56 százalékos részesedésük van a piacon. Na gyon ala-
csony árréssel dolgoznak, ami nem engedi meg a gör-
dülőállomány megújítását, de az munkavállalókba törté-
nő megfelelő befektetést sem. Elismerte, hogy e tekin-
tetben vannak sokkal jobb cégek is. Véleménye szerint
állami támogatás nélkül nincs megfelelő működés.
Munkáltatóknak és szakszervezeteknek kéz a kézben
kell fellépünk annak érdekében, hogy a feltételeket
javítsuk, újítani és növekedni tudjunk.

Pandémia és klímaprogram
A vasút évét emelte ki tájékoztatójában Giorgio Tuti,

az ETF vasúti szekciójának svájci elnöke. Elmondta,
hogy a pandémia mellett a klímaprobléma is itt van
velünk. A megoldás a vasút kezében van. A kiinduló-
helyzet jó, megvan az esély, de a kockázat is, amelyek
közül a demográfiai problémákat emelte ki. Rövid
időn belül nyugdíjba vonul a vasutasság 40 százaléka,
és ennyi embert toborzásához a jelenleginél attraktí-
vabb módszerek kellenek. Nagy probléma, hogy az
Unió egyszer sem tekintette át alaposan a korábbi vas-
úti csomagok hatását. Dömpinghelyzet alakult ki a
munkaidő kapcsán, mert nincs megfelelő munkaidő-
nyilvántartás, illetve -rögzítés (tachográf), a képzési
idő tekintetében is verseny alakult ki, és komoly prob-
lémákat okoznak a bérkülönbségek is.

A cseh vasút helyzetét bemutató előadásokból meg-
ismerhettük, hogy 9468 kilométeres hosszal a legsű-
rűbb vonalhálózattal rendelkeznek Európában. 1995-
ben még 227 millió utast fuvaroztak, a mélypont 2010-
ben volt 165 millió utassal, de 2019-ben már újra 193
millió utast szállítottak el. Szerencsére folyamatos a
növekedés, ami a beruházásoknak és az átlagsebesség
ennek köszönhető növekedésének is betudható. Az
utaslétszámból a CD részesedése 182 millió fő (utas-
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kilométerre vetítve 86 százalékos a részesedés), a
fennmaradó mennyiséget a személyszállítási piacon
megjelenő versenytársak, a Regio Jet, az Arriva Trans,
a Leo Express, a GW Train Regio és a Die Landerbahn
szállítja. A finanszírozási rendszer jól működik, 10
éves közszolgáltatási szerződést van érvényben a CD-
vel. A közvetlen odaítélés működik a liberalizált pia-
con. A Prága-Ostrava vonal az egyetlen, ami kiterme-
li, fenntartja önmagát, annak ellenére, hogy az állam
nem rendel fuvart.

A CD Cargo részesedése 58 százalék a 90 millió ton-
nás vasúti árufuvarozási piacból. A probléma ugyan-
az, mint Magyarországon és mindenütt máshol: a piac
nem nőtt a magánvasutak megjelenésével, csak a torta
szeletelődött tovább és az autópályák továbbra is telí-
tettek a kamionokkal. 

Az árufuvarozásban drámai volt a változás a foglal-
koztatás területén. A korábbi 100 millió tonnás forga-
lom mellett 13000 alkalmazott volt az egyetlen fuvaro-
zóként szereplő állami vasútvállalatnál. Most a CD
Cargonak is van tizenkét leányvállalata, összesen 300
fővel és az anyavállalatnál ma már csak 6120-an dol-
goznak. Ez 15 év alatt valósult meg. A magántársasá-
goknál 60 százalék a tényleges munkavállaló, a többi
csak kölcsönzött munkaerő. Ki fosztják a munkaerő-
piacot, átcsábítják a dolgozókat, rosszabbodott a
munkabiztonság. A biztonsági beruházások költsége-
sek, a fejlett országokkal nem tudják tartani a lépést.
15 vállalat már jelezte, hogy nem vállalja az ETCS
bevezetését sem.

50 százalékos szervezettség
A Cseh Vasúti Dolgozók Szakszervezete 1990-ben

jött létre, a szervezettségük 50 százalékos. Magántár-
saságokban is jelen vannak. Igaz, a Regio Jetben, az
Arriva Transban és a Leo Expressben csak néhány fő -
vel, de mindenhol az állami vasútból átigazolt tagok
keresték meg őket a szakszervezet működtetésének
igényével. Jó példa az Unipetrol árufuvarozó vasútvál-
lalat, ahol a 246 munkavállalóból 164 szakszervezeti
tag, ennek köszönhetően pedig kollektív szerződéssel
is rendelkeznek. A lengyel tulajdonos jó partner. A
többi vállalathoz el sem jutottak, az árufuvarozás
területén működő Metrans például tiltja is a szakszer-
vezeti jelenlétet. Pedig a szociális dömping elleni fel-
lépés és az érdekek képviselete miatt mindenhol ott
kell lennie a szakszervezeteknek.

2021. november 9-10-én a liberalizáció és a 4. vasúti csomag tapasztalatainak megvitatására Prágában talál-
koztak a kelet-közép-európai vasutas szakszervezetek egy ETF (Európai Közlekedési Dolgozók Szövetsége)
által finanszírozott konferencián, amelyet a Cseh Vasúti Dolgozók Szakszervezete szervezett. A rendezvényen
12 ország vett részt: Ausztria, Magyarország, Észtország, Litvánia, Grúzia, Lengyelország, Oroszország, Szer-
bia, Horvátország, Csehország, Szlovénia, Szlovákia. A Vasutasok Szakszervezetét Zlati Róbert alelnök, Soós
József szakmai képviseletvezető és Cseke Hajnalka nemzetközi referens képviselte.

KELET-EURÓPAI



MAGYAR VASUTAS2021. 12.

Érdekes volt hallgatni Szergej Csernogajevnek, az
Orosz Vasutas Szakszervezet elnökének előadását a
kiszervezések oroszországi hatásairól. De mindenek-
előtt arról, hogy 93,3 százalékos szervezettség mellett
1,3 milliós tagsággal rendelkeznek, 34934 alapszerve-
zetet működtetnek. 

Oroszországban kiszervezték az épület- és peronta-
karítást, a gördülőállomány mosását, a létesítmények
őrzését, egyes javítási és karbantartási tevékenysége-
ket, valamint a közúti szállítási szolgáltatásokat. Je -
lenleg a számviteli tevékenységek kiszervezése van
folyamatban. Kiszervezés esetén egy évig kell fenntar-
tani a megszerzett jogokat, de sikerült hosszabb távú
megállapodásokat is kötniük. A vasutasok bére az át -
laghoz képest csökkent, korábban 20 százalékkal volt
magasabb, ma ugyanennyivel alacsonyabb.

Elrettentő példa
Oleg Tschubarov, az Észt Vasutas Szakszervezet el -

nöke egy elrettentő példával ismertette meg a közön-
séget, ugyanis az észt hálózatot 1998-ban teljes mér-
tékben privatizálták, 66 százalékát egy amerikai cég
vásárolta meg. Infrastruktúra-beruházás egyáltalán
nem történt és 2007-ben vissza is vásárolta az állam.
Azóta viszont van fejlesztés, 2022-re teljesen villamo-
sított hálózat lesz Észtországban. 

Újabb elrettentő példaként hallhattuk azt is, hogy a
balti államban három hónap alatt is lehet mozdony-
vezető valakiből.

A szakszervezetek az ETF tevékenységét is értékel-
ték. Zlati Róbert, az ETF Vasúti Szekciójának alelnöke

az észrevételekre reagálva elmondta, hogy a régóta
létező nyelvi problémák nem enyhültek, de az ETF
tevékenységéből akkor lehet nyerni, ha egyáltalán be -
leteszünk valamennyit. A nyereség annyi lesz, ameny-
nyit belefektetünk. Elmondta, jól mutatja a szervezet
figyelmét a keleti szakszervezetekre, illetve a problé-
mákra, hogy a kö vetkező kongresszust 2022-ben Bu -
dapesten tartja a szövetség. Az alelnök javasolta, hogy
a keleti szakszervezetek tapasztalatainak megosztása
érdekében egy információs platformot hozzanak
létre, illetve rendszeresebb információcserét alkal-
mazzanak. A már meglévő karbantartási, utazói és
mozdonyvezetői tanácsadó csoport mellé javasolta,
hogy a szekció hozzon létre egy infrastruktúra tanács -
adó csoportot is. A jelenlévők ennek megalakítását
támogatták.

A találkozó a korábban évente megrendezett, de 2006
óta elmaradt kelet-közép-európai vasutas szakszerve-
zetek állandó konferenciájának újraindításaként is
értelmezhető, legalábbis a résztvevők megfogalmaz-
ták ezt a szándékot. A grúz szakszervezet fel is aján-
lotta, hogy jövőre megrendezi a soron következő ese-
ményt.

5

A CD Cargo részesedése 58 százalék a 90
millió tonnás vasúti árufuvarozási piacból. A
probléma ugyanaz, mint Magyarországon és
mindenütt máshol: a piac nem nőtt a magán-
vasutak megjelenésével, csak a torta szele-
telődött tovább és az autópályák továbbra is
telítettek a kamionokkal. 

Ki fosztják a
munkaerőpiacot,

átcsábítják a
dolgozókat,

rosszabbodott a
munkabiztonság. 

ÖSSZEFOGÁS



MÁV KÜT HÍREK

Átlagosan 36 ezer forinttal nőtt 571 kolléga alapbére a bértömeg-
gazdálkodás eredményeként – hangzott el a MÁV Zrt. központi
üzemi tanácsának Skype-on megtartott novemberi ülésén.

Ötszáznál is többen jártak jól
a bértömeg-gazdálkodással
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történt meg. A vizsgáztatást jogi
értelemben a KAV bonyolítja le,
de az elektronikus vizsgáztatási
rendszert a KTI felügyeli. Az el -
hangzottakkal kapcsolatban a
KÜT tagjai megjegyezték, hogy
most nem az utasítás tartalmi
ismeretét le het felmérni, hanem
csak a teszt tudást. 

A KÜT felkérte a vezetőt, jelezze
a KAV felé, hogy a végleges kér-
déssor a frissítés után megkülön-
böztetve (pl. más színnel) je lenjen
meg.

A járványhelyzettel és az okta-
tással kapcsolatos EVIG-rendelke-
zések gyakorlati alkalmazásáról
Tar Zsanett munkajogi vezető
adott tájékoztatást. Kiemelte, a
kormányzati intézkedések hatá-
rozzák meg a munkáltató lehető-
ségeit az egyes járványügyi intéz-
kedések meghozatala kapcsán.
Újdonság a munkáltató által el -
rendelhető kötelező oltás. A veze-
tő beszélt még arról, hogy a vé -
dettségi igazolvánnyal rendelkező
munkavállaló szoros kontaktnak
minősül-e. Az országos tisztifőor-
vos által kiadott eljárásrend alap-
ján ugyanis nem kerülnek jár-
ványügyi megfigyelés (karantén)
alá azok, akik védettségi igazol-
vánnyal rendelkeznek. Ha a vé -
dettségi igazolvánnyal rendelke-
zők szoros kontaktnak minősül-
nek, akkor a munkáltatói jogkör-
gyakorló dönthet arról, hogy fenn -
 áll-e egészségügyi kockázat a
munkahelyen történő további
munkavégzése kapcsán. Ennek el -
döntésére a munkáltatói jogkör-
gyakorló gyorsteszt elvégzését
kezdeményezheti a VNK Kft.-nél.
A fertőzéstől/kontaktálódástól
számított negyedik naptól alkal-
mazható a gyorsteszt, tehát ez idő
alatt, ha nincs lehetőség otthoni
munkavégzésre, akkor állásidőn
lesz a munkavállaló. Ha az ered-
mény negatív, akkor a munkahe-

Kérdésre vá la szol va Kovács Ta -
más hangsúlyozta, hogy nincs
szolgálati helyhez kötve a felhasz-
nálás, valamint azt is, a pozíciók
zárolásával keletkező összeg for-
dítható a magasabb munkainten-
zitás anyagi elismerésére, vagy a
minőségi munkaerő megtartásá-
ra, megszerzésére. 
Arra a javaslatra, hogy közvetlenül
a végrehajtó egység kapja meg a
lehetőséget, az igazgató el mond -
ta, a helyi területi vezetés látja leg-
jobban, hová kell adni a többletet,
azaz a területi igazgatóság szint-
jén döntenek. 

Kramli Ferenc vasútszakmai kép -
zésszervezés vezető a MÁV Zrt.-
nél zajló oktatás, vizsgáztatás je -
len állásáról elmondta, az előre -
ho zott időszakos vizsga lezajlott,
már csak a sikertelen javítóvizsgát
tevők vannak hátra. Az eltérés
alapvizsgára felkészítő forgalmi
oktatásokat november 12-től a jár-
ványhelyzet miatt bizonytalan
idő  re leállították. 

A vizsgáztatás KAV hatáskör,
melyet a KTI rendszerén elektro-
nikusan tartanak meg, mindad-
dig, míg lesz érintett munkaválla-
ló. Novemberben és decemberben
a lejelentett időpontokban a
BGOK által biztosított termekben,
legfeljebb 15 fős csoportokban na -
pi három alkalommal tartanak
szá mítógépes vizsgákat. A vizsgá-
ra az online felületen lehet készül-
ni, a vizsgakérdéssort az ott talál-
ható kérdéshalmazból választja ki
véletlenszerűen a gép. 

A gyakorló vizsgakérdések felül-
vizsgálatának tervezett befejezé-
sét novemberre ígérték, de még
nem fejeződött be teljes mérték-
ben, a tervezett konzultáció nem

járványhelyzet miatt onli-
ne tartott ülés első napi-
rendi pontjában Kovács
Tamás, a MÁV Zrt. humá-
nerőforrás-gazdálkodási
igazgatója ismertette a jú -
lius 1-jén bevezetett bértö-

meg-gazdálkodás eredményeit. 
Elmondta, hogy  eddig összesen

68 pozíciót zártak le, ebből 571
munkavállaló kapott átlag 36000
forintos alapbéremelést. A területi
igazgatóságok vezetői, egyeztetve
a végrehajtó szervezeti egységek
vezetőivel, Budapesten 29 pozíci-
ót zártak le, amiből 257-en része-
sültek személyi alapbéremelés-
ben. Ugyanezek a számok Debre-
cenben 1 pozíció, 8 fő, Miskolcon 1
pozíció 11 fő, Pécsen 6 pozíció 114
fő, Szegeden 1 pozíció 11 fő, Szom-
bathelyen 7 pozíció 75 fő, míg a
vezérigazgatóságban 23 pozíció
lezárásából 95 munkavállaló bérét
emelték meg. 

A
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járványhelyzet miatt online formában
megtartott ülés első napirendi pontjában
Nyíri András üzemeltetési igazgató tar-
tott tájékoztatót az elmúlt időszakról,
ebben az egyes kocsi támogatásról szóló
megállapodás aláírását emelte ki. A foly-

tatásban az informatikai fejlesztések – RC-GO,
RailCube és a Motis 3 – helyzetéről tájékoztatta a
jelenlévőket. 

Az üzemeltetési teljesítményekről elmondta, a
múlt évhez képest 10 százalék, az idei tervhez ké -
pest pedig 24 százalékos az elmaradás. A helyzeten
év végéig még javíthat, hogy a kínai konténerek,
valamint a Dunaferr forgalma folyamatosan nő. A
jövő évi tervezéseknél nagy szerepet játszanak a
vagányzárak, pályazavartatások, mert ezek jelentős
költségnövekedést jelent a fuvarozásban. 

Intenzív bértárgyalások
A következő napirendi pontban dr. Vincze Teo-

dóra HR igazgató a Covid-19-helyzetről, valamint a
pandémiás bizottság döntéseiről is tájékoztatta a
tanács tagjait. Beszélt a bértárgyalásokról is, ame-
lyek szerinte intenzíven zajlanak, hogy december
közepén megállapodás születhessen. 

Si mon Ferenc HR gazdálkodás és partner szerve-
zetvezető a munkagazdasági beszámoló keretében
elmondta, október végéig a szabadság felhasználá-
sa 75 százalék körül alakult, a túlóra mértéke pedig
13,5 százalékkal növekedett az előző évhez képest.

A létszám 1895 fő, a fluktuáció mértéke
pedig 9,6 százalék. 

Mi lesz a vizsgákkal?
Gyöngyösi-Homik Katalin HR ösztön-

zés és fejlesztés vezető a SZÉP-kártyával
kapcsolatos változásokról tartott tájékoztatót. 

A pandémiás helyzetre való tekintettel az oktatá-
sok és vizsgáztatások rendjének változásairól is
elmondta, az időszakos oktatás és vizsgáztatás to -
vábbi helyzetének tisztázására várják az ITM ren-
delkezését. 

Egyre több a légkondi
Gyevnár Sándor pénzügyi, kontrolling és beszer-

zési igazgató beszámolt az idei ingatlanfejleszté-
sekről és a jövő évi tervekről. Kiemelte, a klímák
beszerelése a végéhez ér, jövőre a maradék igénye-
ket is teljesítik. Az idén mintegy 40 millió forintot
költött a társaság ingatlanfelújításra, s 2022-ben is
hasonló összeggel számolnak. 

Hangsúlyozta, mennyire fontos a vállalat pénz-
ügyi helyzetének szempontjából az egyes kocsis
támogatás, de ezen túl a kombinált fuvarozás támo-
gatására is szükség van. Ezzel párhuzamosan to -
vábbi forgalmat kell szerezni, közben pedig a jelen-
legit megtartani. A többletköltségeket a lehetőség
szerint a vállalási árban érvényesíteni kell.

Zubály Bertalan KÜT-elnök a november 17-19.
között megtartott három napos EÜT-ülésről adott
tájékoztatót a KÜT tagjainak, majd az ÜT-elnökök
a szociális segélykeret idei felhasználásáról adtak
tájékoztatót. Végezetül a rendkívüli élethelyzetbe
került munkavállalók segélyeinek oda ítéléséről
döntött a tanács. 

Z u b á l y  B e r t a l a n

lyi munkavégzése engedélyez-
hető. 

A 8988-7/2021/MAV. sz. EVIG
rendelkezés értelmében továbbra
is marad az otthoni munkavégzés
lehetősége: legalább két munka-
nap munkahelyi és három mun-
kanap otthoni munkavégzés, fi -
gyelve arra, hogy az egy irodában
történő munkavégzés esetében a
járványügyi előírásoknak is meg
kell felelni. Amennyiben a mun-
kavállaló betegség tüneteit tapasz-
talja, akkor maradjon otthon, és
haladéktalanul jelentse a munkál-
tatójának. A rendezvényeket, meg-
beszéléseket, egyeztetéseket le -

hetőleg online formában kell
megtartani. November 22-től táv-
oktatást vezettek be azon tanfo-
lyamokon, ahol a feltételek ren-
delkezésre állnak, ahol pedig sze-
mélyes részvételt kell biztosítani,
ott legfeljebb 10 fő vehet részt. No -
vember 22-től az időszakos okta-
tásokat felfüggesztették. 

A negyedik napirenden belül a
KÜT ügyendjét módosított, majd
személyi kérdésekben döntött a
testület. 

A KÜT elnökhelyettese, Pető
Ferenc lemondott választott tiszt-
ségeiről (MÁV-ÉVEK programban
vesz részt), a testület egyhangú

szavazással Mravik Pé tert elnök-
helyettesnek, Dzsubák Károlyt a
debreceni területi lakásbizottság
tagjának delegálja.

Különféléken belül három rend-
kívüli élethelyzetbe került mun-
kavállaló segélykérelmét bírálta el
a testület, majd a budapesti terü-
leten a lakáspályázaton nyertes
munkavállaló visszalépése miatt
új javaslatot tett a területi igazga-
tónak. 

A következő KÜT ülés várható
időpontja: december 14.

B o d n á r  J ó z s e f
KÜT elnök, sajtóreferens
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Nagy lemaradásban az RCH
Nem hallhattak jó híreket a cég eredményéről
az RCH Központi Üzemi Tanácsának tagjai a
szervezet november 24-i ülésén, de azért némi
fény dereng az alagútban. A



 

agy biztonsággal fogadnék, hogy
valamelyik, két ünnep között
leadott híradóban kiemelt té -
ma lesz a hibás műszaki esz-
közöket és mérethelytelen,

ronda pulcsit cserélni akaró tömegek
tá madása a vevőszolgálatok ellen. 

December 24. a Szenteste napja, az
azt követő két nap pedig a karácsony.
Logikus, hogy a jövőben december 27.
a Vevőszolgálat-nap nevet viselje. Nos,
hogy ezen a szent napon ne érjen min-
ket meglepetés, igyekszem egy kis jogi
útravalóval szolgálni. 

Garantált zavar
A jogi rovatban számos alkalommal

kapott helyet a garancia kérdése, de
mivel fontos és aktuális is ez a jogin-
tézmény, elevenítsük fel a fogalmat!
Jótállás, szavatosság, garancia – hason-
ló a jelentése ezeknek a szavaknak, de
mégsem teljesen szinonimák. (A „ga ‐
rancia” szó kakukktojás, mert a ma ‐
gyar polgári jog nem ismeri ezt a fogal‐
mat, így a hétköznapi nyelvben a ga ‐
rancia egyszerre jelent jótállást és sza‐
vatosságot, mintegy gyűjtőfogalom‐
ként, de számos esetben találkozha‐
tunk vele, a jótállás szinonimájaként.)

Mindhárom szó a termék vagy szol-
gáltatás hibájának kiküszöbölését je -
lenti, ebben közösek a fogalmak. 

Szavatosság és jótállás alapján is igé-
nyelhető javítás, csere, árcsökkentés vagy
éppenséggel elállás. A fogalmak közöt-
ti különbség a bizonyítási tehernél je -
lentkezik. 

Míg a szavatosság esetében nekünk
kell bizonyítani, hogy a hiba a vásárolt
termékben eleve megvolt, addig a bi -
zonyítás megfordul a jótállás esetében:
az eladónak kell valahogy igazolnia,
hogy az áru hibátlan volt az eladás idő-
pontjában, és csak utóbb merült fel egy
olyan ok, ami hibához vezetett. 

Másként fogalmazva: jótállás alapján
az eladónak kell bizonyítania, hogy a
mobiltelefon nem azért olvadt el, mert
hibás volt az akkumulátora, hanem,
mert a kedves vevő hétszáz watton
megmikrózta. 

Beláthatjuk, hogy – a teljesen nyil-
vánvaló eseteket kivéve – ez szinte tel-
jesen lehetetlen feladatot jelent az
eladóknak, akik ezért különösebb vita
nélkül szoktak eleget tenni a jogsza-

bályban és szerződésben rögzített kö -
telezettségüknek.

Semmi sem kötelező?
A jótállás és a szavatosság közötti

má sik markáns különbség az, hogy
míg a szavatosság jogszabály alapján
áll fent, addig a jótállást a forgalmazó-
nak kifejezetten vállalnia kell. Ez ért-
hető is, hiszen a megfordított bizonyí-
tási teher jelentette kiszolgáltatott el -
adói helyzetet méltánytalan lenne a for -
galmazóra erőltetni. Végső soron a jót -
állás lényege az, hogy az eladó csak ki -
fejezett vállalása esetén köteles a rögzí-
tett időtartamon belül kérdés nélkül
ja vítani vagy cserélni. Igaz persze, hogy
ennek a vállalásnak megvan az ára,
hiszen a jótállásból eredő kockázato-
kat az eladó kalkulálja az árban. (Nem
is beszélve arról, hogy már jó ideje szo‐
kás a kereskedelemben, hogy külön díj‐
f izetés ellenében hosszabb jótállást
vállalnak a forgalmazók.) 

De hogy ne legyen ilyen egyszerű a
helyzet, létezik egy – mindannyiunkat
érintő – hibrid kategória is, mégpedig
a kötelező jótállás fogalma. A tartós
fogyasztási cikkek – a fagyasztótól a
rizsfőzőn át a gázbojlerig temérdek
termék – esetében ugyanis rendelet ír -
ja elő, hogy tízezer forint értékhatár fe -
lett az eladót jótállási kötelezettég ter-
heli. Más szóval, teljesen mindegy, hogy
vállalja-e a jótállást a bolt vagy sem, a
szigorúbb jótállási szabályok az akara-
tától függetlenül, a jogszabály erejénél
fogva fognak kiterjedni rá.

Csapás a tervezett avulásra?
Sajnos, szinte mindenki találkozott

már olyan mosógéppel, ami pontosan
az egyéves jótállási idő lejártát követő
hónapban romlott el. Olyan mobilte-
lefonokkal, amik a garanciális időt kö -
vetően titokzatos módon megbolon-
dultak. Mikrohullámú sütőkkel, amik-
nek a lemezborítása épphogy kibírta a
garanciális időtartamot. A tervezett
avulásnak hívott jelenség sajnos az
életünk részévé vált. Olyan termékek
vesznek körül minket, melyekbe hihe-
tetlen mérnöki bravúrral „időzített
bombát” építettek. Egy áramkört,
melynek éppen csak egy picivel na -
gyobb az ellenállása, mint ami ideális
lenne. Egy fogaskereket, mely ugyan

kiválóan szuperál, de az anyaga gyen-
gébb minőségű műanyagból van, hogy
az átlagos használat mellett biztosan
kihúzza a jótállási idő végéig, de utána
már ne nagyon működjön, és kénytele-
nek legyünk az aprócska hiba miatt
egy vadonatúj, méregdrága eszközt
vásárolni, mely a jótállási idejét köve-
tően ugyanúgy beadja a kulcsot, mint
az elődje. Tervezett avulás. Földanyácska
alattomos gyilkosa, a fogyasztói téboly
alantas kiszolgálója.

A tervezett avulás káros hatásainak
mérséklésére – is – szolgál a kötelező
jótállásra vonatkozó rendelet idei mó -
dosítása. Eszerint – értékhatártól füg-
gően – egytől három évig terjedő idő-
szakra jótállás terheli az értékesített
fogyasztási cikkeket. (Egy húszezer
forintos hangszóróra legalább egy év,
egy kétszázhatvanezer forintos okos-
tévére minimum három év kötelező
jótállás vonatkozik.) Ez a módosítás
ré szint környezetvédelemi, részint fo -
gyasztóvédelmi szempontból fontos
előrelépés, de azt sajnos kétségesnek
tartom, hogy a kötelező helytállás ide-
jének növelésével sikerülne szöget
verni a tervezett avulás koporsójába.

Újdonságok a fogyasztói
jogok kapcsán

Az idei módosítás számos újdonsá-
got hozott a jótállásban, az ismertetett
garanciaidő megnövelése mellett.

2021-től a jótállási jegy immáron
elektronikusan is átadható, ami – vall-
juk be – igen hasznos, mert egyrészről
Földanyácska és a fák is nyugodtabban
al hatnak, másrészről mert az igényér-
vényesítés lényegesen könnyebbé válik
azzal, hogy nem kell a fiók mélyén dü -
hödten kutatni egy kifakult, pecsétes
fecni után, aminek a létezésére is alig
emlékszünk. 

Tévhitek, vevőszolgálatos csaták
„Kérem, én szívesen kicserélném a

tegnap vásárolt vasalót, de sajnos,
mivel nem hozta vissza az eredeti cso-
magolást, nem áll módomban teljesí-
teni a kérését” – mondja igen rosszul
leplezett kárörömmel a szaküzlet
munkatársa. Magabiztosságának hát-
terében a tudatlansága áll: a fogyasztói
igények érvényesítésének soha nem
volt feltétele a termék csomagolásának
bemutatása. Életszerűtlen is lenne,
hogy a megvásárolt tévé, vagy mosó-
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Egy picit nem figyelünk oda, és tessék, már megint eltelt egy év. Az el -
ső oltási kampányt követően ránk szakadt a kánikula, aztán jött a több-
napos dínom-dánom Szent István ünnepén, majd a pápalátogatás, va -
dászati kiállítás, egy új évad az X-faktorból és az előválasztás, valamint
a nagy sikerre való tekintettel egy újabb évad a járványból. Az évből
már csak a nyugati világ legnagyobb becsben tartott ünnepe, a fenyőfa -
vásárlós, személyi kölcsönben eladósodós, egész nap evős-ivós kará-
csony marad hátra. A Megváltó születésnapját a magyar ember zabálás-

sal és részegeskedéssel, valamint felesleges vackok vásárlásával
ünnepi meg. De mi történik, ha a vásárolt kacat hibásnak bizo-
nyul?N

Karácsonyi  
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gép hordónyi dobozát a szegény vá -
sárló évekig őrizze a szekrény mögött.
Nyilvánvaló, hogy ez az alaptalan, ön -
kényes követelmény kizárólag a jótál-
lás alól kibújni akaró vállalkozások ér -
dekét szolgálta. A dobozt soha nem
kellett megtartani, s erre nézve számos
hatósági állásfoglalás, sőt ítélet szüle-
tett. Ám hogy semmiképpen ne legyen
félreértés, a jogalkotó januártól rende-
letben is megerősítette a joggyakorla-
tot: „a jótállásból eredő igények jótál-

lási jeggyel érvényesíthetőek, amely-
nek nem tehető feltételévé a fogyasztá-
si cikk felbontott csomagolásának a
fogyasztó általi visszaszolgáltatása.”
Ha legközelebb a csomagolás hiányára
hivatkozással szeretné az üzlet eltaná-
csolni Önöket, úgy javaslom, hogy hi -
vatkozzanak erre a mondatra.

Apropó, jótállási jegy! A forgalma-
zók számos alkalommal a jótállási jegy
hiányára hivatkozással akarnak a köte-
lezettségük alól kibújni. „Sajnos, a cse-

rét vagy javítást jótállási jegy birtoká-
ban tudjuk elvégzeni. Ha csak a szám-
la van meg, az sajnos, kevés lesz. Én
nagyon szeretném cserélni, de a jog-
szabály egyszerűen nem engedi” – saj-
nálkozik a bolt ügyfélszolgálatosa. Ő is
téved: a jótállási jegy hiánya soha nem
jelentette a garanciális kötelezettség
akadályát. Régi szabály a fogyasztási
cikkek körében, hogy a jótállási jegy
szabálytalan kiállítása vagy a jótállási
jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátá-
sának elmaradása a jótállás érvényes-
ségét nem érinti. Ez esetben a számla
vagy a nyugta bemutatásával lehet
érvényesíteni a jogainkat.

A javított termék ismételt kijavítása,
a cserélt áru ismételt cseréje

Megtörtént már Önökkel, hogy a hi -
bás tévét visszavitték a boltba, ott megíg-
érték, hogy kijavítják, két hét múlva
visszakapták a készüléket, használták
két napig, ismét tönkrement, bosszan-
kodtak, visszavitték, egy hétig javítot-
ták, visszakapták, használták három
napig, tönkrement, Önök megőrültek,
visszamentek a boltba, ahol megígér-
ték Önöknek, hogy most már isti-bizti
jó lesz, két napig bütyköltek valamit,
visszaadták a tévét, Önök használták,
egy nap után megint elromlott, majd
végül Önök ámokfutásba kezdtek? 

Ha politikusba oltott marketinges
lennék, most így kiáltanék fel: „ennek
mostantól egyszer s mindenkorra vé -
ge!” Ám, mivel mindkét szakma távol
áll tőlem, lényegesen higgadtabban
fogalmazok. A cserék és javítások vé -
geláthatatlan sora ellen a jogalkotó az
új rendeleti szabályokkal igyekszik fel-
lépni. 

A 2021-től hatályos rendelkezések sze -
rint, ha nem javítható a termék, és a
fogyasztó sem óhajt mást, nyolc napon
belül cserét kell alkalmazni. Ha a ter-
mék nem cserélhető, akkor a vételárat
kell visszatéríteni, szintén nyolc napon
belül. Szintén új szabály a rendelet-
ben, hogy ha a termék a jótállási idő
alatt háromszori javítás után is meghi-
básodik, a fogyasztó választása szerint
nyolc napon belül a vételárat le kell
szállítani, vagy cserét kell alkalmazni,
végső esetben pedig, ha a vásárló kéri,
a vételárat vissza kell fizetni. (A vevő
azt is megteheti, hogy az eladó költsé-
gére mással javíttatja meg a terméket.)
A rendelet a javítási idő hosszát har-
minc napban maximálja, s ha a határ-
idő eredménytelenül telik el, cserére,
vételárcsökkentésre, vagy az összeg
visszafizetésére kerülhet sor.

Nem rossz, de még messze vagyunk
az áhított világtól, amiben, ha meg is
hibásodik valami, a problémát egyket-
tőre orvosolni lehet.

Minden kedves olvasónak békés,
boldog ünnepeket és ügyfélszolgálati
csatározástól és elmebajtól mentes
december 27 -ét kívánok!

B a l c z e r  B a l á z s

JOGIesetek

9

MAGYAR VASUTAS2021. 12.

lidércnyomás,
az ügyfélszolgálaton
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résztvevő országokban kiala-
kult Covid-19-helyzet miatt onli-
ne formában volt kénytelen meg-
tartani idei üléssorozatát az
EÜT. Az olasz, román, magyar
és osztrák tagok éltek is ezzel a
lehetőséggel, a német küldöt-
tek azonban technikai okok mi -

att távol maradtak. 
Az első napon a carrier szekció ülése-

zett. Gerhard Tauchner szekcióvezető is -
mertette a Covid hatását a szekcióra,
majd a határon átnyúló munkavégzésről,
annak szabályozásáról készülő megálla-
podást részletezte. 

A csehek stratégiája
A Rair Cargo Carrierről (RCC)  Sebasti-

an Sperker igazgató tartott tájékoztatót.
A prezentációjából a teljesítményeket a
megtett ki lométereket, létszámot vala-
mint a túlórák alakulását mutatta be. Rész-
letesen is mer tette a mozdonystratégiát
ami egészen 2027-ig szól. A cégnek je -
lenleg 925 mozdonya van, 2027-ig ez a
szám az új beszerzésekkel 983-ra nő. A
résztvevők a mozdonyvezetők orvosi al -
kalmatlansága esetén alkalmazandó prog-
ramokat, valamint a mozdonyokon ta lál -
ható biztonsági berendezéseket te kin -
tették át.

A második napon a teherszállítási és a
műhely szekció közös ülését Norbert
Rothbard nyitotta meg. Az RCA-t az oszt-
rák állam jelentős támogatása segítette
a működésben, bár a következő években
már csökkentik a hozzájárulást. Örven -
de tes, hogy Magyarországon is megszü-
letett a megállapodás az egyes kocsis tá -
mogatásról, ami segíti az RCH-t az ered-
ményes működésben. Kiemelendő a TS
Miskolc eredménye, a jó teljesítményben
pedig további segítséget nyújt majd a
következő években megvalósuló hétmilli-
árd forintos beruházás. Azért vannak ne -
hézségek, így az alkatrészek vagy a meg-
felelően képzett dolgozók hiánya. 

Baljós jelek
A Rail Cargo Austria részéről Kovács

Imre, az RCH részéről pedig Roman Ko -
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tiers igazgatók értékelték az év eltelt idő-
szakát. Kovács Imre elmondta, hogy már
a Covid-válság előtt is voltak baljós jelek
az autóiparban és az acél iparban. Az el -
múlt tíz évben nagyon sok ma gánvasút
kezdte működését mindkét országban. A
piaci részesedés is csökkenő tendenciát
mutat, hiszen Ausztriában a piaci része-
sedés 60-64 százalék kö zött van, az
irányvonatos részesedés ennél kisebb.
Ma gyarországon rosszabb a helyzet, hi -
szen a piaci részesedés 50 százalék alá
esett, az irányvonatos pedig már csak 40
százalék körül van. 

A magyaroknál rossz volt az ősz
Roman Kotiers az RCH működésének

pénzügyi részét ismertette. Az év eleje
jól, terv szerint alakult. Az utolsó két őszi
hónap viszont nagyon rosszra sikeredett,
elsősorban a villamosenergia drasztikus
áremelése miatt. A saját tolatási képes-
ség kialakítása is folytatódik, a feladat
ellátásához 60-70 főt vettünk át, illetve
fel. Zajlik a saját vontatási képesség ki -
alakítása is, már nagyjából 80 százalék-

nál tart. Nem sikerült azonban ered-
ményt elérni az a kocsivizsgálók utánpót-
lásánál. Ezért is kellett a Fradiba egy
munkahelymegtartó programot bevezet-
ni. A futó javítások terén is szeretnénk
fejlődni, a jövőben ezt a feladatot TS
Miskolc jármű javítóval fogjuk közösen
felépíteni. 

A nap zárásaként a szekciókon átívelő
ülésen a munkavállalói elégedettség
(MAB) felmérésének kiértékelése volt a
napirenden. Az ülés résztvevőit Bettina
Eckerieder, a felmérést végző IFES szak-
értője, valamint az ÖBB holding részéről
Thomas Seitz tájékoztatta. Kiemelték az
RCH jó szereplését, az RCC-k esetében
pedig a gyenge eredményeket említet-
ték. Ez már az ötödik ilyen jellegű felmé-
rés volt, amelynek során a több mint 43
ezer munkavállalóból 23 864 fő, azaz 55
százalék adta le a véleményét. Az RCH
ennél is többen, a kollégák 56 százaléka
vett részt a felmérésben, a TS HU-nál
azonban csak 36 százalékuk. Az eredmé-
nyek alapján az elégedettséggel az RCH-
nál nincs probléma, a 21 megkérdezett
pont esetében 15-nél nagyon jó, 5-nél jó,
egynél pedig közepes eredmény jött ki.

Megállapodás a home office-ról
Andreas Mattä, az ÖBB holding vezér-

igazgatója és Roman Heibenstreit EÜT-
elnök aláírta a home office munkavég-
zésre vonatkozó csoportszintű megálla-
podást. Az árufuvarozást érintő problé-
mákról a vezérigazgató kiemelte, hogy az
RCG-t a következő években növekvő pá -
lyára kell állítani, s olcsóbban kell üze-
melnünk. Ez nem a bérköltségek csökken-
tését jelenti, hanem az egyéb üzemelte-
tési költségeket. Kérdésre válaszolva el -
mondta, az elmúlt időszakban Magyaror-
szágon járt, találkozott minisztériumi ve -
zetőkkel és a MÁV Zrt. vezetőjével is,
akikkel tudatosította, hogy az RCH a ma -
gyar gazdaság fontos szereplője. Az RCH
jövőjét illetően pozitív az, hogy megszü-
letett az egyes kocsis forgalom támoga-
tása, de tovább kell menni és a kombinált
fuvarozás támogatását is el kell érni,
mert ezek a forgalmak önmagukban vesz -
teséget termelnek. 

Az ülés végén a Covid-19 elleni oltás-
sal kapcsolatban elhangzott, hogy év
végéig a társaság átvállal-
ja a tesztek költségét, de az
igazi megoldás az oltás le -
het, ami Ausztriában jövő
év februárjától már kötele-
ző lesz. 

Z u b á l y  B e r t a l a n

A járványhelyzet miatt online
formában, némi technikai ne -
hézséggel tartotta meg ülését
november 17. és 19. között a
megalakulásának 10. évfordu-
lóját ünneplő Európai Üzemi
Tanács.

Tíz éves a bécsi székhelyű
Európai Üzemi Tanács
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egy egységes, határokon
átnyúló európai vasúti há -
lózat inkább csak álom,
mint valóság. Ennek szá-
mos oka van, kezdve az
évtizedek óta tartó alulfi-
nanszírozástól a nemzeti

társaságok „erőd” mentalitásán át a
’90-es évekbeli liberalizációig. Íme egy
útmutató a sok-sok vágányról, amelye-
ken el kell navigálni ahhoz, hogy meg-
értsük az európai vasutakkal kapcsola-
tos problémákat.

Az európai vasutak jelenlegi állapota
inkább egy foltvarrat, mintsem egy há -
lózat. Az európai országok évtizedeken
át lényegesen többet fektettek a köz-
utakba, mint a vasúti infrastruktúrába,
így az széttagolt, kihasználatlan és leg-
gyakrabban haszontalan maradt. Az
elmúlt 20 évben 6000 kilométer vasútvo-
nalat szüntettek meg. 

Az Osservatorio Balcani e Caucaso
olasz kutatóközpont szerint az uniós
országok között mindössze 125 távolsá-
gi vasúti összeköttetés van egy átlagos
napon. Az ígéretek ellenére az európai
vasúti törzshálózat fejlesztése jelentős
késésben van, és az egységes jelző-
rendszer (ERTMS) kiépítése is megre-
kedt, 90 százalékban még nem készült
el.

Az európai vasúti infrastruktúra sivár
állapotához hozzájárult az is, hogy a
vasút helyett a közutakba történő beru-
házások jelentősen nagyobbak voltak.
Az EU-ban, az Egyesült Királyságban,
Norvégiában és Svájcban 2000 és 2019
között összesen 843 milliárd eurót fek-
tettek a vasúti infrastruktúrába, míg
közúti infrastrukturális beruházásokra
1341 milliárd eurót fordítottak. Ez a kü -
lönbség az elmúlt években lassan csök-
kenni látszik, de valódi elmozdulásnak
még nincs jele.

A nagy nemzeti vasúttársaságok nem
könnyítik meg a helyzetet. Bár az EU
arra ösztönzi őket, hogy versenyezzenek
a különböző nemzeti piacokon, sokan
közülük mégsem teszik ezt. A belföldi
összeköttetések feletti monopóliumot
és az egymással kötött „meg nem táma-
dási paktumot” választják – mondták az
Investigate Europe-nak (IE) bennfente-
sek. 

A Greenpeace egy nemrégiben ké -
szült jelentése szerint az EU 150 legfor-
galmasabb rövid távú repülőjáratából

csak 51-nek van hat óránál rövidebb
alternatívája vonaton. Ráadásul az uta-
soknak számos különböző menetrend,
weboldal és jegyértékesítési rendszer
között kell eligazodniuk, ami rendkívül
nehézkessé teszi a vonatjegyek lefogla-
lását egyik európai városból a másikba.
Eközben az Európai Unió Tanácsában az
európai kormányok mindent megtesz-
nek annak érdekében, hogy a különbö-
ző vasúti hálózatok között ne legyen
közös jegyrendszer.  

Valóban a vonat a legzöl-
debb közlekedési mód?

A válasz egyértelműen igen. Világvi-
szonylatban a közlekedési kibocsátá-
sok 75 százalék a közúti járművekből
származik, míg a vasút mindössze 1 szá-
zalékát teszi ki. 

A vasúthálózat kiválóan alkalmas a
megújuló energiaforrások felhasználá-
sára, mivel állandó energiaigénye van. 

Európában például az Osztrák Vas-
utak (ÖBB) villamosított hálózata 100
százalékban megújuló energiával mű -
ködik, nagyrészt vízerőművekből. A né -
met vasúthálózat (Deutsche Bahn) 2014-
ben még csak 40 százalékos megújuló-
energia-részarányt ért el, ami 2020-ra 60
százalékra nőtt, és 2038-ra 100 százalé-
kos célt tűzött ki maga elé. Ez azt mutat-
ja, hogy a nulla kibocsátási cél a vasút
esetében reális.

Eközben a légiközlekedési ágazatban
az új flottával rendelkező fapados légi-
társaságok esetében a korábbiakhoz
képest alacsonyabb az egy utaskilomé-
terre jutó szennyezés, de még mindig
háromszor-négyszer szennyezőbbek,
mint a vasút.

Akarnak egyáltalán az
emberek vasúton utazni? 

Úgy tűnik, igen. Az EUpinions 2020-as
közvélemény-kutatása szerint háromból

két európai polgár támogatná, hogy az
éghajlatváltozás elleni küzdelem ér -
dekében tiltsák be a 12 órán belül vo -
nattal elérhető célállomásokra irányuló
rövid repülőjáratokat. Németországban
(63%), Franciaországban (72%), Len-
gyelországban (73%), Spanyolország-
ban (80%) és Hollandiában (65%) az
emberek többsége azt szeretné, ha több
éjszakai vonatot használnának, ésszerű
költségek mellett. 

A forgalmas útvonalakon, ahol nagy-
sebességű vasútvonalakba fektettek be
(például Madrid-Barcelona vagy Milá-
nó-Róma), több utas hajlamos inkább
vasúton utazni, mint repülővel. 

Mi az EU álláspontja a
közútról a vasútra való
átállással kapcsolatban? 

Az Európai Bizottság az európai zöld
megállapodás 2019-es elindítása előtt
közleményt készített „Tisztább bolygót
mindenkinek” címmel. 

Ebben a közép- és hosszú távú áru-
szállítás leghatékonyabb energiahaté-
konysági megoldásaként a vasutat ne -
vezte meg és kijelentette, hogy a transz-
európai vasúti törzshálózat (TEN-T)
2030-ra elkészül. Ez összhangban állt a
Zöld Megállapodás azon felhívásával,
hogy 2050-ig 90 százalékkal csökkente-
ni kell a közlekedésből származó kibo-
csátást, hogy elérjék az éghajlatvédel-
mi célokat.

Az Európi Bizottság a vonatokat a köz -
úti és légiközlekedés fenntartható alter-
natívájaként népszerűsíti a turisták, az
ingázók és a teherszállítás számára. 

Az Európai Bizottság 2021-et a „vasút
évének” nyilvánította, és egy különle-
ges uniós PR-vonat (Connecting Europe
Express) szeptember 2. és október 7.
között több mint 100 városban megállva
járta be a kontinenst. 

A korábbinál sokkal több beruházás
történik a vasútba. Mégis, az európai
vasúthálózat sok területen hosszú távú
elhanyagoltságtól szenved. 

A távolsági vonathálózatok jó példa
erre: nagyon kevés a szinkronizált
menetrend, és a járatok általában az
országhatároknál állnak meg, kevés a
határokon átnyúló kényelem.

(Folytatjuk…)
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Feltárta, összegezte és nyilvános-
ságra hozta az európai vasutak
problémáit a tizenegy or szág ta -
pasztalt újságíróiból álló  Investi-
gate Europe (Vizsgáljuk meg Euró-
pát). Írásukat, amelyben a felelős
struktúrákra is rámutatnak, két
részletben közöljük. Az eredeti
írás alapján készült cikket Zlati
Róbert szerkesztette. 

MI A PROBLÉMA
AZ EURÓPAI VASUTAKKAL?

Ma



lső rendezvényünk júni-
us 26-án volt Jászkisé-
ren, a Csalogány-telepi
horgásztavon. Tagja-
ink nagy izgalommal
és lelkesedéssel fo -
gadták a megméretést.

12 csapat, összesen 36 verseny-
ző adta le a jelentkezését. A
verseny napján 5 órakor sátra-
kat állítottunk, rendeztük a ver-
seny helyszínét. Mire felkelt a
nap, horgászaink is megérkez-
tek. Gyors létszámellenőrzés
után technikai megbeszélés
következett, majd a helyek ki -
sorsolása után 7 órakor hangos
dudaszóra megkezdődött a ver-
seny. Horgászaink ellátásáról
segítők és a kísérők gondos-
kodtak. Szorgos kezek kenték a
hagymával, paprikával és para-
dicsommal gazdagított zsíros
kenyereket. Az időjárás talán
túlságosan is a kegyeibe foga-
dott volt, több mint 30 fok, ezért
a kísérők folyamatosan hordták
a frissítő italokat. Szakácsaink
közben hozzáfogtak az ebédünk
elkészítéséhez. A verseny 13
órakor dudaszóra befejeződött.
Mérlegelés után eredményhir-
detés következett. Versenyző-
ink és a jelenlévők már nagy
izgalommal várták az ered-
ményt. 

A 12 csapat összesen 38,47
kiló halat fogott.

I. FISHING TIME 15,40 kg.
II. CÁPAVADÁSZOK 6 kg.
III. HÚGYAGYÚAK 4,36 kg.

Az első három helyezett ser-
leget és oklevelet, a további
helyezettek oklevelet kaptak. 

Budai Éva női versenyzőnktől
érkezett egy felajánlás az utol-
só helyezett részére Lyukas hal-
tartó elnevezéssel. E különdíj
története tavaly indult, amikor
versenyzőnk először vett részt
horgászversenyünkön, amelyen
az „Első női horgász” különdíj-
ban részesült. Évának a díj na -
gyon jól esett. „Nagyon szere-
tek kapni, de adni is. Ezért az
utolsó helyezett részére szeret-

ném felajánlani a különdíjat,
amely a Lyukas haltartó nevet
kapta” – mondta akkor, és így is
tett. A Lyukas haltartó különdí-
jat a JAMAICAI BOBCSAPAT
vette át.

Ebédünk is elkészült közben,
pincepörkölt, savanyúsággal és

kenyérrel. Szakácsaink izgatot-
tak voltak, mert több mint 80
főre még nem főztek. A rendez-
vény résztvevői nagy tapssal
köszönték meg a finom ebédet. 

A nap további része beszélge-
téssel telt.

Újabb horgászverseny
Néhány hét pihenés után

ismét készültünk, mégpedig a
területi horgászversenyre. Ha -
gyománnyá vált, hogy a tavaszi
horgászverseny első és máso-
dik helyezett csapatot benevez-
zük a területi horgászversenyre.
A Vasutasok Szakszervezete
Miskolc Területi képviselet
szeptember 13-14-én rendezte
meg 24 órás horgászversenyét.
Horgászaink eredményesek vol-
tak, a legnagyobb súlyú halat
fogó különdíjjal tértünk haza.

EZ TÖRTÉNT
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Nem unatkoztunk idén sem, alapszervezetünk, az
FKG Kft. Jászkisér Szakszervezeti Bizottság idén két
horgászversenyt, egy kerékpártúrát szervezett és rá -
adásként a Vasutasok Szakszervezete színében
indult egy főzőversenyen.
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Három a magyar 

MA
GY

AR
 VA

SU
TA

S2
02

1.
 1

2.



Egy gyönyörű, 14,27 kg-os nyur-
ga ponty került Emődi Vendel
horgára (alapszervezetünk tag-
jának nagyfia).

Szeptember 18-án rendeztük
meg a Horgász Vándor Kupán-
kat (HOVÁKUPA). A rendezvény
helyszínéül ismét a Jászkiséri
Csalogány-telepi horgásztavat
választottuk. A versenyre 11
csapat, összesen 33 versenyző
nevezett. Mire versenyzőink meg-
érkeztek, összeállítottuk sátra-
inkat és a padok, asztalok is a
helyükre kerültek. Létszámel -
len őrzés és technikai megbe-
szélés után megkezdődött a he -

lyek kisorsolása. A verseny han -
gos dudaszóra, 7 órakor elkez-
dődött. Közben a segítők és a
kísérők elkészítették a szoká-
sos reggelit, zsíroskenyér lila-
hagymával, paprikával és para-
dicsommal. Horgászaink a hala-
kat etették különféle etetőanyag-
gal, horgászainkat pedig a kísé-
rők látták el reggelivel, kávé-
val, sörrel és pálinkával. Az idő-
járás kedvezett, igaz reggel még
borongós, esőre álló idő volt, de
napközben szépen kitisztult. Sza-
kácsaink tüsténkedtek a bográ-
csok körül, készítették az ebé-
det. A verseny 14 órakor ért vé -

get. Mérlegelés után megkez-
dődött az eredményhirdetés.
Versenyzőink és a jelenlévők
már nagy izgalommal várták,
hogy melyik csapat fogta a leg-
több súlyú halat, mivel a ván-
dorserleget egy évig, a követke-
ző HOVÁKUPA megrendezéséig
az első helyezett csapat fogja
őrizni. Budai Éva ezúttal is fel-
ajánlotta az utolsó helyezett
csapat részére a Lyukas haltar-
tó elnevezésű vándorserleget. A
jelenlévők nagy tapssal fogad-
ták a felajánlást.

HOVÁKUPA 2021 évi nyertes
csapata a RAGADOZÓK, a Lyu-
kas haltartó vándorserleget pe -
dig az ELDORÁDÓ csapat őriz-
heti egy évig.

Szakácsaink elkészültek az
ebéddel, amely pásztortarhonya
volt savanyúsággal. A délutáni
beszélgetés teli hassal már job-
ban ment. 

Szeretlek!
Nagy izgalommal vártuk szep-

tember 25-ét. A Jászkisér, Sze-
retlek! elnevezésű rendezvé-
nyen alapszervezetünk a Vas-
utasok Szakszervezete színé-
ben főzőcsapatot nevezett be a
versenyre. Reggel 7 órakor már
elkezdtük összeállítani sátrun-

kat a verseny helyszínén, a jász-
kiséri Szent István parkban, és
mire a szomszéd csapatok meg-
érkeztek, mi már a reggeli zsí-
ros kenyereinket fogyasztottuk.
A Vasutasok Szakszervezete csa -
pata marhapörköltet készített
tarhonyával. 

Amíg a bográcsban főtt a pör-
költ, volt idő egy kis szomszédo-
lásra, beszélgetésre. Csaknem
20 főzőcsapat mérte össze tu -
dását. 

Csapatunk helyezést ugyan
nem ért el, de sátrunkban a han-
gulat nagyon jó volt. Mi szó sze-
rint vettük a mondást, miszerint
„amit főztél, edd is meg!”, így jó
étvággyal el is fogyasztottuk a
pörköltet. 

Pattanj bringára!
Gyertek, mozogjunk, bringáz-

zunk együtt! felkiáltással hir-
dettük meg október 16-ára brin-
gatúránkat. 

Helyszínéül a Hanyi-Tisza-
sűly víztározót választottuk, mi -
vel a 40 kilométeres táv kelle-
mes körülmények között, a gá -
ton tekerhető. A túra napján a
hőmérő reggel 8 órakor mind-
össze +4 fokot mutatott, talán ez
is volt az oka, hogy túrára 12-en
jöttek el. 9 óra 10 perckor nye-
regbe pattantak és elindultak,
hogy letekerjék a 40 kilométert.
Együtt, csapatban tekertek! 10-
20-30 km-nél tartottak kisebb
pihenőket, így 11 óra 40 perckor
célba értek. A 40 km-es távot 2
óra 30 perc alatt teljesítették.
Egy kis szusszanás után meg-
kezdődött az energiapótlás, zsí-
ros kenyér, pogácsa, üdítő,
kávé és gyümölcs. Kellemes
napsütéses időben beszélge-
téssel folytatódott a délután.

F a r k a s n é  S z a b ó
E s z t e r

VSZ MÁV FKG Kft. Jászkisér

Gratulálunk
a helyezetteknek!

MAGYAR VASUTAS2021. 12.
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igazság,
egy a ráadás!



olnárné Szlávik Györ-
gyi, a VSZ ONYSZ el -
nöke ismertette a na -
pirendi pontokat,
majd Mári Gábor, a

VSZ ONYSZ alelnöke felhív-
ta a figyelmet, hogy az alap-
szervezeteknél és a taglét-
számmal kapcsolatosan saj-
nos az egész országban gon-
dok vannak, melyet nem
kizárólag a pandémiás hely-
zet okozott. 

Jövő szeptemberben jön-
nek a szakszervezeti válasz-
tások, amire fel kell készül-
ni, törekedni kell a gondok
megoldására, ami nagy kihí-
vás a vasutas szakszervezet
számára. Az elnökségi tagok
hozzászólásaikban kitértek
arra is, hogy mindenhol csök-
kent az alapszervezetek tag-
létszáma, a vasutas munka-
vállalók is sokkal keveseb-
ben vannak, mint 5-15 évvel
ezelőtt, vidéken pedig még
rosszabb a helyzet. Sok mun-
kahelyi terület, sok munka-
kör az idők folyamán meg-
szűnt. Központi, területi és
helyi szinten törekedni kell
az érintettek megfelelő tájé-
koztatására, arra is, hogy a
nyugdíjba vonuló vasutaso-
kat segíteni kell, át kell ve -
zetni őket a nyugdíjas alap-
szervezetekbe. A szakszer-
vezeti mozgalom minden
szintjén van tennivaló, hogy
ne rossz szájízzel vonulja-
nak nyugdíjba a tagok. Szo-
morú, de előfordul, hogy
felső- és középszintű szak-
szervezeti vezetők nyugdij-

ba vonulása után megszűnik
szakszervezeti tagságuk. 

Molnárné Szlávik Györgyi
tájékoztatta az elnökséget
az országos nyugdíjas szer-
vezetek (NYUSZET, MASZSZ
Nyugdíjas Tagozat, NYOK,
Nyugdíjas Parlament Egye-
sület) ez évi tevékenységé-
ről, a nyugdíjasok érdekei-
nek érvényesítéséért végzett
munkáról, felhívásról, kiált-
ványról, írásos anyagokról,
nyilatkozatokról, média meg-
jelenésekről. 

Szanyi Lászlóné, a VSZ
ONYSZ ügyvezető elnöke a
gazdasági felelősök felkészí-
téséről, a könyvelést érintő
változásokról, az Idősek Vi -
lágnapja rendezvény lebo-
nyolításáról beszélt, vala-
mint előterjesztette a 2022.
I. félévi üléstervezetet.

A VSZ ONYSZ Elnöksége
a beszámolókat, tájékozta-
tókat az elhangzott kiegé-
szítésekkel együtt, valamint
a 2022. I. félévi üléstervet
egy hangúlag elfogadta.

Problémák a 
vasútegészségügyben

Dr. Pásztélyi Zsolt, a Vas-
útegészségügyi Kht. ügyve-
zetője általános tájékoztatót

tartott a vasútegészségügy
helyzetéről, kü lönös tekin-
tettel a pandémia okozta ne -
hézségekre a vasút, a vas-
utasság körében. Felhívta a
figyelmet a megelőzés fon-
tosságára, egyéni felelősség-
re. Örömmel nyugtázta a
maszk használatát az elnök-
ségi ülésen. Előadásában ki -
tért a vasút és a vasútegész-
ségügy területén tett intéz-
kedésekre, az eljárási rend
kialakítására, a folyamatos
be tegellátásra, az infókom-
munikáció, a telekommuni-
káció alkalmazására a bete-
gekkel, az e-recept előtérbe
kerülésére, a védőeszközök
készítésére, beszerzésére, a
paraszolvencia kivezetésére
a vasútegészségügyben, an -
nak hatásaira, a létszámra, a
szakorvosi ellátásra. A szak-
dolgozók bérfejlesztése lép-
csőzetesen történik, 3 év
alatt összesen 70 százalékos
mértékű lesz. 

A vasútegészségügyi dol-
gozók 13. havi fizetést kap-
tak, valamint 25-30-40 éves
szolgálati idő elismerése-
ként új jutalmazási rend-
szert vezettek be. A felveté-
sekre elmondta, hogy a he -
lyi szinten felmerülő gondo-
kat, problémákat – hosz-

szabb várakozási idő, idő-
pont-egyeztetések, kontroll
visszahívás, lassú betegellá-
tás – a helyi orvos-igazga-
tóknak kell jelezni írásban,
emailben, mert a helyi gon-
dokat helyi szinten kell és
lehet megoldani. Kitért a
vasútegészségügy területén
történt fejlesztésekre – a
területi és fővárosi rendelő-
intézetekben, kórházakban
–, beruházásokra, mely a vas-
utasok kulturáltabb, gyor-
sabb, színvonalasabb ellátá-
sát szolgálja.

Dr. Pásztélyi Zsolt előadá-
sa kellemes hangulatú be -
szélgetéssel zárult. Az el -
nök ségi tagok a saját terüle-
tüket érintően mondták el
gondjaikat, problémáikat a
vasútegészségügyi ellátást
érintően, kértek segítséget a
megoldásban. 

Nagyon sok hasznos in -
for mációval, tanáccsal let-
tek gazdagabbak a nyugdí-
jas szakszervezeti tisztség-
velők. Mindenki úgy érezte,
hogy a vasutasság szeren-
csés, hogy saját vasútegész-
ségügye van, jó szakembe-
rekkel.

S z a k o l c z a i n é
S z a b ó  E r z s é b e t

VSZ ONYSZ
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A VSZ ONYSZ novem-
ber 16-án tartotta so -
ros elnökségi ülését
személyes jelenlét-
tel, a pandémiás sza-
bályok betartásával.
Mindenki arra számí-
tott, hogy az idő mú -
lásával a Covid már
csak kellemetlen em -
lék marad, de sajnos
nem így történt. Az
el nökségi tagok szi-
gorúan betartották az
előírásokat, mindenki
maszkot viselt.
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Elnökségi ülés
távolságtartással

M
Dr. Pásztélyi Zsolt



REJTVÉNY
MAGYAR VASUTAS 2021. 12.

Haladni kell a korral,
nem szabad lemarad-
ni, mert aki lemarad,

az ki is maradhat fontos dol-
gokból. Egy életen át törté-
nő tanulással, a tudás meg-
szerzésével mindenki gaz-
dagabbá válik. Több ismeret
megszerzésével, technikai,
informatikai ismeretek bir-
tokában a mindennapi éle -
tünket jobbá és színvonala-
sabbá tehetjük. Ezt ponto-
san tudja a Vasutasok Szak-
szervezete is, ezért hirdette
meg tisztségviselői körében
(aktívan dolgozó és nyugdí-
jas) az informatikai képzés
lehetőségét. A rendezvény
célja egyebek között az,
hogy a tisztségviselők szak-
szervezeti feladataikat e té -
ren is hatékonyabban, gör-
dülékenyebben tudják ellát-
ni. 

Így került sor több alka-
lommal az VSZ ONYSZ tiszt-
ségviselői körében online
informatikai képzésre „Ha -

la dok a korral” címmel. In -
teraktívak voltak az előadá-
sok, emailen is elküldhettük
kérdéseinek, az előadások
alatt is kérdezhettünk, ha
valami nem volt világos. 

A kezdetet fenntartások,
ismeretlentől való tartózko-
dás jellemezte, mivel a nyug-
díjas korosztály körében nem
mindenkinek természetes

az internet és egyéb felüle-
tek használata. Az képzés
végére az előadó és hallga-
tók jó ismerősként köszön-
tötték egymást. A résztve-
vők széles körben tették fel
– kíváncsiságuk és tanulá-
suk kielégítését szolgáló –
kérdéseiket. 

Elmondhatjuk, hogy a kép-
zés végére minden hallgató

többféle ismerettel lett gaz-
dagabb. A gyakorlatban is
bemutatott példák, felada-
tok nagymértékben segítik
majd a minden napokban az
informatika alkalmazási és
az internet szélesebb körű
használatát. Tanulni mindig
érdemes.

S z a k o l c z a i n é
S z a b ó  E r z s é b e t
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Informatikai képzés
szakszervezeti tisztségviselőknek

Tanulni mindig
érdemes!




