
ÚJRATÖLTÖTT
HOME OFFICE

A jogásztársadalom több-
hónapnyi „siránkozását”
meghallgatva a jogalkotó
végre döntött a home office
keretrendszerének jogsza-
bályba ültetéséről. Január 1-
jével véget ért tehát a hely-
zet, amiben a dolgozók je -
lentős része úgy végezte
otthonról a munkát, hogy a
foglalkoztatás szabályai
nem szerepeltek a hatályos
jogban. (8. oldal)

TISZTÁZTUK:
JÁR A PÉNZ

Mégis megkaphatják a
bértömegen belül ke -
letkezett maradvány-
ból a nekik járó össze-
get a Záhony-Port Zrt.
dolgozói is. A Vasuta-
sok Szakszervezeté-
nek köszönhetően az
összeg a munkáltató
eredeti terveihez ké -
pest jelentősen emel-
kedett. 

(6. oldal)

ÚJ EU-S 
STRATÉGIA

Miközben az Európai
Unió megjelentette új
munkahelyi biztonsági
és egészségvédelmi stra-
tégiai keretét, Magyar-
országon az EU-s keret-
rendszer átvételére még
az előkészületi lépések
sem kezdődtek meg. Ez
a későbbiekben jelentős
feladat elé állítja a mun-
kavédelem országos sze-
replőit. (10‐11. oldal)

Négy napig Budapesten ülésezik májusban Európa szociális párbeszédének legerő-
sebb szervezete, az ötmillió munkavállalót képviselő Európai Közlekedési Dolgozók
Szövetsége (ETF). A helyszínválasztás nem véletlen, a 600 külföldi képviselő a szociá -
lis párbeszéd fontosságára hívja fel nyomatékosan a szakszervezet-ellenes kormá-
nyok figyelmét. (3. oldal)

ÖTMILLIÓ EMBER
NEVÉBEN

Milyen érzés volt ma -
gyarként az ötmillió mun -
kavállalót képviselő nem-
zetközi szervezet, az Eu -
rópai Közlekedési Dolgo-
zók Szakszervezete (ETF)
vasúti szekciója kelet-kö -
zép-európai alelnökének
lenni? Egyebek között er -
ről is kérdeztük Zlati Ró -
bertet, a VSZ alelnökét,
akinek idén lejár a man-
dátuma. (4. oldal)

HATSZÁZ EURÓPAI SZAKSZERVEZETI
KÉPVISELŐ KÉSZÜL BUDAPESTRE
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ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

sztrájkra vonatkozó törvények
szorításában nem egyszerű meg
szervezni egy országos munka
beszüntetést. Végtelenül nehéz
eredményesen mozgósítani,
sztrájkba vagy akár csak ut cára
hívni meghatározó erejű tö 
meget. A félelem nagy úr. És ezt
az érzést a magyar munkaválla
lók sajnos jól ismerik. Nem az ő
hibájuk, hogy nem mernek lá 

zadni, de itt az ideje megérteni és elhin
ni végre azt, amit a szakszervezetek szaj
kóznak: tömegben senki sincs egyedül.
Tömegben nem kell félni. A tömeg az
erő, amellyel eredményt érhetünk el a
különféle szintű hatalommal szemben.
Egyedül ugyanis ez sem megy. 

Legutóbb éppen a pedagógusok
sztrájkja lett volna jó alkalom arra, hogy
megmutassuk, mire megyünk együtt.
Mármint sok szakszervezet és szervezett
dolgozó együtt, egyetlen nagy tömeg
ben. 

A tanárok meglepően jól vizsgáztak, a
vártnál lényegesen többen vállalták a
sztrájkot. Mint utóbb kiderült, ország
szerte húszezernél több pedagógus nem
kezdte meg a tanítást reggel 8kor, csak
két órával később. 

Ami viszont ezután következett, az
volt a klasszikus szolidaritás: autós de 
monstrációt hirdetett aznap délutánra a
Magyar Szakszervezeti Szövetség
(MASZSZ). A résztvevő autók számával
nem lehettünk elégedetlenek, csaknem

kétszáz gyűlt össze a meghirdetett időre
a budapesti Hősök terén. 

Látványos konvojba rendeződtek a
zászlókkal, molinókkal „díszített” autók
azzal a céllal, hogy figyelemfelkeltésül
átmenetileg megbénítsák a várost. És ez
a kétszáz jármű meg is bénította volna a
belvárosi közlekedést, s az emberek a
bosszantó dugót látva biztosan gondol
kodtak volna legalább néhány másod
percig a kiváltó okon, a tanárok problé
máján. 

Ez azonban sajnos nem történt meg,
mégpedig éppen a konvojt kísérő – pon
tosabban nem kísérő – rendőrség miatt
nem. Korábbi tapasztalataink, de az elő
zetes tájékoztatás alapján is úgy gondol
tuk, a kirendelt rendőrök egyben fogják
tartani a tüntetőket, biztosítják az
együtt haladó konvoj zavartalan, figye
lemfelkeltő útját a délutáni forgalom
ban. Utóbb kiderült, erre még csak szán
dék sem volt. 

A látványos és a résztvevők száma mi 
att impozánsnak indult autósort a rend
őrök ráengedték a forgalomra, s alig pár
perc múlva a felzászlózott, felmolinózott
járművek szinte egyenként, szétszórtan,
nagyobb feltűnés nélkül beolvadtak a
szokásos délutáni forgalomba. Gyakor
latilag normál tempójú városnéző túrára
kényszerültek. 

Így aztán nem sok járókelőben gyúj
tották fel a pedagógusügy iránti szolida
ritás lángját. Felaprózódott az erő, ki 
aludt a szikra, elmúlt a varázs. A kudarc

oka a hatalom taktikája mellett a gya
korlat és a tapasztalat hiánya. 

Példaértékű és biztató jel, hogy a ta 
nárok határozottan kiálltak magukért és
társaikért. Nem hetekig tartó gördülő
sztrájkot, mindössze két órás munkabe
szüntetést tartottak, mégis az egész or 
szág felfigyelt rájuk. Azóta már tudjuk, a
szülők egy része szolidáris volt velük,
megértette harcuk lényegét, ezért nem
is vitte be a gyerekét az iskolába az első
két órára. Pedig megtehette volna,
ügye letet mindenhol biztosítottak. Má 
sok viszont szinte magukból kifordulva
szidták a tanárokat, akiknek – szerintük
– semmi okuk az elégedetlenségre,
hiszen például mindenkinél több sza
badságuk van, mert „egész nyáron nem
csinálnak semmit”. A sztrájknak Ma 
 gyarországon nincs hagyománya, olyan
szokatlan és furcsa jelenség, ami ma
még erősen megosztja a társadalmat.
Pedig a sikeres megmozdulásokhoz – a
tüntetésekhez is – szükség van a társa
dalom széleskörű támogatására is.   

Sokan gondolhatják és mondhatják –
mondják is –, hogy ideje lenne a szak
szervezeteknek új, hatásosabb fegyvere
ket bevetni. Én azonban úgy vélem, kitö
rést nem feltétlenül csak újdonságokkal
lehet produkálni. Javaslom, használjuk
bátrabban a régi eszközöket, s meg fo 
gunk lepődni, mennyire hatásos egyik,
másik. A mindent elsöprő tömegtünte
tések és a jól szervezett sztrájkok a hatá
sos eszközök közé tartoz
nak. Ahol tömegek mernek
tüntetni, ott a sztrájktól
sem fognak visszariadni az
emberek. Merjünk tüntet
ni, merjünk sztrájkolni!
Gya koroljunk együtt!

Z l a t i  R ó b e r t

Sztrájk, tömeg, szolidaritás. Ennyi mindenképpen kell a munka-
vállalók, aktuálisan például a végtelenül alulfizetett pedagógu-
sok, a közszolgálati és az egészségügyi dolgozók sikeres érdek -
érvényesítéséhez is. 

A
MERJÜNK TÜNTETNI!



Nem véletlenül tartja éppen Bu dapesten
az öt évente esedékes, sorrendben 6.
kongresszusát az európai szociális pár-
beszédben résztvevő ér dekvédelmi szer -

vezet má jusban. Általános gyakorlata szerint a
mintegy 200 szakszervezetet tömörítő ETF fellép
ott, ahol tagjai megítélése szerint egyebek mel-
lett súlyosan sérül a szociális párbeszéd intéz-
ménye, a kormányok megnehezítik a szakszer-
vezetek működését, és ezzel csorbítják a mun-
kavállalói jogokat is – magyarázta Zlati Róbert.
A Vasutasok Szakszervezete alelnöke, a Ma -

gyar Szakszervezeti Szövetség közlekedési ta -
gozatának tagja, a kongresszus egyik magyar-
országi küldötte szerint a szervezet végrehajtó
bizottsága a helyszínválasztáskor a – többek kö -
zött a magyar tagszervezetek által benyújtott –
pályázatok bírálata során ezúttal is mérlegelte
ezeket a szempontokat, s úgy döntött, a nemzet-
közi ta nácskozással, s annak té májával is fel
kell hívni a kormány figyelmét a szociális párbe-
széd, va lamint a munkavállalók jogainak fontos-
ságára. Egy, az ETF tagszerveze tei nek küldött
belső levélből kiderült, hogy sokan úgy vélik, az

Or bán-kormány semmibe veszi az érdekegyez-
tetést, megosztja és egymás el len fordítja a
szakszervezeteket. 

A konferencia jelmondata: „Mindenki a fedél-
zetre! Úti cél: Tisztességes Közlekedés”, ez
alapján fogják vizsgálni a közlekedésben dolgo-
zók helyzetét is. 

Az ETF mintegy 600 küldötte a tanácskozás
végén összegzi az ágazatban és a szakszerve-
zetek működésében tapasztalt legsúlyosabb
problémákat, s ezek megoldására – mint minden
ilyen alkalommal – ajánlás formájában felszólít-
ják a kormányokat. 

Zlati Róbert emlékeztet: az Európai Közleke-
dési Dolgozók Szövetsége páneurópai szerve-
zet, amely ma gában foglalja az Európai Unió, az
Európai Gazdasági Térség, valamint a közép- és
kelet-európai országok közlekedési szakszerve-
zeteit. A szövetség képviseli a polgári légi közle-
kedés, a halászat, a belvízi hajózás, a logisztika,
a tengeri szállítás, a kikötőkben és dokkokban, a
vasúti és közúti közlekedés, a városi tömegköz-
lekedés és a turizmus területén dolgozó mintegy
5 millió tagot.

MAGYAR VASUTAS2022. 2.

Mindenki a fedélzetre! mottóval nemzetközi csúcskonferenciára készülnek Budapesten a
hazai közlekedési szakszervezetek. Négy napig Budapesten ülésezik ugyanis májusban
Európa szociális párbeszédének legerősebb szervezete, az ötmillió munkavállalót képvi-
selő Európai Közlekedési Dolgozók Szövetsége (ETF). A helyszínválasztás nem véletlen,
600 külföldi képviselő a szociális párbeszéd fontosságára hívja fel nyomatékosan a szak-
szervezet-ellenes kormányok figyelmét. A mintegy 40 európai ország összesen 200 szak-
szervezetét tömörítő szövetség a magyar tagszervezetek meghívására tanácskozik Buda-
pesten.

CSÚCSKONFERENCIA
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Mindenki  a fedélzetre!

Abérmegállapodás alapján kifizetések-
ben részesültek 2021-2022 fordulóján
a MÁV-csoport dolgozói, vállalaton-
ként eltérő módon és összegben. Az

örömbe azonban sok-sok üröm is vegyült, s a
megvalósítás szélsőséges kritikákat kapott.
Meg kell mondani, egyáltalán nem alaptalanul.

A kifizetések a hatályos bérmegállapodások
alapján zajlottak, amelynek lényege, hogy a
bérmegtakarításokból eredő forrásokat a mun -
kavállalók jövedelmi helyzetének javítására
fordítják a munkáltatók. Ez sok kolléga örömé-
re meg is történt. 

A problémák – szakszervezeti szempontból
alapvetően – abból fakadnak, hogy a végre-
hajtásról egyoldalúan a munkáltatók döntöt-
tek. Véleményezésre ugyan volt lehetőség, de
érdemi változtatásokra nem nagyon. Ebben a
MÁV-START Zrt. élenjáró volt. 

A vállalat vezetése azzal a lendülettel, amely-
lyel a szakszervezetek véleményét kérte, a
munkavállalók elé tényként tárta az intézkedés
részleteit. 

A jelenléti jellegű pótlékok és a teljesít mény -
alapú kifizetések végrehajtásának a rendszere
nem volt egységes és egyértelmű sem.

A karácsonykor szolgálatban lévők elkötele-
zettségét nem nagyon befolyásolta az, hogy
mikor értesültek a pluszpénz lehetőségéről.
Ugyanis az egyik vállalatnál a vezénylés elké-
szítése után, máshol meg csak az újévben tud-
ták meg, hogy ezért extra pénzt lehet kapni. Ér -
dekesebb lett volna, ha mindezt előre  tudott.
Minden bizonnyal másként alakultak volna a
vezénylések.

Ugyanez a helyzet a 230 órát meghaladó
rendkívüli munkavégzést teljesítők utólagos
el ismerésével is. 

Természetesen az lenne a korrekt – mond-
hatni elvárható –, ha minden egyes elismerés-
nek vagy motivációnak szánt juttatás feltétele-
iről előre tájékoztatnák a munkavállalókat. Volt
is arra ígéret munkáltatói oldalon, hogy kidol-
goznak egy teljesítményösztönző rendszert,
ám ez nem teljesült. Ehelyett a MÁV-nál utóla-
gosan, és egyébként a mai napig nem ismert

szisztéma szerint döntöttek a munkáltatói jog-
körgyakorlók az egyénre szabott és nagyon
komoly mértékű kifizetésekről. A területi igaz-
gatóságokra jutott forrásokat az igazgatók is
elég jelentősen eltérő módon osztották el. Volt,
aki sokaknak osztott keveset, míg máshol
kevesek kaptak sokat. Melyik a jobb? A cégve-
zetés szerint az utóbbi. 

Debrecenben a munkavállalók alig több
mint húsz százaléka kapott a kifizetésből, így
jutott egyeseknek milliós tétel is. Máshol – az
igazgatóságok többségében – pedig átlagosan
akár nyolcvan százalék is kaphatott igaz, nagy -
 ságrendekkel kisebb összegeket. Még mindig
nem tudjuk, hogy miért.

A START-os kifizetés egyik legnagyobb igaz-
ságtalansága az volt, hogy a tagtársaikért tény-
kedő társadalmi szakszervezeti tisztségvise-
lők, üzemi tanácsi tagok elestek a juttatástól.
Ezzel szemben az olyan újfelvételes kollégák,
akik novemberben kezdték a tanfolyamukat,
megkapták a teljes juttatást, miközben a pan-
démia idején karanténba kényszerült régi dol-
gozók nem.

A START-os kifizetésből kiesett tisztségvi-
selők ügye még nincs lefutva, a megfelelő ha -
tósági szinteken folytatódni fog. Addig is a
Vasutasok Szakszervezete saját költségveté-
séből kompenzálja érintett tagjainak a kiesett
jutalmat. 

A VSZ  kompenzál

Saját költségvetéséből kompenzálja a VSZ azokat a MÁV-START Zrt-nél dolgozó
tisztségviselőit, akiket munkatársaik érdekében végzett érdekvédelmi munkájuk
miatt kihagyott a munkáltatójuk az év végi jutalomból. A végrehajtást sokan jog-
gal kritizálták: volt, aki semmit, míg mások sokszázezer forintot kaptak. 

ZAVAROS RENDSZERŰ KIFIZETÉSEK
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Mekkora felelősség egy ek ‐
kora szervezet szekciójában al ‐
elnöknek lenni?

Nem mondom, hogy a minden-
napokra rányomta a bélyegét a
vég rehajtó bizottságban elvégzett
tevékenységünk. Az uniós egyez-
tetési folyamatok lassúak. El lehet
képzelni: itt nem a szomszéd iro-
dába, de még csak nem is a szom-
széd irodaházba megyünk át egy-
máshoz tanácskozni. De van
egyeztetés. Vannak olyan témák,
amelyek cikluson átívelően zárul-
nak, és a hatásuk is ciklusokon
átívelő. Éppen ezért lehet még is
azt mondani, hogy a felelősség is
ehhez mérhetően nagy.

Hogyan fogadták a magyar
al elnököt a külföldi tagok?

Mivel az ETF V4-es vasutas szak-
szervezetei egyeztek meg abban,
hogy a szekció kelet-közép-euró-
pai alelnöki pozíciójára magyar je -
lölt kerüljön, az elfogadás nem
volt kétséges. Nagyon jó csapatba
kerültem, a végrehajtó bizottság-
ban svájci, olasz, német, francia,
bolgár, norvég, brit kollégákkal
dolgozhattam együtt. Sok ismere-
tet és tapasztalatot szereztem a
közös munka során. Megismer -
het tem a külföldi szakszervezetek
működését, a gondjaikat, sikerei-
ket, s véleményt cseréltünk min-
denről, szakszervezeti és szakmai
témákban egyaránt. Vagyis, ami-
lyen jól fogadtak, olyan jól dolgoz-
tunk együtt. 

Közös nyelvet beszéltek?
A szakmai, szociális és érdekvé-

delmi kérdéseket illetően igen,
bár természetesen voltak eltérő né -
zetek, viták. A megbeszélések, egyez-
tetések so rán azonban a sokféle
nemzet közötti nyelvi különbsé-
gek néha leküzdhetetlen problé-
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mát okoztak. Ezen nem is min-
dig sikerült felülkerekedni, s ez
gyakran nehezítette, sőt olykor ko -
 molyan akadályozta a munkát. 

Mit kamatoztattak a magyar
küldöttek az elmúlt négy évből?

Szakmailag is sokat jelent, hogy
az alelnökségem idején a korábbi-
nál jobban beleláthattunk az ETF
munkájába, ezáltal sok mindent
meg is értettünk a rendszer műkö-
déséből, a munkamódszerből. A
nyugati államok és szakszerveze-
teik is előttünk járnak a vasút libe-
ralizációjában, s az ehhez szüksé-
ges „csomagok” végrehajtásában.
Éppen ezért előrébb vannak a gon-
dok és problémák megoldásában,
valamint természetesen tapaszta-
latokban is. Sokat tanultunk tőlük.
Ennek a nyugatról érkező irány-
zatnak, illetve a saját tapasztala-
toknak a fontossága egyébként ab -
ban is megmutatkozik, hogy pél-
dául az orosz kollégáink többször
minket kérdeznek a tapasztalata-
inkról.

Alelnöki tisztsége idejére visz‐
szatekintve mit tart a legfonto‐
sabb eredménynek?   

A most záruló ciklusban az ága-
zati szociális párbeszéd újraindí-
tása és a „Nők a vasúton” projekt
keretében kötött megállapodás
volt a szekció két legfontosabb és
legnagyobb sikere. Előbbi arról a
küzdelemről szólt, hogy a megelő-
ző ciklusokban a munkáltatói
oldal (CER, Európai Vasutak Kö -
zössége) nem fogadta el tárgyaló
partnerként a vasúti szekció veze-
tését azzal az indoklással, hogy
an nak nem az érintett, illetve a
legnagyobb vasúti szakszerveze-
tek első számú vezetői voltak a
tagjai. Giorgio Tuti, a velem együtt
megválasztott szekcióelnöknek

első számú célja volt ennek
megváltoztatása, s ez végül ered-
ményes is lett.

Az „Európai szociális partnersé-
gi megállapodás a vasúti ágazat-
ban dolgozó nők helyzetéről” cí -
mű dokumentum pedig a CER és
az ETF a 2018/2019. évi szociális
párbeszéd munkaprogramjának
az eredménye. Ennek keretében
ugyanis az Európai Unió működé-
séről szóló szerződésnek (EUMSZ)
megfelelően tárgyalások kezdőd-
tek a nemek közötti egyenlőség és
a nemek közötti sokszínűség vas-
úti ágazatban történő előmozdítá-
sáról szóló kötelező erejű önálló
megállapodásról.

Mindezen információkról igye-
keztem rendszeresen hírt adni, s
ezzel felhívni a figyelmet a szerve-
zet fontosságára. És ha már fon-
tosság, akkor ne feledkezzünk
meg a nemzetközi kitekintés so -
rán szerzett tapasztalatokról,
amelyekről szintén rendszeresen
beszámoltam a Magyar Vasutas
hasábjain. Minden fejlesztés, új -
donság meg fog érkezni hozzánk
is, legfeljebb, egy kicsit később.
Villany-hibrid mozdony például
Európában Magyarországon lesz
legelőször az RCH jóvoltából. Ez -
iránt már most nagy az érdeklő-
dés.

Milyen nyomot hagyott a ma ‐
gyar alelnökség a szekció mun‐
káján?

Igyekeztünk minden létező mun-
kacsoport, például a karbantartók
és utazók munkájában is kivenni a
részünket. Mi javasoltunk egy inf-
rastruktúra munkacsoport létre-
hozását is, amire talán lesz is
igény a jövőben.

A szekció több projektet is futta-
tott a ciklus során. Engem az EDA

Milyen érzés volt magyarként az 5 millió munkavállalót képviselő nemzetközi szervezet, az
Európai Közlekedési Dolgozók Szakszervezete (ETF) vasúti szekciója kelet-közép-európai
alelnökének lenni? Egyebek között erről, valamint a szekció szakmai sikereiről és az európai
kollégákkal közös munka nyelvi nehézségeiről is kérdeztük Zlati Róbertet, a VSZ alelnökét,
akinek idén lejár a nemzetközi alelnöki mandátuma.   

INTERJÚ  ZLATI  RÓBERTTEL,
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Rail elnevezésű projekt irányító
bizottságába kértek fel. 

A projekt a foglalkoztathatóság
tematikáját járja körül a vasúton a
digitalizáció és automatizáció fé -
nyében, amelyet a megnevezésé-
ben rejlő angol betűszó tükröz. Ez
a program jelenleg is folyik, a pan-
démia miatt ugyanis megcsúszott
a folyamat. A munka során együtt
dolgozunk a munkáltatói oldal
képviselőivel, legtöbbször olasz,
német, francia, osztrák és skandi-
náv kollégákkal. Sajnos a MÁV,
illetve a magyar vasút képviselői-

vel egyetlen eseményen sem
volt szerencsém találkozni, pedig
erre többször is határozott kísérle-
tet tettem. Jó lenne, ha ők is részt
vennének a nemzetközi munká-
ban, az európai szociális párbe-
széd alakításában.

Milyen személyes élményeket
gyűjtött?

Az ETF vasúti szekciójának part-
nere az európai ágazati szociális
párbeszédben a Európai Vasutak
Közössége (CER). 

Nagy élmény volt, hogy az ottani
vezetőkkel és a vállalatok humán

menedzsereivel is megismer-
kedhettem. 

A legérdekesebb embernek az
SNCF (Franciaország nemzeti vas-
úttársasága) humán vezetőjét, Bar -
bara Graut tartottam, aki német
létére vezető a francia vasúton.
Nagy meglepetésemre Barbara
magyarul köszönt és néhány más
„fontos” szót is tud magyarul,
ugyanis kiderült, Keszthelyhez
fűzik ingatlantulajdonosi szálak.

A legnagyobb csoportélmény az
volt, amikor 2019. március 27-én a
többezres tömeg részeként a ma -
gyarok közül a legnagyobb és a
VSZ történetében is legnépesebb
küldöttség tüntetett a közlekedési
dolgozókért Brüsszelben a Fair
Transport elnevezésű kampány
részeként. Emlékezetes évek vol-
tak ezek a pandémia miatt is. A
járvány a szekció működésére is
rányomta a bélyegét és nem csak
negatív módon. Az először kény-
szerű online értekezleteken meg-
nőtt a részvételi hajlandóság, s ez
is hozzájárult ahhoz, hogy részben
a jövőben is megtartsuk ezt a jól
bevált módszert.

Hogyan tovább?
Egy cseh kolléganő veszi át a

szekció alelnöke stafétabotot. Sok
sikert kívánok a munkájához!

Nem szakadok – szakadunk – el
a nemzetközi munkától, legfel-
jebb az elmúlt évek időnként fe -
szített tempójához képes lazáb-
ban fogjuk végezni azokkal a kol-
légákkal együtt, akik eddig is ré -
szesei voltak ennek a tevékenység-
nek, segítve az én munkámat is,
amelyért köszönettel tartozom
nekik.

N é m e t  H .  E r z s é b e t
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A most záruló ciklusban az ága-
zati szociális párbeszéd újrain-
dítása és a „Nők a vasúton” pro-
jekt keretében kötött megálla-
podás volt a szekció két legfon-
tosabb és legnagyobb sikere. 

A korábbinál job-
ban beleláthat-
tunk az ETF mun-
kájába.A  VSZ  ALELNÖKÉVEL
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Az elmúlt három évben 61 munkavállaló jogosítványszerzését támogatta
a MÁV Zrt, összesen több mint nyolcmillió forinttal – hangzott el a cég
Központi Üzemi Tanácsának idei első ülésén, január 14-én.

Három év alatt nyolcmillió
forint jogosítványra
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Jogosítványok támogatással
Harmadikként Móricz Judit Operatív HR

igazgató a jogosítványszerzés támogatásá-
ról adott részletes tájékoztatást. A MÁV Zrt.
a „B” és „C” típusú vezetői engedély meg-
szerzését 2019-ben 15, 2020-ban 12, míg
2021-ben a „B” és „C” valamint a „B+E”
kategóriában 44 munkavállalónak támogat-
ta, összesen 8 085 090 forinttal. Hangsúlyoz-
ta, hogy az éves képzési költség tervezése
most történik, a helyi szervezetek vezetői a
külső költségeket tudják biztosítani. A KÜT
elnöke javasolta, hogy a munkáltatói jogkör-
gyakorlókat kiemelten tájékoztassák a lehe-
tőségről.

A MÁV Zrt. idei egészségmegőrző prog-
ramjára 549-en jelentkeztek. Közülük 98-an
nem igényeltek EVIG pótszabadságot, felté-
telezve ezzel a Covid-19 oltatlanságot, a
programot viszont csak védettségi igazol-
vánnyal lehet igénybe venni. Összességében
elmondható, hogy zajlik háttérben egy egész-
ségszűrő program kidolgozása, erre si keres
volt a kísérleti szombathelyi 5-ös csomag 31
ezer forint egy főre jutó összeggel.

Az új szűrőprogram az egészségtudatos-
ság megerősítését, az egészségmegőrzést
szolgálja majd. A munkáltató egy olyan új le -
hetőséget ajánl, amely sokkal szélesebb ré -
teg számára lesz elérhető és csak előnnyel
jár majd. A KÜT tagjai elmondták, hogy ez
sikeres lehet a fiatalabbak számára, de az
idősebbek bizonytalanságát fel kell majd ol -
dani. Válaszában az igazgató hangsúlyozta,
fel kell használni minden kommunikációs le -
hetőséget ennek a népszerűsítésére. 

Javaslatként hangzott el, hogy a szűrő-
vizsgálat eredményével legyen lehetőség a
továbblépésre.   

Különféléken belül a FÜI Üzemirányító
Központ ÜT-MV választási jegyzőkönyveiről
tárgyalt a testület. Érvényes, de eredmény-
telen a választás, így a KÜT a munkáltatóval
együtt dönt a segélyekről és a munkabérelő-
legekről. A következő KÜT ülés időpontja:
2022. február 17. 

B o d n á r  J ó z s e f  
KÜT elnök

bizottság nem tudott nyertest hirdetni,
ezért a KÜT javaslatot tett a területi igazga-
tóknak a nyertesek személyére. A Budapest
terület által meghirdetett budaörsi lakás
kapcsán előre nem látott körülmény lépett
fel, ezért ezt a következő ülésen tárgyalhat-
ják.

A vezető tájékoztatta a testületet a 2021.
évi lakáspályázatok összegzéséről is. A
lakásgazdálkodási utasítás szerint legalább
negyedévente kell pályázatot kiírni. 

A pandémia ellenére tavaly négyszer írtak
ki pá lyázatot, 77 lakást meghirdetve. Ezekre
összesen 169 érvényes pályázat érkezett.
Két lakás esetében érvényteleníteni kellett a
pályázatot, egyszer egy rendkívüli élethely-
zetbe került munkavállaló érdekében, egy-
szer pedig vasútfejlesztéssel összefüggés-
ben. Három esetben a lakásbérleti szerző-
dés megkötése előtt visszalépett a nyertes,
ezért a következő helyezettel kötöttek szer-
ződést.

A lakásgazdálkodás-vezető szerint az idei
cél az, hogy legalább a tavalyi szintet sike-
rüljön fenntartani, azaz ugyanannyi lakást
lehessen pályázatra vinni, mint 2021-ben. 

Ezt nehezíti, hogy a lakásállomány folya-
matosan csökken, az építőipari költségek
drasztikus emelkedése pedig várhatóan to -
vább apasztja a pályázatra bocsátható la -
kások számát. 

Megoldás lehet az előző évi miskolci
példa, amikor úgy hirdették meg a lakást,
hogy azt a bérlő hozta kiutalható állapotba. A
KÜT elnöke azt javasolta a nem pályázott
lakások kapcsán, hogy az ingatlanról kapott
bemutató anyagokat juttassák el azokhoz a
munkavállalókhoz, akik a szokásos hirdetési
felületeken esetleg nem tudtak tájékozódni.
A javaslatot a lakásgazdálkodás vezető elfo-
gadta.

KÜT ülésén elsőként Kovács Ta -
más humánerőforrás gazdálkodási
igazgató és Császárné Nikolausz
Krisztina humánpolitikai szakértő
adott tájékoztatást a 2021. évi szo-
ciális segélykeret és munkabérelő-
leg felhasználásáról. A 2021-es
szo ciális segélykeretből a temetési
segélyre kifizetett összeg megha-

ladta a tervezett szintet. A szervezeti egysé-
gek kezelésében lévő szociális segélykeret
egy jelentősebb részét nem használtak fel,
de a megmaradt összeg nem vihető át a kö -
vetkező évre. A nagycsaládosok év végi tá -
mogatására elkülönített összegből a decem-
beri bérfizetési napon 119 munkavállaló ka -
pott összesen 5 522 600 forintot. Ez az adó-
terhek miatt a munkáltatónak 6 461 442 forint
kiadás volt.

Az idei keretek meghatározásáig szociális
segélyként kizárólag temetési segély, mun-
kabérelőleg pedig a tavalyi I. negyedévi ke -
retösszeg erejéig fizethető.

A bértömeg-gazdálkodás 2021. évi összeg -
zéséről az igazgató elmondta, összesen 118
pozíciót zártak le, ebből 1093 munkavállaló
átlagosan 34300 forint béremelésben része-
sült. 

A zárolt pozíciók egyebek között a követ-
kező munkaköröket érintették: ingatlan kar-
bantartás, kitérő lakatos, biztosítóberende-
zési lakatos, felsővezeték-szerelő csoport-
vezető, technológiai mérnök, vonali tolatás-
vezető, forgalmi szolgálattevő. Arra a kér-
désre, miért zárják le a fizikai munkaköröket
azt válaszolta, hogy nem küldtek el egyet-
len munkavállalót sem, az évek óta üres po -
zíciókat zárják le, melyek bérét azoknak ad -
ják, akik a munkát helyben elvégzik. A bértö-
meg-gazdálkodás tovább folytatódik 2022-
ben, mert segíthet a MÁV-béreket vonzóbbá
tenni.

38 érvényes lakáspályázat
Második napirendi pontban dr. Zih Szilvia

lakásgazdálkodás-vezető először a 2021. IV.
negyedévi lakáspályázat eredményét ismer-
tette. November 25-én jelent meg a lakáspá-
lyázat, melyre idén január 7-ig lehetett pá -
lyázni. Összesen 17 lakásra 39 pályázat érke-
zett, ezek közül csak egy volt csak érvényte-
len. Hat lakásra nem érkezett pályázat. 

Hét lakás esetén lehetett győztest hirdet-
ni, a győztesek közül két munkavállaló jelen-
tős hiányszakmában, szintén kettő hiány-
szakmában, három pedig nem hiányszakmá-
ban foglalkoztatott. 

A hat terület közül Miskolc, Debrecen,
Sze  ged egy-egy lakása esetén pontegyező-
ség alakult ki a pályázók kö zött, így a lakás-
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Mégis megkaphatják a bértömegen belül keletkezett maradványból a
nekik járó összeget a Záhony-Port Zrt. dolgozói is. A Vasutasok
Szakszervezetének köszönhetően az összeg a munkáltató eredeti
terveihez képest jelentősen emelkedett.

Néha az egyszerű ügyek sem mennek simán. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, ami a
Záhony-Port Zrt.-nél történt. Pontosabban eddig nem történt. Ám a VSZ közbelépett, miután
kiderült, ott eddig nem teljesült egy fontos megállapodás, amely a cégcsoport minden cégé-
re érvényes. Ismert, hogy a MÁV-VOLÁN-csoport és a szakszervezetek között született meg-
egyezés szerint a bértömegen belül keletkező maradványt a munkavállalók díjazására kell
fordítani. Az első kifizetést már tavaly decemberben teljesíteni kellett – volna.

Tisztáztuk: Záhony-Port  



RCH KÜT HÍREK

első napirendi pontban Berecz Árpád vasút-
biztonság és -védelem vezető a múlt év ada-
tait összegezte, s megállapította, hogy az
üzembiztonsági számok jól alakultak. Csök-
kent a munkabalesetek száma, halálos kime-
netelű esemény pedig szerencsére egy sem
történt 2021-ben. A balesetek többsége láb-

sérülés volt, s több esetben a munkavállalók figyelmetlen-
sége is közrejátszott ezeknél. Vonatbaleset 11 történt a múlt
évben. A korábbi évekhez képest örvendetesen csökkent az
árudézsmálások száma is. Védőeszközökre, védő- és mun-
karuházatra, különböző higiéniás készítményekre és fertőt-
lenítő szerekre több mint 108 millió forintot fordított a társa-
ság.

A járványügyi helyzetről Berecz Árpád elmondta, a pan-
démiás bizottság rendszeresen ülésezik, és ennek megfele-
lően hozza meg döntéseit. Sajnos az utóbbi napokban az
RCH-nál is az esetszámok emelkedő tendenciát mutatnak.
Végezetül a vezető elmondta, hogy nyugállományba vonul
és február 1-től Nauschl Szilárd veszi át a munkáját.

Az SC projekt folytatódik 
A második napirendi pontban Nyíri András üzemeltetési

igazgató beszélt a munkafolyamatok optimalizálását támo-
gató fejlesztésekről. Ebbe a körbe tartozik a Záhony térsé-
gét érintő az adminisztráció csökkentését szolgáló projekt
is. Tovább folytatódik a vonatkezelési hatékonyság növelé-
sére irányuló SC projekt, valamint a digitalizáció a MOTIS
és az RC-GO specifikációjával. Ezeket idén bevezeti a társa-
ság. A mozdonyflottával kapcsolatban leadtuk idei igényein-
ket az ÖBB-nek, de más vasútvállalattól is „kölcsönzünk”
mozdonyokat. Tavaly is csökkenő mennyiséget regisztrál-
tunk, idén viszont akár növekedésre is számíthatunk.
Továbbra is nagy kihívást jelent a 150-es és a 101-es vonal
átépítése, ez az egész évre rányomja majd a bélyegét. A
másik nagy kihívás az energia árának 300 százalékot is el -
érő drágulása, ami komoly többletkiadást okoz, fejezte be az
igazgató.

Az emelt bérek
már megérkeztek

A harmadik napirendi pontban dr. Vincze Teo-
dóra HR igazgató a decemberi bérmegállapodás
végrehajtásáról elmondta, hogy a munkabéreket
már az emelt formában kapta meg minden mun-
kavállaló. A megállapodás másik fontos eleme a Medicover
Egészségközpont már mindenki számára elérhető Coral
csomagja, amely járóbeteg-ellátást, labor- és diagnosztikai
vizsgálatokat tartalmaz. 

A folytatásban Gyöngyösi-Homik Katalin HR ösztönzés és
fejlesztés vezető az ez évi képzési terv összeállításáról
beszélt. Elmondta, a nyelvi képzés továbbra is online mód-
ban történik majd. Felhívta a figyelmet, hogy február első
két hetében a VBKJ nyilatkoztatás is lezajlik. Simon Ferenc
HR gazdálkodás- és partnerszervezet vezető elmondta,
hogy a szabadságok kiadása 97,5 százalékban teljesült. Ki -
emelte még, hogy a túlmunka felhasználása tavaly 16,5 szá-
zalékkal haladta meg az megelőző évi adatokat.

A túlmunka-ráfordítás órában mérve TÜK-Záhonyban kü -
lönösebben nem változott, TÜK-Nyugaton csökkent, míg
TÜK-Keleten jelentősen mértékben nőtt a megelőző évihez
viszonyítva.

Lassú, de határozott „f iatalodás”
A társaság munkavállalói létszáma 2021 végén 1923 volt,

a fluktuációs ráta 2020-ban 11,1 százalék volt, amely 2021-
ben 0,1 százalékkal csökkent, míg a vállalat munkavállalói-
nak átlagos életkorát tekintve nemi javulás, „fiatalodás”
figyelhető meg. 

Az ülés befejező részében a KÜT elnöke az idei szociális
segélykeret felosztását ismertette, majd a segélyezési sza-
bályzatot, illetve az erre a célra készített táblázatot fogadta
el a tanács. A két ülés között végzett munkáról az elnök
elmondta, hogy a VBKJ és az új bevezetendő munkakörökre
átadott utasítástervezetek véleményezése befejeződött, a
KÜT álláspontját a munkáltató megkapta.

Zubály Bertalan

RCH: javuló üzembiztonság,
némi f iatalodásA Rail Cargo Hungaria Központi Üzemi Tanácsa

január 25-én ott folytatta, ahol tavaly december-
ben abbahagyta, azaz a járvány miatt online tar-
totta ülését. 

Az

A helyzet átvizsgáláskor kiderült, hogy a Záhony-Port Zrt. vezeté-
se másképp értelmezte a megállapodást, ráadásul még nem is tel-
jesítette azt. 

Az elmaradásra magyarázatot kért a Vasutasok Szakszervezete
Záhony Területi Képviselete. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan ala-
kult a cég bértömeg-gazdálkodása 2021-ben, és mi volt az akadálya
az év végi kifizetésnek. 

Válaszában a munkáltató 60 ezer forint egyszeri kifizetésre tett
ígéretet mindazoknak, akiknek a munkaviszonya 2021. január 1-óta
fennállt. A cégvezetés terve szerint a 2021. január elseje után érke-
zettek csak részarányos pénzt kaptak volna. 

Mi azonban annak érdekében, hogy a Záhony-Port munkavállalói
is a csoportban alkalmazottal megközelítőleg azonos mértékű kifi-
zetésben részesüljenek, fejenként 90 000 forintos összegre tettünk
javaslatot, valamint kezdeményeztük, hogy az év közben belépett
munkavállalók is hozzájuthassanak a teljes összeghez.

Kezdeményezésünket a munkáltató elfogadta és megállapodás
született az egyszeri kifizetés teljesítéséről.

Most is bebizonyosodott, hogy a hároméves megállapodás jól
működik, hiszen az alapbéren túl is plusz jövedelemhez juttatja a
munkavállalókat.

MAGYAR VASUTAS2022. 2.

 munkavállalóinak is jár a pénz
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ereken egy éve jelent meg a
kétrészes cikksorozat a Ma -
gyar Vasutasban a home offi-
ce-ról és a távmunkáról. A ta -
valyi írásaimban igyekeztem a
lehető legalaposabb kitekin-

tést adni a két hasonló, de eltérő gyö-
kerű jogintézményről. A látszólag azo-
nos munkavégzési formák közötti kü -
lönbségeket megkíséreltem részlete-
sen feltárni, hogy az olvasó számára is
egyértelmű legyen: A távmunkát és az
otthoni munkavégzést csak az avatat-
lan laikusok keverik össze. 

Persze, a lelkem mélyén tudtam,
hogy a távmunka és a home office kö -
zötti különbségtétel meglehetősen
erőltetett, és hogy a két munkavégzési
forma tulajdonképpen nem is áll olyan
távol egymástól. Természetesen, a jog-
szabályi előírások és a dogmatika fé -
nyében ilyen kijelentést nem tehettem,
de addig azért elmerészkedtem, hogy
kifogásoljam azt, hogy a jogalkotó még
mindig adós a home office részletes
szabályainak meghatározásával. 

Most, hogy végre bekerült a Munka
törvénykönyvébe az otthoni munka-
végzés szabályozása, az is kiderült,
hogy mi a különbség a távmunka és az
otthoni munkavégzés között.

A nagy semmi
Az idéntől hatályos előírások alapján

a home office-ra a távmunka szabályai
terjednek ki: a Munka Törvénykönyve
úgy fazonírozta át a távmunka előírá-
sait, hogy egyszerűsítette és megritkí-
totta a szabályokat, másrésztől a sza-
bályozás hatálya alá vonta az otthoni
munkavégzést. A törvény tehát átvágta
a gordiuszi csomót: ahelyett, hogy a
home office-ra külön jogszabályt alko-
tott volna – makacsul ragaszkodva ah -
hoz, hogy az igenis különbözik a táv-
munkától – egyszerűen a távmunkává
minősítette azt. 

Jogtechnikai és gyakorlati szem-
pontból igen helyesen.

Évekig érlelt jogászi elmebaj
Néhány szóban azért térjünk ki a

home office és a távmunka közötti –
régi szabályozás szerinti – különbsé-
gekre! Ha pár hónappal ezelőtt valaki

azt mondta, hogy „ma távmunkán va -
gyok otthon, mert a főnök hazaküldött
dolgozni”, fogcsikorgatva hívtam volna
fel a figyelmét a két jogintézmény kö -
zötti különbségre: 

– Nem akarok akadékoskodni, de te
home office-on vagy otthon, nem táv-
munkán! A kettő nagyon nem azonos
– fontoskodtam volna hevesen geszti-
kulálva.

– Jó, hát, mindegy, érted, mire gon-
dolok.

– Igen, de akkor sem azonosak! –
emeltem fel volna mutatóujjamat nagy
pedantériámban.

– Oké, de most nem ez a lényeg. Szó-
val, a főnök hazaküldött…

– De igenis ez a lényeg! – kiáltottam
volna fel évekig érlelt jogászi elmeba-
jomban. – Az a lényeg, hogy a home
office körte, a távmunka meg alma! A
kettő tök más fogalom!!!

– Jóóóó… – engedett volna a beszél-
getőtársam, s látva, hogy addig nem
hagyom abba, amíg nem adhatom elő
a mondókámat, megkérdezte volna: –
Akarsz róla beszélni? 

Naná, hogy akartam volna!

Mik voltak az úgynevezett
„különbségek”?

Elsőként felhoztam volna, hogy a
távmunka a rendszeres, nem a mun-
káltató előtt végzendő feladatellátást
jelenti, melyet kötelező munkaszerző-
désben rögzíteni. Külön hangsúlyoz-
tam volna a rendszeresség fontosságát.
A home office kifejezetten eseti jelle-
gű, míg a távmunka rendszeres. Ha -
sonlóképpen kitértem volna arra, hogy
míg a távmunkát megállapodásban
kell rendezni, addig a home office „pa -
pírmunka” nélkül is elrendelhető. 

Külön kiemeltem volna, hogy a
mun káltató utasítási joga a távmunka-
végzés során erőteljesen korlátozott:
csak a feladatokat oszthatja ki a mun-
kaadó, a dolgozó munkavégzését
egyéb módon nem kontrollálhatja. A
home office esetében ilyen szabály
nem korlátozza a munkáltatót.

Hangsúlyoztam volna azt is, hogy a
távmunkában foglalkoztatottak mun-
kaideje főszabály szerint kötetlen, míg

a home office esetében ilyen előírás
nem létezik.

Megemlítettem volna azt is, hogy a
home office esetében a munkavégzés
helyét a munkavállaló határozza meg,
a távmunka esetében a törvény nem
tartalmaz ilyen előírást. 

Kitértem volna arra is, hogy a táv-
munkát csak számítástechnikai esz-
közzel lehet végezni, a home office
ese tében nincs ilyen megkötés.

Végezetül, az asztalt csapkodva óbé-
gattam volna, hogy a távmunka eseté-
ben a Munkavédelmi törvény részletes
szabályai terhelik a munkáltatót, míg a
home office esetében egyáltalán nincs
külön munkavédelmi előírás.

Kedves Olvasó! Ön szerint, a felso-
rolt különbségek alapján valóban
annyira különböző a távmunka és a
home office? Ön szerint tekinthető-e
fontoskodó pojácának az a jogász, aki a
piszlicsáré eltéréseket ilyen hevülettel
és szőrszálhasogatással adja elő?

Nem is különböznek!
Ha jobban megnézzük, nincs és soha

nem volt igazi különbség a távmunka
és a home office között. Vegyük csak
sorra a különbségeket! A távmunka a
rendszeres, a home office eseti? Na
persze. Mit jelent a rendszeresség?
Heti egy napot? Kettőt? Havi egyet
bármilyen időpontban? A rendszeres-
ség nem megkülönböztető ismérv, mi -
vel azt, hogy mi rendszeres és mi nem,
igen tág határok között lehet értel-
mezni. 

De térjünk ki arra is, hogy állítólag a
távmunka esetében kötelező az írásbe-
liség, az otthoni munkavégzésnél nem.
A különbség ezúttal is látszólagos. A
Munka törvénykönyve szerint a kötele-
ző írásba foglalás nélkül is érvényessé
válik a munkaszerződés, tehát ez sem
lehet döntő szempont, ráadásul a
munkáltatók zöme home office sza-
bályzatot készít, melyet a dolgozók az
otthoni munkavégzéssel, ráutaló ma -
gatartással el is fogadnak. 

A munkáltató utasítási joga és a
kötetlen munkaidő kapcsán is csorba
az érvelés. Ugyan a törvény azt írja,
hogy a távmunkában a munkáltató
minimális mértékben utasíthatja a
dolgozót – aki kötetlen munkaidőben
végzi a feladatait –, valójában ez sem
döntő jelentőségű, mivel a felek a táv-
munka esetében is rendelkezhetnek
eltérően, azaz kiköthetik a nagyobb
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Úgy tűnik, hogy a jogásztársadalom többhónapnyi nyafogását, siránko-
zását és mokorgását meghallgatva a jogalkotó végre döntött a home
office szabályainak jogszabályba ültetéséről. A január 1-től hatályos
szabályozás egyértelmű előírásokat teremt az otthoni munkavégzésre.
Megszűnt tehát az a hosszú ideje tartó felemás állapot, melyben a dol-
gozókat a munkáltató úgy küldhette „home office-ra”, hogy annak tar-
talmával senki sem volt igazán tisztában. Vége tehát annak a helyzet-
nek, amiben a hazai dolgozók jelentős részének úgy kellett otthonról

munkát végeznie, hogy a foglalkoztatás szabályai nem szerepel-
tek a hatályos jogban. Hip-hip-hurrá!K

Újratöltött  

8



munkaadói beleszólás le -
he tőségét, és azt is, hogy a
dolgozó nyolctól négyig kell,
hogy munkát végezzen. 

A munkavégzési hely meghatározá-
sának joga sem lényegi különbség,
2012 óta ugyanis eleve nem kötelező a
munkavégzési helyet meghatározni
egyetlen munkaszerződésben sem.

Az, hogy a távmunka számítógéppel
történik, a home office pedig nem fel-
tétlenül, szintén erőltetett érvelésnek
hat, hiszen a XXI. században szinte
minden irodai munka igényel számí-
tástechnikát. Másrészről, ha ez valós
különbség lenne, akkor az döntené el,
hogy a jogviszony home office vagy
távmunka, hogy az ügyfélszolgálatos
dolgozónak az ölében van-e egy lap-
top, vagy csak a vezetékes telefont szo-
rongatja. Bizarr lenne.

Az a különbségtétel pedig, mely sze-
rint a távmunka esetében a Munkavé-
delmi törvény alkalmazandó, a home
office esetében nem, azért alaptalan,
mert a munkáltató minden esetben –

tehát a home office esetében is – felel
a munkaeszközök megfelelőségéért, és
az ellenőrzési körében bekövetkezett

károkért. 

Mik az új előírások?
Ahogy írtam, a home office-ra

vonatkozó gyakorlat a távmun-
ka szabályaival egyesült a Mun -

ka törvénykönyvében. Végső so -
ron a törvény a távmunka korábbi

előírásait nyirbálta meg úgy, hogy
immár mindkét munkavégzési forma
szabályozására alkalmas legyen.

A jogszabály immáron nem tekinti a
távmunka feltételének sem a rendsze-
rességet, sem a számítástechnikai esz-
köz útján végzett feladatellátást. Így
tehát távmunka az eseti otthoni mun -
ka is, melyet számítógép nélkül lá tunk
el.

Változatlanul hatályos az a szabály,
hogy a feleknek kötelezően meg kell
állapodniuk a távmunkavégzésben,
ugyanakkor láthattuk, hogy az írásbe-
liség elmaradása miatt az ilyen munka-
végzés nem lesz érvénytelen. Termé-
szetesen ettől függetlenül erősen aján-
lott az írásbeli megállapodás megköté-
se, a későbbi jogviták elkerülése érde-
kében.

Igen lényeges, hogy a távmunkára
vonatkozó eddigi előírások jelentősen
egyszerűsödtek. Egyrészről, a felek

közötti megállapodásokat a törvény
diszpozitívvá tette, azaz a felek immá-
ron szabadon megállapodhatnak a tör-
vénytől eltérően is. 

Ettől függetlenül, az Mt. számos
tám pontot ad a jogviszonyra vonatko-
zóan: rögzíti, hogy a munkáltató utasí-
tási joga korlátozott, a dolgozó ellenőr-
zését számítástechnikai eszközzel vég -
zi. 

Fontos, hogy a távmunka keretében
a dolgozó legfeljebb a munkanapok
egyharmadában köteles a munkáltató
telephelyén dolgozni. Persze, mivel a
szabálytól megengedett az eltérés, a
felek kiköthetik azt is, hogy havonta
csak egy napot dolgozik „odabent” a
munkavállaló, de akár azt is, hogy hét-
főtől szerdáig kell az irodában csücsül-
nie. 

Zárásként
Bevallom, nagyon örülök az új sza-

bályozásnak, mert végre megszületett
napjaink egyik leggyakoribb irodai
munkavégzési formájának törvénybe
iktatása, megszűnt a szabályozatlan-
ság. Az pedig, hogy egy már meglévő
és bevált munkavégzési formával tör-
ténő egyesítés útján, a kopottas szabá-
lyok leporolásával valósult meg mind-
ez, már csak finom csokimáz a habon,
ami a torta legtetején van.

B a l c z e r  B a l á z s
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home off ice

A home officekifejezetteneseti jellegű,míg
a távmunkarendszeres. 
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MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS ÉRDEKVÉDELEM

aknem 20 éve már az
EU munkahelyi biztonsá
gi és egészségvédelmi
stratégiái kulcsszerepet
játszanak abban, aho
gyan a nemzeti hatósá
gok és a szociális partne

rek a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos
célkitűzések megvalósítására dön
téseket hoznak. E célkitűzések közé
tartozik a közös prioritásokhoz va ló
nagyobb igazodás, az együttműkö
dés ösztönzése, a munkahelyi egész
ségvédelembe és biztonságba való
beruházások ösztönzése, valamint
konkrét intézkedések előmozdítása
a munkahelyeken.

Az új EU-s stratégia alapja
A szociális jogok európai pilléré

nek cselekvési tervében kihirdetett
új, 2021–2027es munkahelyi biz
tonsági és egészségvédelmi straté
giai keret meghatározza a munka
vállalók egészségének és biztonsá
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gának javításához szükséges fő
prioritásokat és cselekvéseket a
világjárványt követő világban, ame
lyet a zöld és digitális átállás, a gaz
dasági és demográfiai kihívások,
valamint a hagyományos munkahe
lyi környezet megváltozása jelle
mez.

Az EUban azonban további mun
kahelyi biztonsági és egészségvé
delmi intézkedésekre van szükség
ahhoz, hogy a munkahelyek megfe
leljenek a gazdaság, a demográfia,
a munkavégzési modellek és a tár
sadalom egésze terén bekövetkező
egyre gyorsabb változásoknak. Az
uniós munkavállalók egy része szá
mára a munkahely fogalma egyre
képlékenyebbé, ugyanakkor az új
szervezeti formák, üzleti modellek
és iparágak megjelenésével egyre
összetettebbé válik. A Covid19vi 
lágjárvány még inkább felszínre
hozta ezt az összetettséget, és min
den eddiginél jobban összekapcsol
ta a munkahelyi egészségvédelmet
és biztonságot a közegészségügyi
szakpolitikával. 

A stratégiai keret ezért az elkö
vetkező évek során három hori
zontális kulcsfontosságú célkitű
zésre összpontosít:

 – a munka új világában a zöld és
digitális átállás, illetve a de 
mográfiai átmenet által előidé
zett változások előrejelzése és
kezelése; 

– a munkahelyi balesetek és
megbetegedések megelőzésé
nek javítása; 

– az esetleges jövőbeli egészség
ügyi válságokra való felkészült
ség javítása. 

E stratégiai keret célja az uniós in 
tézmények, a tagállamok, a szociá
lis partnerek és egyéb érdekelt fe 
lek mozgósítása a munkavállalók
biztonságának és egészségének vé 
delmével kapcsolatos közös prio ri 

tások végrehajtása érdekében. A
stratégiai keret a munkahelyi egész
ségvédelemmel és biztonsággal
foglalkozó valamennyi érintett félre
vonatkozik (nemzeti közigazgatá
sok, ideértve a munkaügyi felügye
lőségeket, a munkáltatókat, a mun
kavállalókat és a munkahelyi egész
ségvédelemben és biztonságban
érintett más érintett szereplőket),
és keretet teremt a cselekvéshez,
az együttműködéshez és a ta 
pasztalatcseréhez. 

A tagállamoknak a munkahelyi
biz tonsággal és egészségvédelem
mel kapcsolatos nemzeti straté 
giáikban foglalkozniuk kell a zöld és
di gitális kérdésekkel, javítaniuk kell
a megelőzést és a felkészültséget
an nak érdekében, hogy a korszerű
sített intézkedéseket és megközelí
téseket a munkahelyeken is megis
merjék.

Vállalati szinten ez a munkáltatók
tervezési és megelőző intézkedése
iben nyilvánul meg. Célzott és nap
rakész iránymutatásra, valamint –
különösen a kkvkra összpontosító
– tudatosságnövelésre és digitális
eszközökre van szükség, hogy tá 
mo gatni lehessen ezeket a vállala
tokat ebben az átmenetben azért,
hogy biztosítani tudják munkaválla
lóik magas szintű védelmét és a
fenntartható megoldásokat, ugyan
akkor versenyképességüket is meg
tudják őrizni.

A kihívások
Demográfiai átmenet. Az idősö

dő európai munkaerő formájában
je lentkező demográfiai változás fo 
lyamatos mérlegelést és reagálást
tesz szükségessé. 

A munkahelyi egészségvédelem
és biztonság alapvető szerepet ját
szik ebben, mivel ahogy a munka
vállalók egyre idősebbek lesznek, a
munkakörnyezetet, a feladatokat a
speciális igényeikhez kell igazítani
és a kockázatokat is minimalizálni
kell.

A technológiai fejlődés új lehető
ségeket teremthet a munkavállalók
számára életük és karrierjük vala
mennyi szakaszában. E technológiai
előrelépések több lehetőséget kí 
nálnak a munka és a magánélet

Miközben az Európai Unió megjelentette új munkahelyi biztonsági és
egészségvédelmi stratégiai keretét, Magyarországon a Munkavédelem
Nemzeti Politikájában (2016-2022) foglalt célok végrehajtása még nem
ért véget. Az EU-s keretrendszer átvételére hazánkban még az előké-
születi lépések sem kezdődtek meg, ez a későbbiekben jelentős feladat
elé állítja az országos munkavédelmi érdekegyeztetés szereplőit.

Új EU-s stratégia, de nálunk
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közötti egyensúly javítására, va 
lamint támogatják a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság hoz
záférhető eszközök, tudatosságnö
velés és hatékonyabb ellenőrzés ré 
vén való végrehajtását. Az új tech
nológiák azonban számos kihívást
is magukban rejtenek. 

A digitalizáció által előidézett vál
tozó munkavégzési formák, vala
mint a távmunkában dolgozó lakos
ság számának jelentős növekedése
szintén új és korszerűsített munka
helyi egészségvédelmi és biztonsá
gi megoldásokat tesznek szüksé
gessé.

A pszichoszociális és ergonómiai
kockázatok: A mentális egészség
ügyi problémák már a világjárvány
előtt is közel 84 millió embert érin
tettek az Unióban. Az uniós munka
vállalók fele véli úgy, hogy a stressz
megszokott a munkahelyén és ez az
összes elveszett munkanap min
tegy feléhez járul hozzá. A világjár
vány következtében a munkaválla
lók közel 40 százaléka kezdett teljes
munkaidőben távmunkában dol
gozni. Ez elmossa a munka és a ma 
gánélet közötti hagyományos hatá
rokat és tovább növelte a pszicho
szociális és ergonómiai kockázato
kat.

A munkával összefüggő megbe
tegedések és balesetek. Nagyon
fontos cél, hogy a munkával össze
függő halálesetek számát a lehető
legnagyobb mértékben csökkente
ni lehessen. A stratégiai keret meg
erősíti a megelőzési kultúrát a szer
vezeteken belül és az egyéni mun
kavállalók körében is. 

Veszélyes anyagok szinte minden
munkahelyen találhatók, és több
millió uniós munkavállaló van kité
ve minden nap ilyen anyagoknak. A
stratégia keretében a veszélyes anya
gok kezelésére szolgáló módszer
tant továbbra is aktualizálják a mun
kahelyi biztonsággal és egészségvé
delemmel kapcsolatos határérté
kek döntéshozatali eljárás során
való hatékonyabb megállapítása ér 
dekében. 

A munkahelyi egészségvédelem
előmozdítása: Az egészséges mun
kaerő az erős és ellenállóképes gaz
daság és társadalom alapja. 

Az egészséges életmódra való
ösztönzés a munkahelyen jelentő
sen csökkentheti a hiányzások, meg
betegedések és a nem fertőző be 
tegségek gyakoriságát. 

A sokféleség elismerése, ezen be 
lül is a nemek közötti különbségek
és egyenlőtlenségek kérdése, vala
mint a munkaerőn belüli megkü
lönböztetés elleni küzdelem alap
vető fontosságú mind a női, mind a
férfi munkavállalók biztonságának
és egészségének biztosításához,
ideértve a munkahelyi kockázatok
értékelését is. 

A munkahelyi erőszak, zaklatás
vagy megkülönböztetés hatással le 
het a munkavállalók biztonságára
és egészségére, és így negatív kö 
vetkezményekkel járhat az érintet
tekre, családjukra, munkatársaik

ra, szervezetükre és a társadalom
egészére. 

A felkészültség fokozása – gyors
reagálás a fenyegetésekre: A Co vid
19hez hasonló válsághelyzetekben
a munkahelyi egészségvédelem és
biztonság alapvető szerepet játszik
abban, hogy a munkavállalók, a vál
lalkozások és a kormányok életeket
tudjanak megóvni, illetve kezelni
tudják a jólléti kockázatokat, az üz 
letmenet folytonosságát és a fenn
tarthatóságot. 

Ezért alapvető fontosságú, hogy
levonjuk a Covid19világjárvány
ta  nulságait, és fokozzuk a lehetsé
ges jövőbeli egészségügyi válságok
ra, és egyúttal a munkavégzés vi 
lágjárványt követő újrakezdésére
történő felkészültséget. 

Összeállította: Kondor Norbert

MAGYAR VASUTAS2022. 2.
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Nagyon fontos cél, 
hogy a munkával összefüggő halálesetek
számát a lehető legnagyobb mértékben

csökkenteni lehessen. 
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Mi köze mindehhez a privatizációnak?
Az 1990-es években az európai vas-

utak állami tulajdonban voltak, de idő-
vel, a más közlekedési módok (sze-
mélygépkocsik, teherautók, légitársa-
ságok) által támasztott növekvő ver-
seny miatt egyértelművé vált, hogy a
vasúti rendszer hanyatlásnak indult.
Ahogy egy diplomata 1999-ben a Politi-
cóban írta: „A vasutakat ugyanúgy
működtetik, mint ahogy a Szovjetunió
mindent működtetett. A Bizottság egy-
séges vasúti piacot akar létrehozni, és
a vasutakat magáncégként akarja mű -
ködtetni”.

Ennek fényében alakult ki a liberali-
záció szelleme. Az EU a vasúti csomag-
jaival (összesen négy) megpróbálta
segíteni a magáncégek piacra lépését.
Az első csomag előírta, hogy a vasút-
társaságokat fel kell osztani, hogy az
üzemeltetést és az infrastruktúrát kü -
lön kezeljék. Az elképzelés az volt,
hogy a verseny elősegíti a vasúti ága-
zat növekedését és jobb szolgáltatást
eredményez, de a végrehajtás nem volt
egyenletes.

Benedikt Weibel, aki 1993 és 2006
között a Svájci Szövetségi Vasutak
(SBB) vezetője volt, rámutat: „Az egyik
nagy hiba az volt, hogy az Európai
Bizottság minden ágazatra ugyanazt a
receptet alkalmazta: energia, légitár-
saságok, távközlés, posta és vasút.
Ennek az öt nagy ágazatnak mindegyi-
ke teljesen más”.

Az országok eltérően reagáltak a
„kerék és sín” kötelező szétválasztás-
ra, sokan nem alkalmazták a vasúti
cso  mag számukra kényelmetlen ren-
delkezéseit. Néhányan (mint Hollandia
és az Egyesült Királyság) teljesen szét-
választottak, míg mások (Németország
és Olaszország) részleges integrációt
hajtottak végre. Így ma Európában a

nemzeti vasúti piacok privatizációja
nagyon eltérő szinten zajlik, de a leg-
több országban a legnagyobb szerep-
lők monolitikus állami vállalatok, leg-
alábbis a személyszállítási szolgálta-
tások esetében. Néhány helyen javul-
tak a szolgáltatások, de nem egysége-
sen.

Repülő helyett vonattal?
A közlekedési ágazatban 30 száza-

lékkal nőtt az üvegházhatású gázok
kibocsátása. És ebből szinte semmit
sem a vasút generált. 

A légi közlekedés ugyanakkor az EU
teljes közlekedési kibocsátásának
mintegy 12-13 százalékát teszi ki, és
ennek nagy részét a 4000 kilométert
meghaladó, hosszú távú járatok teszik
ki. 

Az 1500 kilométer alatti rövid járatok
a teljes kibocsátás 25 százalékáért fe -
lelősek. Nem sok, de ha az EU betilta-
ná a rövid távú járatokat, és a vasútra
való átállást ösztönözné (ahol van hat
óránál rövidebb átszállás), a Greenpe-
ace tanulmánya szerint Európa máris
3,5 millió tonna CO2-t takarítana meg
évente – ez Horvátország éves kibo-
csátásának felel meg. A légiközleke-
dés egyéb hatásai (mint például az
NOx és a vízgőz) bizonyítottan kétszer

nagyobb hatással vannak az éghajlatra
és az emberek egészségére. A légiköz-
lekedés megszüntetésével önmagában
nem lehet elérni Európa éghajlati cél-
jait. De a közúti közlekedésről a vasút-
ra való átállással és a működő vasúti
rendszer fejlesztését ösztönző intézke-
désekkel kombinálva van esély arra,
hogy jelentősen csökkenjen a közle-
kedés környezeti hatása.  

Jó példák 
Könnyebb pozitív példákat találni

egy jól működő vasúti rendszerre nem-
zeti szinten (mint Svájcban, vagy a
Prága-Ostrava vonal a Cseh Köztársa-
ságban), mint határokon átnyúlóan. De
van egy reményteli példa, amely emlí-
tést érdemel: az osztrák állami vasút,
az ÖBB NightJet vonatai. A hosszútávú
összeköttetések javítása természet-
szerűleg nagy sebességű vonatokba
történő nagyberuházásokhoz, költsé-
ges infrastruktúrához és – könnyebben
mondható, mint megvalósítható – hosz-
szú távú tervezéshez kötött.

A fentieket figyelembe véve az éjsza-
kai vonatközlekedés már most is gyor-
sabb alternatívát jelenthet, és az ÖBB
úgy döntött, hogy erre épít. Miután az
éjszakai vonatok legnagyobb európai
üzemeltetője, a német Deutsche Bahn
megszüntette az összes éjszakai jára-
tát, az osztrák vasút lépett a helyébe,
és gyorsan átvette a piacot. A NightJet
már az első évben nyereséges lett,
több évvel az eredeti feltételezések
előtt (bár valószínűleg nem az osztrák
kormány segítsége nélkül). Ma a
NightJet hálózata 10 európai államot
fed le, és számos útvonala három
különböző országon halad át. 

A világjárvány okozta veszteségek
ellenére azt tervezi, hogy 2025-ig bőví-
ti hálózatát, és akár 50 százalékkal
növeli az éjszakai vonatok utasainak
számát. A társaság 2021-ben Bécs-
Amszterdam és Innsbruck-Amszter-
dam járatokat indít. Ezt 2021 decembe-
rében a Bécs-München-Párizs vonal-
nak kellene követnie. 

A következő években a tervek szerint
tovább bővítik a hálózatot, méghozzá
partnerekkel közösen.

( v é g e )

Feltárta, összegezte és nyilvá-
nosságra hozta az európai vas-
utak problémáit a tizenegy or -
szág ta pasztalt újságíróiból álló
Investigate Europe (Vizsgáljuk
meg Eu ró pát). E lapszámunkban
írásuk befejező részét olvashat-
ják. Az eredeti összeállítás alap-
ján ké szült cikket Zlati Ró bert
szerkesztette.

MI A PROBLÉMA AZ
EURÓPAI VASUTAKKAL?

3. befejező
rész

Ma Európában a nemzeti
vasúti piacok privatizációja nagyon

eltérő szinten zajlik.
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Molnárné Szlávik Györgyi, a
VSZ ONYSZ elnöke köszöntő-
je után az ülésen résztvevők
1 perces néma főhajtással
emlékeztek Visi Ferenc volt

elnökségi tagra, a Magyar Vasutas volt fő -
szerkesztőjére, valamint az elmúlt
időszakban eltávozott nyugdíjas
szakszervezeti tagokra, tisztségvi-
selőkre.

A nyugdíjas alapszervezetek 70
százaléka ősszel megtartotta tag-
gyűlését, ezek tapasztalatait az
ülé sen megtárgyalták. A beszámo-
lók hű képet mutatnak arról, milyen
nehézségekkel küzdenek az alap-
szervezetek. A pandémia megne-
hezítette a nyugdíjasok szervezeti
életét is. Sajnos egyre súlyosabb
probléma az utánpótlás. Évek óta komoly
gondot jelent a létszámcsökkenés minden
területen. Ennek főbb okai a betegség, a
magas életkor és a Covid-19 miatti sok
halálozás. Jelenleg az a cél, hogy a csök-
kenés legalább szerényebb mér tékű
legyen. 

A magas életkor, az egészségi és fizikai
állapot romlása miatt több területen súlyos
létszámgondok vannak, ami miatt alap-
szervezetek szűnnek meg. Fel kell készülni
arra, hogy az őszi választásoknál utánpót-
lási gondok lesznek. Nagyon fontos lenne
a nyugdíjba vonuló vasutas szakszervezeti
tagok átvezetése a nyugdíjas alapszerve-
zetekbe. Ehhez megfelelő tájékoztatásra
van szükség azok működéséről, a tényle-
ges tagságnál mérsékeltebb tagdíjfizetés-
ről. 

Felmerült, hogy meg kell vizsgálni a köz-
ponti tagdíjfizetés lehetőségét. A tagdíjfi-
zetés egységes elven történő rendezését a
2023. évi kongresszusra elő kell készíteni.
Vizsgálni kell a megoldási lehetőségeket,
több fórumon megvitatni, egységes állás-
pontot kialakítani a tagdíjfizetés módjáról,
mértékéről. Sajnos az a ta pasztalat, hogy
nemcsak a nyugdíjas, ha nem a tényleges

szervezeteknél is gondot jelent az utánpót-
lás és a fiatalítás. 

Szomorú létszámcsökkenés
A VSZ ONYSZ Budapest TK vezetője, Sá -

ra Sándor kiegészítésében elmondta, hogy
Budapest területen is jelentősen csökkent
a létszám. A nagy területen az elnök és két
helyettese tartja a kapcsolatot az alapszer-
vezetekkel. Információkat, írásos anya  gokat,
újságokat minden területre igyekeztek idő-
ben eljuttatni. Sajnos a létszámcsökkenés,
a vírus miatti működési nehézségek is köz-
rejátszottak abban, hogy Budapest terüle-
ten is szűntek meg, illetve ol vadtak össze
alapszervezetek. Idén január 1-től Buda-
pest Keleti pályaudvar nyugdíjas alapszer-
vezet és Dunaújváros nyugdíjas alapszer-
vezet a VSZ ONYSZ Központi nyugdíjas
alapszervezethez, Hegyeshalom nyugdíjas
alapszervezet Győr nyugdíjas alapszerve-
zethez csatlakozik bizalmi csoportként,

Ferencváros-Ócsa, Tápiószecső, Techno-
lógiai Központ és Újszász nyugdíjas alap-
szervezet pedig megszűnt.

Az elnökségi tagok megjegyezték, hogy
a MÁV-nál régen volt nyugdíjas ügyintézés
is. Amikor ez megszűnt, a szakszervezetek
vették át ezt a feladatot. Akkor ehhez a
MÁV biztosította a tárgyi és technikai fel-
tételeket. Ahol gondok vannak a feltételek
biztosításával, az irodák fenntartásával,
arra az illetékesek figyelmét érdemes len -
ne felhívni. 

Rendezett gazdálkodás
A VSZ ONYSZ 2021-ben a szabályozások

betartásával, számszaki szempontból rend-
ben gazdálkodott. Az erről szóló beszámo-
lót és a 2022. évi költségvetést az elnökség
elfogadta.

Molnárné Szlávik Györgyi elnök arról tá -
ékoztatta az elnökség tagjait, hogy a Vas-
utas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsé-
gével való együttműködés és összefogás
lehetőségeit vizsgálva a VSZ ONYSZ írás-
ban kezdeményezte a két szervezet együtt-
működési megállapodásának megkötését.
Erre a tárgyévi választások után kerülhet-
ne sor. Az együttműködés erősítené, haté-

konyabbá és eredményesebbé tenné a két
szervezetet.

Molnár Géza, a Vasutas Nyugdíjasklu-
bok Országos Szövetsége elnöke felhívta a
figyelmet, hogy a vírus az együttműködési
kezdeményezéseket és a klubok működé-
sét is befolyásolta. A jobb, hatékonyabb
működés érdekében módosítani kell az
SZMSZ-t és az Alapszabályt is. Továbbá
tájékoztatta az elnökséget a szövetség és
a Vasutas Országos Közművelődési- és
Szabadidő Egyesület (VOKE) kapcsolatá-
ról, együttműködéséről. A Győr, Szolnok,
Székesfehérvár VOKE MÁV ingatlanban, a
Pécs, Nyíregyháza szakszervezeti tulaj-
donban működik. Ezeken a területeken a
technikai, tárgyi működés biztosított. Több
helyen azonban önkormányzati ingatlan-
ban, részben pedig a Kárpátaljai Alapít-
vány alatt működik. A támogatások itt nem
egységesek és nem is minden területen

van. Sajnos együttműködés sincs
mindenhol, sok gond van a műkö-
dési hatékonysággal is. Néhol elő-
fordult, hogy a teremhasználat sem
ingyenes. A szövetség mindenhol
jó és élő kapcsolatra, a felmerülő
problémák megoldására törekszik,
mellyel a nyugdíjas vasutas klubok
működését igyekszik segíteni.

Védett nyugdíjasok
A vírus hatásáról készült előter-

jesztés szerint a nyugdíjas alap-
szervezetek tagságának nagy ré -

sze megkapta a 3. oltását is. A kö vetkező
hullám hatásai előre nem láthatóak, vala-
mint az sem tisztázott, hogy a 4. oltást
mikor és hogyan kaphatják meg.

Az előterjesztéseket a szóbeli kiegészí-
tésekkel együtt az elnökség tagjai egyhan-
gúlag elfogadták.

Mári Gábor VSZ ONYSZ alelnöke tájé-
koztatta az elnökséget arról, hogy a Szer-
vezetépítési Bizottság az őszi beszámoló
taggyűlések, a kongresszusra való felké-
szülés, valamint a májusi elnöki értekezlet
feladataival, témaköreivel foglalkozik.

Szanyi Lászlóné felhívta a figyelmet a
területi könyveléssel kapcsolatos aktuális
feladatokra, a havi jelentések fontosságá-
ra, a költségvetés elkészítésére, a taglét-
szám egyeztetésére, a kitüntetési javasla-
tok leadási határidejére, az oltási adatok
megküldésére.

A VSZ ONYSZ elnöke tájékoztatta az el -
nökséget az elkövetkező időszakban a
nyugdíjasokat érintő tárgyalásokról, ren-
dezvényekről. Felhívta a figyelmet a pan-
démiás előírások változásának figyelem-
mel kísérésére és betartására.

Szakolczainé Szabó Erzsébet

A nyugdíjas szakszervezeti ta -
gok létszámának fogyása miatt
alapszervezetek szűnnek meg,
ol vad nak össze – hangzott el a
VSZ ONYSZ évnyitó első elnöksé-
gi ülé sén január 25-én, amit a
szervezet budapesti székhe-
lyén tartottak, a pandémiás
helyzetre vo natkozó szabályok
betartásával.

LÉTSZÁMCSÖKKENÉS ÉS
UTÁNPÓTLÁS GONDOK



1951 nyarának végén, a
világháború után alig hat és
fél évvel a dolgozók a szegé-
nyes életkörülmények kö -
zött is közösségekbe vágy-
tak. Ezért kisebb kirándulá-
sokat, programokat szervez-
tek. Kormányhatározat is
volt arról, hogy az egészség
védelme érdekében erőtelje-
sen szervezni kell a termé-
szetbarát mozgalmat.

Ennek megoldására a vas-
utas természetjárás Debre-
cenben, és Hajdú-Bihar me -
gyében éledt leghamarabb
az országban. 

1951-ben tizennégy lelkes,
kirándulni, túrázni szerető
ember körében felvetődött,
hogy természetjáró szakosz-
tályt kellene szervezni.

Elkezdődött a szervezés az
akkor fennállásának 50. év -
fordulóját ünneplő Debre-
ceni Vasutas Sport Clubnál. 

1952. január 26-án meg-
alakult Debrecen város, és
Hajdú-Bihar megye első ter-
mészetjáró szakosztálya a
DVSC szakosztályaként. 

A tagok a természetjárást
kezdettől fogva igazi sport-
nak tekintették. Célul tűz-
ték ki a túrák folyamatos
szervezését az ország külön-
böző tájaira. 

Folytatták 1952-ben a vas-
utas természetjárók által új -
ra elindított Országos Kék-
túra útvonalának folyama-
tos bejárását, népszerűsíté-
sét.

Az alakuló összejövetelen
Tóth Bélát választották a
szak osztály vezetőjének, aki
egészen 1967. június végéig
vezette azt. Addigra a létszám

megközelítette az 500-at. A
változatos programokon he -
tente több százan vettek
részt, a túrákat húsz képzett
vezető segítette.

1953 decemberében meg-
alakult Hajdú-Bihar megyé-
ben a Természetbarát Szö-
vetség, mert addigra már

 négy természetjáró szakosz-
tály működött. 1953. szep-
tember 19-én megrendezték
a megyében az első termé-
szetjáró terepgyakorlatot. 

Ezzel a történelmi tettel, a
Szakosztály lerakta Hajdú-
Bihar megyében a tájékozó-
dási sport alapjait. A tájéko-

zódási futás fejlődése az
1960-as évek végére elérke-
zett oda, hogy kiváljon a ter-
mészetbarát mozgalomból.
Így alakult meg 1970-ben a
Magyar Tájékozódási Futó
Szövetség.

2002 februárja ismét mér-
földkő volt. Az addigi szak-
osztály szervezeti és szerve-
zési változások, valamint
gazdasági megfontolások
alapján DVSC Természetjá-
ró Egyesület néven önálló
egyesületté vált 2002. febru-
ár 11-én. Az egyesület elnö-
kének Fodor Andrást válasz-
tották, aki 2010. július 27-ig
volt vezető. A DVSC Termé-
szetjáró Egyesületnek ma
száz tagja van. A túraprogra-
mok igen változatosak. A
hét évtized alatt a több ezer
tag vett részt a természetjá-
rásban.

Az egyesület töretlen lel-
kesedéssel folytatja munká-
ját az új és gyakran változó
körülmények között is.

Lejegyezte és fotó:
S e r e s s  I s t v á n  

SZÜLETÉSNAP

A DVSC természetjáró szakosz-
tályának 1951-es szervezésekor az
akkor mindössze 14 éves Vass Zol-
tánt is meghívták az alapítók közé.

Vass Zoltán ma nyugdíjas vas-
utas, a VSZ agilis tagja, aktív ter-
mészetjáró és szervező. 1956-ban
Budapesten a MÁV Távközlési és
Biztosítóberendezési Építési Fő -
nökségen kezdett dolgozni. Szak-
mája folytán sok településre vezé-
nyelték, például Székesfehérvárra,
Záhonyba, Püspökladányba, Debre-
cenbe. 

1980-tól anyaggazdálkodó, 1983-
tól 1997-ig, nyugdíjazásáig cso -
port vezető volt. Rendkívüli szervezőképes-
sége, szerteágazó tudása, tapasztalata és
megszerzett jogosultságai révén 123
kirándulást, 110 színházlátogatást szerve-
zett több ezer vasutasnak és családtagjaik-
nak. A kirándulásokon összesen 6090-en
vettek részt. Európa tizenhét or szágába –
Ausztria, Németország, Svájc, Franciaor-
szág, Spanyolország, Olaszország, Görög-

ország, Törökország, Bulgária, Románia,
Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ukrajna,
Lengyelország, Csehország, Szlovákia – vitt
vasutasokat és családtagjaikat. Jól felké-
szült idegenvezetőként is lenyűgözte az
utazókat.

Az országosan is példa nélkül álló telje-
sítményt 2020. október 1-én MÁV elnök-
vezérigazgatói kitüntetéssel ismerték el. 
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70 éve alapították a
Debreceni Vasutas
Sport Club természet-
járó szakosztályát, a
mai DVSC Természet-
járó Egyesület jog-
elődjét. 
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70 ÉVES A DVSC TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET,
ÉS DEBRECEN TERMÉSZETJÁRÓ SPORTJA



REJTVÉNY

Elsöprő sikert arattak a VSZ küldöttei a Szé-
kesfehérváron és Szolnok telephelyen tartott
üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselői
választáson. Míg Székesfehérváron ötből öt
győztes a Vasutasok Szakszervezete küldötte
volt, Szolnok 11-ből 10 helyet nyertek a VSZ-
esek.

Jelentősen bővült a MÁV Vagon Kft.  tevékenysé-
gi köre és létszáma is 2021. októberétől. A meg-
növekedett létszámnak és az átalakult telephelyi
struktúrának megfelelően januárban Székesfe-

hérvár és Szolnok telephelyen is munkavédelmi képvi-
selőket és üzemi tanács tagokat választottak 

A Vasutasok Szakszervezete jelöltjei mindkét helyen
kimagasló eredményt értek el. 

Ez azt jelenti, hogy Székesfehérváron – együtt a Fé -
nyeslitkén dolgozó kollégákkal – az üzemi tanács mind
az öt tagját és az öt munkavédelmi képviselőt is a VSZ
adja.

Szolnokon a tizenegy üzemi tanácsi helyből tízet a
VSZ küldöttei szereztek meg. A megválasztott munka-
védelmi képviselők közül heten a Vasutasok Szakszer-
vezete jelöltjei. Itt további két hely még szabad, ennek
betöltésére a közeljövőben pótválasztást kell tartani.

Köszönjük a bizalmat!

Friss hírekért, információkért látogasd
a Vasutasok Szakszervezete honlapját

www.vsz.hu
15

MAGYAR VASUTAS 2022. 2.

Tarolt a VSZ
a Vagon Kft.-nél

Tarolt a VSZ
a Vagon Kft.-nél



Tisztelt VSZ tagok!
Megjelent az Explorer Vasutas Világjáró Klub (egyesü-
let) 2022. évi önköltséges túraterve. Túráinkra tiszte-
lettel várunk minden tagot és érdeklődőt.

Budai hegyek eXtreme – outdoor – ingyenes!
Március 19. – 1 napos  – outdoor – klasszikus – átmozgató – csapatépí-

tő – tetszeni fog – évindító – a természet és te – garantált izomláz – vár a
hegy  

Húsvétolás: New York – Philadelphia – Washington – strapatúra
Április 20. – 7 napos  – strapatúra – Central Park – Nagy Alma – csak

átugrunk – túl az Óperencián – DC – Rocky Balboa  219e Ft+ 344 USD-től
Palóc Grand Canyon outdoor – ingyenes!
Május 14. – 1 napos – outdoor – vonatos, gyaloglós – tufás márga – tufa

– fatörzsbarlang – kálvária – templom – szurdok – Páris – outdoor   
Svájc, Gleccser expressz ECO – vonatozás
Június 05. – 3 napos – vonatozás – panorámavonatozás – svájci Grand

Canyon – egy napos feltöltődés – Vasutmania.hu   16e Ft + 50 CHF-tól
Svájc, Gleccser expressz + Gornergrat – vonatozás 
Június 06. – 4 napos – vonatozás – panorámavonatozás – 2 nap Svájc –

nem kell szabi hozzá – pünkösd Svájcban – 3089m-re vonattal   19,9e Ft +
98 CHF-től

Izland  strapatúra
Július 09. – 5 napos – strapatúra – vízesések – Jokulsárlon – Blue Lago-

on – kicsi túra – Golden Triangle – Izland classic  220e Ft +219 EUR-tól
Szlovénia rafting, canyoning, zipline  evezés
Július 24. – 3 napos   – evezés – Explorer új – extreme – outdoor – vonat

– telekocsival is – zipline –  vadvízi evezés – adrenalin – csapatmunka – ne
légy vizes – gumihajó  21e Ft-tól 

Prága túra
Augusztus. 07. – 3 napos – túra – Prága – Orloj – Károly-híd – vár –

Arany utcácska  4900 Ft
A nagy Explorer paintball csata  bakancslista túra – ingyenes!
Augusztus 07. – 1 napos – bakancslista túra – paintball – átmozgató –

nagycsata –  bakancslista – kor nem számít – akciójáték – lövöldözés  
Hullócsillagles a Prédikálószéken hálózsákos party –

ismeretterjesztő – ingyenes!
Augusztus 14. – 2 napos – ismeretterjesztő – Perseidák – pizsama party

– akár énekelni is – Vadálló kövek – 2 napos túra   

Kijev – Csernobil vonattal  túra
Augusztus 21. – 5 napos – túra – rendhagyó – élet a zónában – életünk-

ben egyszer – ne feledd – soha többé – törékeny világunk – Pripjaty urbex
33e Ft + 50 Eurótól

Transzszibériai Expressz ECO – extrém túra
Augusztus 29. – 10 napos – extrém túra – Ne várj a következő vonatra!

– repcsivel ki és haza – Transzszibériai – Moszkvától a tajgáig – elfoglaltak-
nak   304e Ft-tól 

Transzszibériai Expressz Classic  világjáró túra
Szeptember 03. – 15 napos – világjáró túra – Ne várj a következő vonat-

ra! – profiknak – időmilliomosoknak – Transzszibériai – Vlagyivosztokig –
fanatikusoknak  473e Ft-tól

Mars Expedíció, Gánt  outdoor – ingyenes!
Szeptember 25. – 1 napos – outdoor – vörös – Gánt – bauxitbánya – afri-

kai fíling – szavanna – mars – bauxit
Rám – szakadék – outdoor – ingyenes!
Október 01. – 1 napos – outdoor – klasszikus – átmozgató – csapatépítő

– más – tetszeni fog  
Felsőpetény bányavasút – ismeretterjesztő – ingyenes!
Október 16. – 1 napos – ismeretterjesztő – akkus vasút – különleges

bánya – tradíció – természetjárás  – csapatépítő/családépítő – jó társaság   
Tatai tó vadlúdles – ismeretterjesztő – ingyenes!
November 13. – 1 napos – ismeretterjesztő – örömséta – Öreg-tó – kicsik-

nek, nagyoknak – vadludak – vadlúdles – madárles  

Szakszervezeti tagoknak, nyugdíjasoknak és családta-
goknak előzetes regisztrációval ingyenes! 

Telefonos fogadóórák:
Szo,V: 9-15h, Cs:15-16 h-ig:

06 30/963-4325 mobilon

További információk:
E-mail: info@evvk.hu

http://www.explorerklub.hu 
https://fb.com/explorerklub 

A túrákon VSZ tagok, tagsági igazolvánnyal
vehetnek részt! 

Várjuk megkeresésüket,
üdvözlettel: Explorerklub

A programterv közzétételét 
a VSZ támogatta.


