
SOKAN JÓL 
JÁRTAK

A nyáron bevezetett bér-
tömeg-gazdálkodás során
48 betöltetlen pozíciót
zártak le végleg, s az így
felszabadult keretből 208
kolléga alapbérét emelték
– hangzott el a MÁV Zrt.
központi üzemi tanácsá-
nak ülésén, ahol az is
kiderült, hogy hatéko-
nyabbá teszik az egész-
ségmegőrző programot.

(6. oldal)

TÖBB NŐT 
A VASÚTHOZ!

„Európai szociális partner-
ségi megállapodás a vasúti
ágazatban dolgozó nők hely-
zetéről” című dokumentu-
mot írt alá 2021. november
5-én az Európai Vasutak Kö -
zössége (CER) és az Eu rópai
Közlekedési és Szállítási
Dolgozók Szövetsége (ETF).
Az ágazatban növelni kell a
női munkavállalók ará -
nyát.

(4. oldal)

VASÚT 
JÖVŐJE A TÉT

Budapesten rendezték meg a
9. ERA (Európai Vasúti Ügy -
nökség) Workshopot, ahol szá-
mos érdekes, jövőbemutató elő -
adást hallhatott a 750 résztve-
vő. A rendezvény témája a vas-
úti biztonság és átjárhatóság
fejlesztése volt. A tanácskozást
a Magyar Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium az Eu -
rópai Vasúti Ügynökséggel kö -
zösen szervezte meg. 

(12. oldal)

Vigyázzunk egymásra!

Nem kötelezi Covid elleni védőoltásra munkavállalóit a MÁV-Volán-csoport vezetése,
de mindenkitől elvárja, hogy kezelje felelősen a súlyos járványhelyzetet. A cégvezetés
arra kéri az oltott munkavállalókat, hogy ösztönözzék oltatlan kollégáikat a védőol-
tás beadatására. A biztonság mindannyiunk érdeke.

TERÍTÉKEN
A MINIMÁLBÉR
A Vasutasok Szakszer-
vezete szükségesnek
tartja a megemelt mi -
nimális bérek feletti
bérsávokban kialakuló
torlódás kezelését, hogy
megszűnjenek a mun-
kavállalók közötti bér-
feszültségek. 

A megoldáshoz szük-
séges egyeztetések el -
kezdődtek.

(2. oldal)
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munkáltató és a résztvevő szakszer-
vezetek – közöttük a Vasutasok
Szakszervezete is – megállapodtak
abban, hogy a továbbiakban foko-
zottan vizsgálják a járványügyi
helyzetet és szükség esetén egyez-
tetnek a lehetséges lépésekről.

A tárgyalófelek ajánlást fogal-
maztak meg: „az egyén, a család, a
munkaközösség egészségének biz-

tonsága érdekében a SARS-CoV-2 koronaví-
rus elleni oltás felvétele a leghatékonyabb
védekezés a járvány terjedése ellen. Ennek

tudatában – bízva az átoltottság mértékének
folyamatos növekedésében is – a felek fel-
hívnak minden munkavállalót arra, hogy
minél nagyobb számban döntsenek a SARS-
CoV-2 koronavírus elleni oltás felvétele
mellett.”

Ennek támogatására a MÁV-Volán–cso-
port kötelezően vállalta, hogy 2022-ben két
nap pótszabadságban részesülnek azok a
munkavállalók, akik legkésőbb 2021. no -
vember 30-ig igazoltan védőoltásban része-
sülnek, és korábban nem szereztek pótsza-
badságra jogosultságot.

Az egyeztetésen a minimálbér és a garan-
tált bérminimum emelésének a következmé-
nyeivel is foglalkoztak a felek.

Terítéken a minimálbér is
A Vasutasok Szakszervezete szükséges-

nek tartja a megemelt minimális bérek felet-
ti bérsávokban kialakuló torlódás kezelését,
hogy megszűnjenek a munkavállalók közöt-
ti bérfeszültségek.

A munkáltató ezzel kapcsolatban elmond-
ta, hogy a minimális bérek új szintjére való
átállás mintegy 3,5 milliárd forintos többlet-
költséget jelent a vállalatcsoportnak. 

A torlódás elkerüléséhez tulajdonosi
támogatásra van szükség. 

Az egyeztetések megkezdődtek. Ennek
lezárulta után kell tárgyalnunk arról, hogy
mely munkavállalói csoportok részesülhet-
nek a bérmegállapodásban szereplő 10 szá-
zalék feletti alapbéremelésben. 

Elfogadhatatlannak tartja a
Ma gyar Szakszervezeti Szö vet -
ség (MASZSZ) a kormánynak
azt a döntését, amellyel a mun-
káltatókra hárítja a koronaví-
rus elleni oltás kötelezővé té -
telét. A szövetség hangsú-
lyozza, a védőoltás kiemelten
fontos, ám ez az intézkedés
nemcsak tovább erősíti a mun-
kahelyeken a diszkriminációt,
hanem az alaptörvénnyel el -
lentétesen szabad kezet ad a
munkáltatóknak az oltást meg -
tagadók kirúgására vagy fize-
tés nélküli szabadságra küldé-
sére is.

Akormánynak egyeztetnie
kellett volna a szakszer-
vezetekkel, mielőtt úgy

döntött, hogy a munkaadókra
bíz za, kötelezővé teszik-e a
koronavírus elleni védőoltást –

olvasható a Székely Tamás al -
elnök által jegyzett MASZSZ-
közleményben. A szövetség sze-
rint ugyanis az intézkedés szám-
talan tisztázatlan kérdést vet
fel. Az érdekvédők aggasztónak
tartják, hogy a kormány a dönté-
sével szabad kezet ad a mun-
káltatóknak arra, hogy fizetés
nélküli szabadságra küldjék,
vagy akár azonnali felmondás-

sal kirúgják az oltást megtaga-
dó alkalmazottaikat. Mindkettő
súlyos szankció a bérből, fize-
tésből élők számára – érvel köz-
leményében a MASZSZ. A szak-
szervezet felhívja a figyelmet:
fizetés nélküli szabadságot ed -
dig kizárólag a munkavállaló
kérhetett, a munkaadó nem jo -
gosult azt ráerőltetni egyetlen
alkalmazottjára sem. Az oltást

megtagadókkal szembeni rend-
kívüli felmondást pedig a szö-
vetség egyenesen alaptörvény-
ellenesnek tartja. 

Most viszont erre, valamint a
munkaidőkeret kijátszására is
lehetőség nyílik. Ráadásul a
mostanra kialakult hiánygazda-
ságban az oltás kö telezővé téte-
lének áthárításával olyan esz-
közt ad a kormány a munkálta-
tók kezébe, amellyel visszaélve
egy elbocsátási hullámot is el
lehet indítani – érvel a szövet-
ség. A szakszervezetek szerint a
védőoltás kiemelten fontos, de
valószínűleg nem a diszkrimi-
nációt erősítő munkahelyi köte-
lezés a legalkalmasabb népsze-
rűsítő módszer – szögezte le az
érdekvédelmi konföderáció.

A Magyar Szakszervezeti Szö -
vetség az intézkedés részletei-
nek tisztázására a Verseny szféra
Konzultációs Fóruma rendkívüli
összehívását kezdeményezi.

Nem kötelezi dolgo zó it a Covid19 védőoltás beadatására a MÁV-Volán-
csoport – jelentette ki a munkáltató a közelmúltban megalakult Cso-
portszintű Érdek egyeztető Tanács ülésén. A járvány mellett a napok-
ban megszületett minimálbér-egyezség következményeiről is tárgyal-
tak a felek.

Megkezdődtek a tárgyalások 
a bértorlódásról

MÁV-Volán-csoport:  Nincs kötelező oltás

A
Kötelező  védőoltás?

MASZSZ: Megint nélkülünk
döntöttek, rólunk
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Friss hírekért, információkért
látogasd a Vasutasok 

Szakszervezete honlapját
www.vsz.hu

A vállalatok egy része – kis túlzás-
sal – meg sem érzi (magas termelé-
kenységű, exportra termelő külföldi
vállalatok), míg másoknak komoly
fejfájást fog okozni, és lesznek, aki-
ket ellehetetlenít vagy trükközésre
kényszerít. A munkavállalók egy ré -
sze, akik az átlagkereset körül és afe-
lett visznek haza (2021. júliusában a
bruttó átlagkereset a KSH szerint 433
700 forint volt) észre sem fogják ven -
ni. Egy részüket közvetlenül érinteni
fogja az emelés. Ők azok,  akik ma
mi nimálbért vagy garantált bérmini-
mumot kapnak, illetve akik a mai
összeg, vagyis a 167 400 és 219 000
forint,valamint a tervezett jövőbeni
200 000 és 260 000 forint közötti
bruttó bért kapnak – nekik biztosan
növekedni fog a bruttó és a nettó
keresetük.

Egy részüket pedig közvetve érinti
az emelés: azok a munkavállalók
ugyanis, akiknek a keresete koráb-
ban a 200 000 forint feletti bérsáv-
ban volt, most joggal érezhetik úgy,
hogy túl közel kerültek a legalacso-
nyabb bérekhez. 

A munkavállalók ugyanis nem csu-
pán saját abszolút helyzetük alapján
elégedettek – vagy nem – a bérükkel,
de relatív helyzetük is nagymérték-
ben befolyásolja elégedettségüket.
So kan gondolhatják: ha eddig tisztes
távolban voltam a minimálbértől,
mert mondjuk, havi bruttó 250 ezer

forintot kerestem a 167 400-hoz ké -
pest, akkor az emelés után nem le -
szek ennyire elégedett a fizetésem-
mel, a távolság csökkenése a saját
helyzetem romlását jelenti. Az érin-
tettek mindig ugyanannyival szeret-
nének többet keresni a minimálbé-
resnél, ha esik, ha fúj, hogy ne érez-
zék úgy, romlik a helyzetük.

Vagyis, a 200 ezer forintos mini-
málbérrel bértorlódás jön létre, ami-
vel foglalkozni kell, meg kell szün-
tetni. Ez azt jelenti, hogy előbb vagy
utóbb az új minimálbér feletti bérsá-
vokban elhelyezkedő béreket is emelni
kell. Az, hogy a munkavállalók töb-
bet visznek haza, a cégeknek többe
fog kerülni.

Az állam viszont a minimálbér és
garantált bérminimum és a bértorló-
dás miatti járulékos béremelésekkel
kifejezetten jól jár: növekszik a befi-
zetett szja-adótömeg, a társadalom-
biztosítási járulék, sőt az esetleges
munkáltatói tehercsökkenés ellené-
re a beszedett szociális hozzájárulási
adóbevétel is emelkedik. 

Hosszabb távon viszont rosszul jár
a munkavállaló, hiszen a gazdaság
teljesítménye által indokoltnál gyor-
sabb ütemben növekvő bérek tovább
fűtik az amúgy is igen magas infláci-
ót, így pénzromlás eltünteti a plusz
bér jó részét.

( M é r c e ‐ V S Z )

Csoportszintű Érdek -
egyeztető Tanácsot
(CSÉT) hoztak létre a
MÁV-Volán-csoport-
hoz tartozó gazdasági
társaságok és a meg-
határozó szakszerve-
zetek. Na, ez a megál-
lapítás első olvasatra
vélhetően sokaknak
nem mond semmit. Megjegyzem: ta -
lán második olvasatra sem. Pedig a
CSÉT-tel fontos és hasznos fórum szü-
letett. Olyan, ahol az egyes munkavál-
lalói csoportok érdekeit, speciális igé-
nyeit az eddigieknél is hatékonyabban
képviselhetik a szakszervezetek köz-
vetlenül a munkáltatóval szemben.

Van már ilyen – legyinthetnek erre
most sokan, de nincs igazuk. Ilyen
még nem volt. De nem is azért alakí-
tottuk, hogy kipipáljuk ezt a hiány-
pótlást is, hanem azzal a céllal, hogy a
cégcsoporton belüli érdekegyeztetést
az egyes ágazatokra szabva gyorsabbá
és hatékonyabbá tegyük. 

Az érdekegyeztető tanácsban meg-
szűnnek a felesleges körök, az ülése-
ken és a döntéshozatalban ugyanis
csak a kollektív szerződéskötésre jo -
gosult szakszervezetek vesznek részt.
Ennél az asztalnál tehát csak komoly,
tárgyalásra -, ha kell vitára és megálla-
podásra képes szervezetek ülnek majd.
Ráadásul ez a fórum a szakszervezete-
ket is változásra, összefogásra kény-
szeríti. Ez mindenkinek jó, de tagja-
ink számára kifejezetten előnyös. És
ez a lényeg. 

Mi a VSZ-nél már tudjuk, összefo-
gással még jobbak, még sikeresebbek
lehetünk. Mondom, mi tudjuk. De még
mindig vannak jó néhányan a szak-
szervezeti vezetők között is, akik nem
így gondolják. Járják a ma guk sikerte-
len vagy kevésbé sikeres útját azt gon-
dolván, egyedül is elboldogulnak. Van
egy rossz hírem: ez nem megy. 

A CSÉT-hez hasonló kezdeménye-
zések egyebek között arra is jók, hogy
felnyissuk a külön utakon járók sze-
mét, együtt kell lépnünk. 

Mi már régen megtettük az első
lépést, s egyre gyorsabban megyünk.
Lépéselőnyben vagyunk. Lehet csatla-
kozni. 

Lépéselőnyben

Meleg János
elnökA

magyar gazdaságban egyszerre igaz az, hogy vannak
cégek, amelyek észre sem veszik, ha 200 000 forint
lesz a bruttó minimálbér – hiszen senki sem keres
náluk bruttó 300-350 000 forint alatt –, és vannak
olyan kis cégek, amelyeknek, ha hirtelen ennyit kell
emelni, akkor le lehet húzni a rolót. Milyen hatása van

a minimálbér 200 ezer forintra emelésének a munkavállalókra,
munka adókra és az államra?

BESZÉLJÜNK
A 200 EZER FORINTOS

MINIMÁLBÉRRŐL!

JEGYZET
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európai ágazati párbeszédbizottság kere-
tében a CER és az ETF 2004 óta dolgozik a
nők ágazaton belüli jobb képviseletének
és integrációjának előmozdítása érdeké-
ben. A szociális partnerek 2012 óta rend-
szeresen tesznek közzé éves jelentéseket,
amelyekben 12 mutatót elemeznek, hogy

nyomon követhessék az elért eredményeket. A jelentések
rámutattak arra, hogy a vasúti ágazatban növelni kell a női
munkavállalók ará nyát és a nemek közötti egyenlőség
elérésére irányuló erőfeszítéseket. A CER és az ETF a
2018/2019. évi szociális párbeszéd munkaprogramja kere-
tében úgy döntött, hogy az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 155. cikkének megfelelően tárgyalásokat
kezd a nemek közötti egyenlőség és a nemek közötti sok-
színűség vasúti ágazatban történő előmozdításáról szóló
kötelező erejű önálló megállapodásról.

Miért fontos?
Számos okból fontos, hogy a vasúti ágazat több nő szá-

mára legyen vonzó, és képes is legyen megtartani ezeket a
nőket.

– A vasúti ágazat demográfiai fejleményei egyre na -
gyobb kihívást jelentenek, ezért a vállalatok felismerik,
hogy a – népesség felét kitevő – nőkre is számítaniuk kell
munkaerőként.

– A túlnyomórészt férfiakból álló munkaközösségekben
dolgozó nők nagyobb valószínűséggel szembesülnek hát-
rányos megkülönböztetéssel, szexuális zaklatással és nem
megfelelő magatartással; a nemek szempontjából ki -
egyensúlyozottabb vállalatok hozzájárulnak a tisztelettel-
jesebb vállalati és munkakultúrához.

– A munkahelyek női szempontból történő javítása –
például elegendő és megfelelő egészségügyi felszerelés
biztosítása az állandó és utazó személyzet számára –, vagy
a munkahelyi egészségügyi és biztonsági feltételek, vala-
mint a munka és a magánélet jobb egyensúlya, a nemek
szempontjából semleges besorolási rendszerek kialakítása
hozzájárul a nők ágazaton belüli megtartásához.

– A vasúti ágazat fokozódó automatizálása és digitalizá-
ciója új munkalehetőségeket teremt, amelyek vonzóbbak
különösen a közlekedési ágazatban dolgozó nők, de a fér-
fiak számára is. Fontos, hogy a jövőben garantált legyen a
nemek közötti kiegyensúlyozottság, különösen az infor-
matikai alapú innovációs munkakörökben és az informa-
tikai termékfejlesztésben.

– A továbbra is férfiak által uralt vasúti ágazatban a hori-
zontális szegregáció – például a nők hiánya a mérnöki és
műszaki szakmákban – az egyik legjelentősebb tényező,
amely hozzájárul a nemek közötti bérszakadékhoz. Emel-
lett a természettudományos, technológiai, mérnöki és ma -
tematikai végzettséggel rendelkező nők bevonása segíthet
a vállalatoknál tapasztalható szakemberhiány csökkenté-
sében, a nők foglalkoztatásának és termelékenységének

4

EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS A VASÚTNÁL DOLGOZÓ NŐK ÉRDEKÉBEN

növelésében, és ezáltal a nemek szerinti foglalkozási
szegregáció csökkentésében.

– A nők bevonása a munkaerőpiacra, az iskolai végzett-
ségük és az iparágban rendelkezésre álló munkahelyek
közötti összhang megteremtése innovatív erőt ad a vasút-
társaságoknak és lehetőséget biztosít a rendelkezésre álló
legjobb tehetségek kiaknázására, szem előtt tartva azt is,
hogy a nők gyakran jobb iskolai eredményekkel rendel-
keznek, mint a férfiak és a legtöbb uniós országban maga-
sabb az átlagos iskolai végzettségük. 

– Az összes rendelkezésre álló tanulmány azt mutatja,
hogy a legalább 30 százalékban az alulreprezentált nem
képviselőiből álló vegyes csapatok jelentősen nagyobb
problémamegoldó kompetenciával és innovációs erővel
rendelkeznek – azaz produktívabban dolgoznak –, mint a
homogén csapatok. Ha az alulreprezentált csoport a mun-
kaerő legalább 1/3-át képviseli, elegendő önbizalommal
rendelkezik ahhoz, hogy ötleteket vessen fel és hallassa a
hangját. 

– A vasúttársaságok elemi érdeke, hogy kiegyensúlyo-
zottabbá tegyék a különböző nemek képviseletét a mun-
kaerőben, és biztosítsák a nők megfelelő képviseletét min-
den foglalkozási csoportban és vezetői szinten.

Meg kell szüntetni az egyenlőtlenséget!
Az európai szociális partnerek feltételezik, hogy a mun-

kakultúrában megjelenő sztereotípiák, a hátrányos meg-
különböztetés, a (szexuális) zaklatás és a nem megfelelő
viselkedés akadályozza a nőket abban, hogy vasúttársasá-
goknál helyezkedjenek el vagy ott maradjanak. A megál-

A megállapodás célja: 
•  több nőt vonzani a vasúti ágazatba, különösen

azokra a területekre, ahol a nők nagymértékben
alulreprezentáltak,

• kiegyensúlyozottabbá tenni a nemek szerinti meg-
oszlást a vasúti ágazatban és felszámolni a nemi
alapú szakmai szegregációt,

• vonzó munkakörnyezetet kialakítani annak érdeké-
ben, hogy a vasúttársaságok és az ágazat a nők
számára vonzó munkáltatóként jelenjen meg, és
hosszú távon megtartsa őket, 

• olyan munkakörnyezetet kialakítani, amely meg-
szünteti a sztereotip gondolkodást és a férfiak
által uralt kultúrát, mivel ez előfeltétele annak,
hogy a nők a vasúti társaságokban és az ágazatban
maradjanak, 

• megszüntetni a nemi alapú megkülönböztetést,

• biztosítani a nők és férfiak közötti esélyegyenlő-
séget a vasúti ágazatban minden szinten és min-
den területen, 

• megvalósítani a nemek közötti egyenlőséget.

„Európai szociális partnerségi megállapodás a vasúti
ágazatban dolgozó nők helyzetéről” című dokumen-
tumot írt alá 2021. november 5-én az Európai Vas-
utak Közössége (CER) és az Európai Közlekedési és
Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF).

TÖBB NŐT A VASÚTHOZ!

Az
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lapodással az aláíró felek arra törekednek, hogy több
nőt vonzzanak a vasúti ágazatba, és megteremtsék a meg-
felelő keretfeltételeket ahhoz, hogy a nők a vállalatoknál
és az ágazatban maradjanak. 

Elkötelezik magukat amellett, hogy a vasúti ágazatban
fejlesztik a nemek közötti egyenlőséget és kiegyensúlyo-
zottabbá teszik a nemek közötti megoszlást. A nemek

közötti egyenlőség és a nemi sokszínűség olyan témák,
amelyekkel a vállalatoknak és a szakszervezeteknek is fog-
lalkozniuk kell.

A szociális partnerek minden tőlük telhetőt megtesznek
annak érdekében, hogy előmozdítsák a megállapodást és
annak tartalmát a vasúti ágazatban, és végrehajtsák azt az
érintett vállalatokon belül.

Ez a kötelező erejű,
önálló európai meg-
állapodás megfelel
az Európai Unió cél-
kitűzéseinek és kihívásainak. Sőt, az Ursula von der
Leyen vezette Bizottság egyik fő prioritása az Egyen-
lőség Uniója. Erre világít rá az új megkülönböztetés
ellenes jogszabályra irányuló javaslat és a 2020-
2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi
stratégia. 

Ez a stratégia felvázol egy sor kulcsfontosságú
intézkedést, többek között a nemi alapú erőszak
(beleértve a szexuális zaklatást) megszüntetését, a
munkaerőpiacon való egyenlő részvétel és esély-
egyenlőség biztosítását (beleértve az egyenlő bére-
zést), valamint a nemek egyensúlyának elérését a

döntéshozatalban, pél-
dául a vállalati igazga-
tótanácsokban. Ezen túl -
menően a nemi esély-

egyenlőségi stratégia konkrét intézkedésekre szólít
fel annak érdekében, hogy a munka és a magánélet
közötti egyensúlyra vonatkozó uniós szabályok mind
a nők, mind a férfiak tekintetében a gyakorlatban is
megvalósuljanak – biztosítva, hogy a tagállamok
átültessék és végrehajtsák ezeket a szabályokat.
Emellett a CER és az ETF csatlakozott a „Nők a szál-
lításban – Uniós platform a változásért” elnevezésű
kezdeményezéshez, amelyet a közlekedéspolitikáért
felelős uniós biztos indított útjára 2017-ben azzal a
céllal, hogy megoldásokat találjon a nők közlekedé-
sen belüli foglalkoztatásának növelésére.

AZ EGYENLŐSÉG UNIÓJA
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A nyáron bevezetett bértömeg-gazdálkodás során 48 betöltetlen pozíci-
ót zártak le végleg, az így felszabadult bértömegből pedig 208 kolléga
alapbérét emelték – hangzott el a MÁV Zrt. központi üzemi tanácsának
október közepi ülésén, ahol az is kiderült, hogy alaposan átalakítják az

egészségmegőrző programot, mert messze nem éri el a céljait.

Sokan jártak jól a bértömeg-
gazdálkodás bevezetésével
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kiegészítésének alapbéresítése ok -
tóberben megtörtént, ez összesen 163
embert érint. Az intézkedés okán a
korábbi, határozott idejű, 4000 fo -
rint/szolgálatos alapbér kiegészítés
helyett 37 000 forintos alapbérfejlesz-
tés valósul meg. Az alapbéresítés
határozatlan időre szól és már ez lesz
az alapja a 2022. évi 10 százalékos bér-
emelésnek. Ennek az intézkedésnek a
végrehajtásához 19 betöltetlen pozí-
ció lezárása révén felszabaduló bértö-
meg biztosít fedezetet. 

Végezetül arról is tájékoztatta a tes-
tületet, hogy a szeptember 30-ig hatá-
lyos munkáltatói egyoldalú bérintéz-
kedések 2022. január 31-ig meghosz-
szabbították, a fent említett alapbére-
sített tolatásvezetői bérkiegészítésen
kívül.

Napirenden kívül Kispál-Király
Lívia HR projektek és struktúrafej-
lesztés vezető beszélt a MÁV Zrt.
SZMSZ módosításának szükségessé-
géről. Az Intermodális Csomópontok
(IMCS) kialakítása során az egységes
üzemeltetési álláspont érdekében az
Ingatlanfenntartási igazgatóságon
egy IMCS koordinációs osztály jön
létre 2021. november 1-től. Az Ingat-
lanfenntartási igazgatósághoz tarto-
zó NET osztály megszűnik, mivel jog-
szabályváltozás alapján a NET-el kap-
csolatos tevékenység kikerült a MÁV
Zrt. által ellátandó feladatok közül, a
munkavállalók sorsa rendeződött. 

Megújulás előtt 
az egészségmegőrző program

Harmadikként Móricz Judit opera-
tív HR igazgató ismertette az egész-
ségmegőrző program felhasználását
és jövőjét. Tájékoztatóját az elmúlt
három év adataival kezdte, eszerint
2019-ben a 13719 jogosultból 1094,
2020-ban 13842 jogosultból 759, míg
2021-ben 13527 jogosultból 602 mun-
kavállaló jelentkezett a programra.
Megállapította, hogy a jelentkezők
szá ma évről évre csökkent, így ebben
a formában nem hatékony a program.
Budapesten 50 százalékra esett vissza
a jelentkezés. A MÁV Zrt-nél 111 mun-
kakör van bevonva a programba, a
forgalomnál a legmagasabb, 71 száza-
lékos részvétel. Sajnos a pandémia
nagymértékben befolyásolta a részvé-
telt. A VNK Kft. három intézménye
(Harkány, Hévíz, Balatonfüred) szállo-

tása, aminek célja, hogy a munkál-
tató minden munkavállaló számára
egészségügyi szűrést és vizsgálatokat
biztosítson. 

Megemlítette még a gyermekvas-
utasok bevonását a vállalathoz való
szorosabb kötődésének elősegítésé-
ben. Minden átalakításhoz szövetsé-
gesek kellenek, melyben az érdek-
képviseletekre és az üzemi tanácsok-
ra számít. 

A KÜT tagjai javaslatokat fogalmaz-
tak meg az elhangzottakkal kapcso-
latban, melyek között a vidéki szak-
mai oktatások visszaállítását, az ösz-
töndíj pályáztatás alkalmazását, tájé-
koztató füzet elkészítését a juttatá-
sokról, valamint egy rugalmasabb
MÁV-Évek program biztosítását kér-
ték az egészségügyileg kipontozottak
részére. Felvetették még, hogy a helyi
vezetők kapjanak nagyobb lehetősé-
get a rehabilitált munkavállalók
MÁV-Volán-csoporton belüli elhelye-
zésére, az egészségmegőrző program
megtartására. 

Válaszában a vezérigazgató-helyet-
tes elmondta, hogy a jelenlegi egész-
ségmegőrző csomagban a 13000 mun -
kavállalóból 680 részére van lehető-
ség évente, ez nem egy hatékony
megoldás, és természetesen nyitott
minden kezdeményezés megvitatásá-
ra, amely a jelenlegi forrásaink haté-
konyabb felhasználását eredményez-
heti.

Lezárt pozíciók, megemelt alapbérek
Második napirendként Szilágyi Pé -

ter munkaerő-gazdálkodás vezető
adott tájékoztatást a 2021. július 1-től
bevezetett bértömeg-gazdálkodás al -
kalmazásának eddigi eredményeiről.
Elmondta, hogy 48 pozíció zártak le,
így 208 kolléga alapbérét emelték.
Példaként említette, hogy a pécsi te -
rületen egy pozíció lezárásával 11
munkavállaló alapbérét lehetett emel-
ni. 

Hangsúlyozta, hogy a tolatásveze-
tői tevékenységet ellátók alapbér-

lső napirendi pontban a
MÁV Zrt. humán folyamatai-
ról Steininger Zsolt humán -
erőforrás vezérigazgató-he -
lyettes adott részletes tájé -
koz tatást, melyet rövid be -

mu tatkozással kezdett. 
A munkaerőhelyzetet az élve szüle-

tések számának alakulásával szemlél-
tette: míg 1970-ben 151 819 gyerek
született, addig 2003-ban (akik most
18 évesek) 94 647. Ebből is látszik,
hogy a munkaerőpiacon egyre keve-
sebben jelentkeznek, ez pedig érző-
dik a MÁV-nál is. A lényeg, hogy a fel-
adathoz kell a létszámot és a bért biz-
tosítani. Kitért a bértömeg-gazdálko-
dás gyakorlati lépéseire, ahol a terüle-
tek bevonásával a meglévő források
jobb elosztását kell elérni, a cégcso-
portban dolgozó munkatársak jobb
megbecsülése érdekében. Szólt a kép-
zés és az egészségügyi vizsgálatok át -
alakításának szükségességéről. 

A célkitűzések között említette a
kommunikáció átalakításának fon-
tosságát, ehhez technikai feltételként
biztosítják a vállalati okostelefon
applikációt a digitális eszközökben
rejlő lehetőségek kihasználásával.
(Például a tavalyi elektronikus nyi -
latkoztatás a lojalitásról, a jövőben
pedig a munkáltatói igazolás egy kat-
tintással legyen letölthető.) 

Mérik az elégedettséget
A munkafolyamatok optimalizálá-

sa, automatizálása szükséges azért,
hogy a munkavállalók számára egy
átláthatóbb, használhatóbb rendszer
legyen. 

A munkavállalói elégedettség folya-
matos mérése és eredményei terüle-
tenként segíthetik a munkaerő meg-
tartást. 

Az átalakítás része, hogy a humán-
partner ne a papírmunkában vesszen
el. Értéket teremtsen, ne adminiszt-
rációval foglalkozzon a munkaideje
jelentős részében. Folyamatban van
az egészségmegőrző program átalakí-
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első napirendi pontban
Gyöngyösi Homik Ka -
talin HR ösztönzés és
fej lesztés vezető a je -
len leg folyó eltérések
oktatásáról adott hely-

zetképet. Elmondta, hogy az ezzel
kapcsolatos vizsgáztatás még a ko -
rábbinál is nagyobb kihívást jelent
majd mindenki számára.  

A folytatásban Simon Ferenc HP
szervezetvezető elmondta, hogy  a
szabadságkiadás eddig 68,3 száza-
lékban teljesült, ami időarányosan
jó. A túlóra-felhasználás is növeke-
dett a múlt évhez képest, több mint
6500 órával. A létszám 1908 fő, ami
kevesebb a tervezettnél. Az RCH
átlagéletkora 48,6 év, de vannak
kulcsfontosságú munkakörök, ahol
az 51-52 évet is meghaladja. Idén
eddig szociális segélyben 161, teme-
tési segélyben 51 kolléga részesült.
Az egészségmegőrző program ki -
használtsága Hajdúszoboszló kivé-
telével 60 százalék körül van. A
folytatásban a vezető elmondta,

hogy a munkahelymegtartó prog-
rammal kapcsolatos megállapo-
dást a fradiban mindenki aláírta. 

Zavaró vágányzárak 
A következő napirendi pontban

Nyíri András üzemeltetési igazgató
először a vontatási területről adott
részletes tájékoztatót, majd beszélt
a teherkocsik ellátottságáról is.
Kiemelte: elindult a cukorrépa fu -
va rozása, fennakadás nem látszik.
A Dunaferr irányába is növekszik a
forgalom. Az egyes kocsira vonat-
kozó támogatási szerződést a na -
pokban írják alá a MÁV Zrt.-vel. 

A legnagyobb kihívás az energia-
árak növekedése mellett a vágány-
zárak, illetve az ezzel kapcsolatos
zavartatások lesznek. 

A fényeslitkei terminál kiszolgá-
lására, ellátására tettünk javaslato-
kat, erről már megkezdődtek a tár-
gyalások. 

A teherkocsi javításos állag ör -
vendetesen csökkent, így most
több kocsit tudunk forgalomba ál -

lítani, de sajnos így is
vannak teljesítési akadá-
lyaink – fejezte be az
igazgató. 

Az egyebek között az
RCH-nál működő üzemi
tanácsok elnökei adtak
tájékoztatást a szociális-
segély-ke ret felhasználásáról. A
tanács megállapította, hogy min-
denképpen át csoportosításra lesz
szükség a három TÜK kisegítésére,
hiszen a területeken már beadott
igények várnak elbírálásra. A foly-
tatásban Bekk István, a KÜT mű -
szaki szakbizottságának vezetője a
munkáltatóval zajló tárgyalásról
adott tájékoztatót. Kiemelte a tech-
nológiai folyamatok áttekintését,
va lamint a 2022-ben bevezetendő
E12. műszaki kocsiszolgálati utasí-
tás változásainak lekövetését. 

Zárásként Zubály Bertalan KÜT
elnök a november közepén Bécs-
ben rendezendő EÜT-ülés előké-
születeiről tájékoztatta a jelenlévő-
ket. Kiemelte: két megállapodás
megkötése van napirenden, az
egyik a home office munkavégzés
feltételeinek megteremtése, a má -
sik a határon átnyúló munkavégzés
szabályaira vonatkozik.

Z u b á l y  B e r t a l a n

A járvány miatt napokkal korábban kiadott szigorú előírások betartása
mellett lehetett megtartani az RCH Központi Üzemi Tanácsa ülését októ-
ber 26-án. Az eseményen a meghívottak személyesen megjelentek, a
tanácskozás ugyanis így az online-nál sokkal hatékonyabb. 

dai szolgáltatást nyújt, ezért beso-
rolása alapján védettségi igazolványt
kell bemutatni, ennek hiányában
töb ben le mondták a részvételt. Meg-
jegyezte, hogy ez a munkáltatónak
sok adminisztrációval jár, ráadásul
veszteséget is okoz, mert ki kell fizet-
ni a visszalépéseket. A programot
sokan üdülésként használják, sok a
visszatérő munkavállaló, miközben a
szabályok szerint 3 évente lehetne
részt venni benne. A konstrukció át -
alakítása megkezdődik, de 2022. ápri-
lis 1-ig fenntartják a jelenlegi feltéte-
lekkel. Jövőbeni elképzelés egy egész-
ségügyi szűrőcsomag előkészítése,
melynek a tervezetét a KÜT ré szére
írásban meg fogják küldeni. Ez már
valamennyi MÁV Zrt.-s munkaválla-
lóra vonatkozna. A KÜT tagjai tapasz-
talataik alapján elmondták, hogy a
kisebb MMK-ban lévők a munkahely
elvesztése miatti félelem, va lamint az
emelkedő fürdőjegy árak következ-
ményeként ma radtak távol a prog-
ramtól.

A negyedik napirenden belül a
2021. harmadik negyedévi lakáspályá-
zatok összegzését végezte el a testü-
let. A KÜT Területi Lakásbizottság
tagjai részletesen ismertették a szep-
tember 8-án a Területi Igazgatóságok
által kiírt pályázatot, melyre október
8-ig lehetett jelentkezni. A hat terüle-
ten 21 ingatlanra 44 db pályázat érke-
zett. Sajnálatos módon még mindig
volt 3 érvénytelen pályázat és utólag
még 2 pályázatot kellett érvénytelení-
teni. Egy pályázó munkáltatói igazo-
lást nem csatolt, egy másik pályázó
két benyújtott pályázata a jelentkezé-
si lap helytelen kitöltése és az aláírás,
valamint a tanúztatás hiánya miatt
lett érvénytelen. A debreceni terüle-
ten pedig egy pályázó visszavonta
pályázatot. 

A budapesti lakások 
a legnépszerűbbek

A legnagyobb lakásigény továbbra
is a budapesti területen mutatkozott,
ahol 4 lakást hirdettek meg, ebből 3-

ra összesen 16-an adtak be érvényes
pályázatot, és valamennyi jelentkező
jelentős hiányszakmában dolgozik.
Egy lakásra nem mutatkozott igény
(Lábatlan). Kilenc lakás esetében az
értékelés során alkalmazott szem-
pontokhoz rendelt pontszámok össze -
sítése alapján választottak nyertest, a
debreceni területen pontegyezőség
alakult ki két pályázó között, míg bu -
dapesti területen egy lakásra kettős,
egy másik lakásra hat azonos pont-
számmal rendelkező pályázó kö zött
pontegyezőséget hozott az értékelés,
így a KÜT tett javaslatot a területi
igazgatóknak. 

A KÜT tagjai javaslatot tesznek az
értékelő lap módosítására. 

Különféléken belül öt rendkívüli
élethelyzetbe került munkavállaló- és
két kolléga temetési segélykérelmét
bírálta el a testület. 

A következő KÜT ülés várható idő-
pontja: november 18.

B o d n á r  J ó z s e f  
KÜT elnök, sajtóreferens
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ersze, a szerződéses szabad-
ság elve alól is akadnak szép
számmal kivételek, hiszen jog-
szerűen nem rendelhetünk
atomsilót a kertünk végébe,
nem adhatunk megbízást a
szomszéd kutyájának agyon -
csapására és nem adhatjuk el
a vesénket. Számos kivétel és
korlátozás létezik a szerződé-

ses szabadság elve alól: Semmis példá-
ul az uzsorás szerződés, a jóerkölcsbe
és a jogszabályba ütköző megállapo-
dás és a színlelt szerződés is. A sor
hosszan folytatható, ám az e havi szám-
ban az érthetetlen szerződések sem-
misségével fogunk foglalkozni.

Nézsonra járt, nyalkás brigyók
turboltak, purrtak a zepén,
nyamlongott mind a pirityók,
bröftyent a mamsi plény.
„Kerüld a Gruffacsórt, f iam,
a foga tép, a karma metsz!
Ne járj, hol grémmadár csuhan
s a bőszhedt Gyilkanyessz!”

Kapta döfke kardját a smorc,
rég csűszte már a nyúf vadat –
megállt a vén plakány tövén
a tamtam‐lomb alatt.
Egy! Kettő! Egy! Kettő! – csihant
a döfke penge nyisz‐nyasza!
Metélte szét, kapta fejét
s diadalgott haza. 

(Részlet Lewis Carrol „A Gruffacsór”
című verséből. 

Fordító: Tótfalusi István)

Lewis Carrol híres nonszensz verse
– mely az Alice tükörországban című
meseregény részeként látott napvilá-
got – az angol irodalom egyik csúcstel-
jesítménye. Lenyűgöző költemény, hi -
szen az olvasó valójában egy mukkot
sem ért a leírtakból, mégis pontosan
tudja, hogy miről szól a mű. Nem tud-
nánk megmondani, hogy mi az a „né -
zson”, de sejtjük, hogy az egy napszak,
valamikor késő délutántájban. Nem
tu dunk pontos leírást adni arról, hogy
mi lehet a „pirityók”, de szinte biztosak
vagyunk benne, hogy egy madárról le -
het szó. A Gruffacsór pedig egy ször-
nyeteg, egy sárkányszerű rém, akit a
„döfke kardú smorc” győz le. Hogy mit
csinál az, aki „csűszi” a vadat, megint
csak nem tudjuk, de érezzük. És azt
sem tudjuk pontosan megmondani,
hogy mit csinált az, aki „diadalgott
haza”, viszont a legtöbbünk szellemé-
nek képernyőjén egy alak jelenik meg,
aki örömittasan, kérkedve sétált az úton
hazafelé.

Igazi nyelvi bravúr, a költő és a
műfordító nevét kísérje örök elisme-
rés!

Gruffacsór a jogban
Míg a költő az érthetetlen, mégis

megfejthető költeményért babérko-
szorút kap, addig az okiratszerkesztő
jogász az értelmetlen megállapodások
elkészítéséért virgácsot. A pontosan
kö rülhatárolt tartalmú szerződés a
polgári és munkajogi viszonyok építő-
köve, hiszen, ha nem tudjuk, hogy mit,
hol, mennyiért és mikor vállalunk,
milyen feltételekkel vállalunk, csakha-
mar jogvitás helyzetben találhatjuk
magunkat. Ezért a lelkiismeretes jogá-
szok igyekeznek kigyomlálni a megál-
lapodás szövegéből az érthetetlen ren-
delkezéseket. Erőfeszítéseik ellenére
azonban Gruffacsórok időről időre
megjelennek a jogi mindennapokban. 

Mi a baj a lehetetlen feltételekkel?
Azon túl, hogy az érthetetlen, ellent-

mondó feltételek és kikötések a szer-
ződések tartalmát bizonytalanná –
azaz vitássá – teszik, az adott rendel-
kezés semmisségét is magukkal hoz-
zák. Mind a munkajog, mind az annak
hátteret adó polgári jog is egyértelmű-
en fogalmaz: az ilyen kikötések ér -
vénytelenek. Márpedig, az érvényte-
lenséghez a Munka törvénykönyve
igen súlyos szankciót rendel: Az értel-
metlen kitételt tartalmazó megállapo-
dást ilyen esetben úgy kell elbírálni,
mintha a felek az adott feltételt nem
kötötték volna ki. Másként fogalmaz-
va, úgy kell tekinteni, minta a kérdéses
szöveg nem is lett volna a megállapo-

dásban. Egy másik törvényi rendelke-
zés annyival egészíti ki az előírásokat,
hogy a figyelmen kívül hagyott szöveg
helyett ilyenkor a törvényi előírásokat
kell alkalmazni, kivéve persze, ha a
szerződést kötő felek az érvénytelen
rész nélkül nem állapodtak volna meg. 

Kalamajka, jogértelmezési vita, per.
Idő és pénz együtt tűnik el a lefolyó-
ban. 

Érthetetlen dátumok
Egy egyszerű példán keresztül érde-

mes megvilágítani az érthetetlen felté-
telekre vonatkozó jogi szabályozást.
Tegyük fel, hogy álláskeresésünk si -
kerrel járt, megállapodtuk a leendő
munkaadónkkal a bérben és a munka-
körben, már csak a munkaviszony
kezdő napjában kell valahogy dűlőre
jutnunk. Pár napot pihennénk, mielőtt
munkába állnánk, így a munkaszerző-
désben kifejezetten kikötjük, hogy a
munkaviszony kezdő napja későbbre
esik, mint magának a munkaszerződés
február 20 -i megkötésének napja. Ez
még rendeben is van, ilyen megoldást
ismer a magyar munkajog. Ám mi ma -
gunk is, és a leendő főnök is vét egy
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A jogállam egyik legfontosabb ismérve a szerződéses szabadság bizto-
sítása. Annak a jognak a szavatolása, hogy az egyének korlátozásoktól
mentesen, érdekeiknek megfelelően köthetnek megállapodást, s ezen
alkukba az állam és annak szervei nem szólhatnak bele.

P Kerüld a 
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Érthetetlen,



hibát. A kezdőnapnak február 30-át
adjuk meg, azt a napot, ami egyszerű-
en nem létezik. Érthetetlen a feltétel,
hiszen nincs ilyen dátum a naptárban.
Akkor mi a kezdőnap? Február 28-a?
Vagy ha történetesen szökőév van, ak -
kor február 29-e? Esetleg március első
napja? Vagy éppenséggel március 2.,
mivel, ha a hu szonnyolc napos febru-
árhoz hozzáadunk két napot, akkor
éppen ez a dátum jön ki? Az értelme-
zések száma végtelen.

A jog – mint fentebb láttuk – elegáns
megoldást kínál: a hülyeséget nem
értelmezzük, nem elemezzük, egysze-
rűen kidobjuk az ablakon, és úgy
teszünk, mintha az értelmetlen feltétel
nem is létezett volna, helyette pedig a
jogszabály előírását alkalmazzuk. A
törvény úgy rendelkezik, hogy ha a
felek nem rendelkeztek a munkavi-
szony kezdetéről, akkor a kezdőnap a
munkaszerződés megkötését követő
nap. Tehát, a kigyomlált balgaság hely-
ére a törvény előírásai lépnek be. 

Érthetetlen bérezés?
Vegyünk egy másik példát! Egy mul-

tinacionális vállalatnál teljes munka-

idős felsővezetői pozícióra szerző-
dünk, melynek során a munkaszerző-
désben megállapodunk a munkakö-
rünkben, a bécsi központban mint
munkavégzési helyben, és a bérben is.
Igen ám, de a megállapodásban csak
annyi szerepel, hogy a munkavállaló
alapbére négyezer. Négyezer mi? Vad-
liba? Kavics? 

Mégis, mire gondoltak?
A feltétel érthetetlen, hiszen az alap-

bér pénzneme nem lett megállapítva a
szerződésben. Így a szabályok értelmé-
ben a kérdéses rendelkezés érvényte-
len, helyette a jogszabály rendelkezé-
sét kell alkalmazni. Mit mond a jog-
szabály? A Munka törvénykönyve ez -
úttal is egyértelmű eligazítást ad: a
munkabért forintban kell megállapíta-
ni és kifizetni. Más szóval, ha a szerző-
désben nem szerepel pénznem, akkor
az kizárólag forintot jelenthet.

Tehát, a multinál a felsővezető havi
négyezer forintot keres – gondolhatná
az, aki nem jártas a minimálbér fogal-
mában. A kötelező legkisebb munka-
bér mértékét jogszabály állapítja meg,
melytől érvényesen szintén nem lehet
eltérni. A négyezer forintos teljes mun-

kaidős bér pedig nyilvánvalóan nem
felel meg a minimálbérre vonatkozó
kötelező előírásoknak. Így vi szont ok -
kal juthatnánk arra a következtetésre,
hogy a munkaszerződésben nemcsak
a pénznem, hanem a szám adat is ér -
vénytelen. Nem négyezer forint illeti
meg a derék felsővezetőt havonta, ha -
nem a minimálbér, melynek mértéke
167 400 forint.

A vájtszeműek azonban tudják, hogy
a bér forintban történő megállapításá-
nak kötelezettsége alól a külföldön
történő munkavégzés kivételt adhat,
azaz, ha a munkavállaló külföldön dol-
gozik, a bérét más pénznemben is meg
lehet állapítani. Akkor tehát mégsem
minimálbérre jogosult az a szegény ve -
zető, hanem esetleg többre? Négyezer
dollárra? Euróra? Frankra? Ki tud ja,
mire?

Értelmezési alapelvek
A nevetségesnek tűnő eszmefutta-

tással egy igen fontos jogintézményre
szeretném felhívni a figyelmet, neve-
zetesen a szerződési nyilatkozatok
értelmezésének előírására. 

A polgári jogi szabály – melyet a
Munka törvénykönyve kifejezetten
alkalmazni rendel vitás esetekben –
így szól: a jognyilatkozatot úgy kell
értelmezni, ahogyan azt a nyilatkozó
feltehető akaratára és az eset körülmé-
nyeire tekintettel a szavak általánosan
elfogadott jelentése szerint értenie kel-
lett. 

Tehát ha vita merül fel a szerződés
tartalmát illetően, akkor meg kell vizs-
gálni a nyilatkozó fél – vagy felek –
akaratát és a szavak általános jelentés-
ét. A jelen esetben a jelentés értelme-
zésével nincs sok dolgunk, a felek aka-
ratának elemzésével azonban annál
több. Egy komoly felelősséggel, leter-
heltséggel és minden bizonnyal magas
képzettségi elvárással rendelkező mun -
kakört a jelentkező általában tekinté-
lyesebb ellenszolgáltatás fejében vállal
el. Másrészről, a „négyezer” nem utal-
hat forintra, mert a minimálbérre vo -
natkozó szabályokba ütközne. Har-
madrészt, külföldi munkavégzés ese-
tén devizában is megállapítható a bér.
A kérdés most már csak az, hogy me -
lyikben. Mivel a munkavégzés he lye
Bécs volt, okkal következtethetünk ar -
ra, hogy a felek az alapbért euróban
kötötték ki, hiszen Ausztria hivatalos
fizetőeszköze már jó ideje ez a pénz-
nem.

A Gruffacsórok velünk maradnak
Amíg a szerződést emberek írják,

mindig is lesznek érthetetlen feltéte-
lek és kikötések a megállapodásokban.
A jog ugyan hatásos megoldást kínál
az ilyen rendelkezések kezelésére, de
az esetek többségében ez csak hosszas
jogvita árán valósulhat meg. Ezért is
érdemes törekedni a pontosságra,
mert a jog világában nem tud rendet
tenni egyetlen „döfke kardú smorc”
sem.

B a l c z e r  B a l á z s
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Gruffacsórt!
lehetetlen, ellentmondó

Az értelmetlen kitételt
tartalmazó megállapodást
úgy kell elbírálni, mintha a

felek az adott feltételt
nem kötötték volna ki...
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Új vezető a VSZ Debrecen Területi Képviseletnél

okan gratuláltak, igaz, egyelőre
ta lán nem mindenki fenntartások
nélkül, hogy a korábbi területi ve -
zető, Schuszter Csaba nyugdíjba
vo nulása miatt megüresedett pozí-

cióra kiírt választás másik két indulója előtt
én futottam be – válaszolta Farkas Zsolt a
kérdésemre, hogyan fogadták az új pozíció-
ban, Debrecen Területi Képviselet vezetője-
ként. Nem lehet mindenkinek megfelelni, ál -
lapítjuk meg közösen, de érdemes megpró-
bálni. Mint a beszélgetésünkből ki is derült,
Farkas Zsolt olyan ember, aki mindent meg-
tesz azért, hogy elnyerje a tagok bizalmát.
Na, mindent talán mégsem – korrigál is gyor-
san –, mert hitegetni senkit nem szokott, még
akkor sem, ha ezzel népszerű lehetne bizo-
nyos körökben. Az őszinteség, a hitelesség
és a figyelem az, amivel egy szakszervezeti
tisztségviselő el tudja fogadtatni magát, sőt
népszerűséget is szerezhet – véli. Ezt egyéb-
ként nem minden előzmény nélkül állítja, hi -
szen alapszervezeténél, a VSZ Forgalmi SZB
Debrecennél is ez volt a kifizetődő filozófiája.
– Aki ismer, tudja rólam, hogy mindig őszin-
tén, egyenesen beszélek, a kellemetlen híre-
ket, információkat sem szépítem. 

Terepen dolgozom
– Figyelek mindenkire. Nem az irodámban,

hanem a terepen, a munkahelyeket járva dol-
gozom – mondja –, hiszen a személyes be -
szélgetések a leghitelesebb hírforrások. Ez a
módszer az alapszervezetemnél is jól bevált.
Tapasztalatból tudom, a vasutasok hálásak,
ha figyelnek rájuk, s van kinek kibeszélni a
problémáikat. Főleg, ha olyan embernek önt-
hetik ki a gondjaikat, aki segíteni akar, és
sokszor tud is. 

Min készül változtatni a képviselet korábbi
rendjén, kérdezem, amire gyorsan, őszintén
rávágja: semmin, ami működik. Mi értelme
van a jót kidobni, s valami olyat erőltetni az
emberekre, amitől esetleg idegenkednek, rá -
adásul nem is biztos, hogy beválik. Ami mű -
ködik, azt meg kell tartani.  – Egyébként kész
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vagyok tanulni, s minden si -
keres megoldást alkalmazni –
mondja.

Tagmegtartás, oktatás,
toborzás és a fiatalok

A terület új vezetőjeként mi a
legfontosabb célja? – kérde-
zem azt várva, hogy a tagszer-
vezést, a fiatalítást és a kép-
zést említi elsőként. 

Kissé meglep, hogy még-
sem ezeket, hanem a tagok
megtartását emeli ki, azt ma -
gyarázva, hogy az elkövetkező
időkben nagy átalakítások vár-
hatók és félő, hogy több tucat
munkavállaló veszítheti el a jelenlegi munká-
ját, s nekik a vasútnál új lehetőséget kell ta -
lálni. Azok számára pedig, akik mégsem ma -
radhatnak a cégnél, a lehető legjobb felmon-
dási feltételeket kell kiharcolni. Ez nem kis
munka lesz – állapítja meg, hozzátéve, hogy
nem is baj, hiszen ez a dolga. Ezt követően
persze sorra előkerül mindaz a cél, ami fon-
tos egy szakszervezet számára: tájékoztatás,
oktatás, fiatalok meggyőzése, tagtoborzás. A
területen jelenleg mintegy 1130 VSZ-tag van,
jó lenne mielőbb – de azért ésszerű ütemben
– növelni ezt a számot – jelentette ki. Hozzá-
tette: amennyiben ez nem sikerül belátható

időn belül, nem lesz rest
szakértői segítséget is kérni
a VSZ vezetőitől.

Erős, naprakész, tudatos
– Pályázatomban azt írtam,

hogy megválasztásom estén
erős, mindig naprakész, tu -
da tos vezető leszek. Erre tö -
rekszem. Fontosnak tartom a
közösségi érdekek érvénye-
sítését, munkatársaim ked-
vezőbb munkakörülményei-
nek megteremtését, illetve az
emberekkel való törődést –
so rolja a terveit. Programjá-
ból egyébként az is kiderül,
hogy fontosnak tartja a folya-

matos egyeztetést az ÜT-be, KÜT-be, illetve
MVB-be, KMVB-be delegált tagokkal, de
szá mít a nyugdíjas tagok több évtizedes ta -
pasztalatára, az ifjúság lendületére és nem
utolsó sorban női tagtársaink leleményessé-
gére. 

Farkas Zsolt a Vasutasok Szakszervezete
tradicionális értékeinek megőrzése mellett
dinamikus, karakteresebb érdekképviseletet
ígér, mert vallja: egy erős, jól szervezett csa-
pat sokra viheti, közösen pedig bármit elér-
hetnek.

N é m e t  H .  E r z s é b e t

Hitelesség, őszinteség, figyelem,
lendület. Az első beszélgetésünk
alapján ezzel a négy szóval jelle-
mezném a Vasutasok Szakszer-
vezete Debrecen Területi Képvi-
selet új megválasztott vezetőjé-
nek, Farkas Zsoltnak a filozófiá-
ját. Igaz, mint a beszélgetésünk
során később kiderült, ez a
szemlélet a terület új vezetőjé-
nél nem csupán felkészülés kér-
dése, hanem alap hozzáállás a
szakszervezeti tisztségviselői
munkához.

Farkas Zsolt dinamikus, hiteles,
őszinte képviseletet ígér

1982. április 23-án születtem Debrecen-
ben. Pedagógiai asszisztensként dolgozó
feleségemmel három leánygyermeket ne -
velünk.

Általános iskolai tanulmányaimat a dr.
Földi János Általános Iskolában végeztem
el, majd a Povolny Ferenc Szakképző Inté-
zetben szakmát szereztem és érettségiz-
tem.

2001 augusztusában kezdtem el vasúti
tanulmányaimat a Brassai Sámuel Műszaki
Szakközépiskolában vasútüzemvitel ellátó
szakon. Ekkor már be is léptem a Vasuta-
sok Szakszervezetébe.

Az össz szakvizsga megszerzése után,
2003. augusztus 1. óta a MÁV Zrt.-nél dol-
gozom. Kezdetben mint váltókezelő Hajdú-
böszörményben, majd 2005. október 1-től
Újfehértón forgalmi szolgálattevőként vé -
geztem munkámat.

2020 szeptemberében végeztem a Ba -
ross Gábor Oktatási Központ felsőfokú for-
galmi levelező szakán. A tisztképző elvég-

zése után 2020. október 1-től kerültem je -
lenlegi munkakörömbe mint forgalmi tech-
nológiai szakelőadó Debrecen Forgalmi
Cso mópontra.

Tevékenységeim során mindig fontosnak
tartottam a munkavállalók érdekeit. Ezt
látva és tapasztalva kollégáim egyre több
feladatot bíztak rám a szervezeten belül.

Előbb elnökként, majd később titkárként
végeztem alapszervezeti feladataimat. Na -
gyon büszke vagyok rá, hogy szívós mun-
kával a titkári munkásságom kezdetekor 12
tagú alapszervezeti létszámot mára 90 fölé
sikerült feltornászni. Látván az ambíciói -
mat, szorgalmamat és munkásságomat, tit-
kár társaim 2019-ben megválasztottak a
Debrecen Területi Képviselet forgalmi ve -
zetőhelyettesnek, illetve elnökségi tagnak.
Az elnökségi munkámat a képviseletveze-
tővel egyeztetve, mindig tagjaink érdekeit
szem előtt tartva végzem, jó kapcsolatot
ápolva a VSZ elnökével, alelnökeivel, illet-
ve az elnökségi tagokkal.

Bemutatkozik:
Farkas Zsolt
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igyelve a jelenlegi helyzetre,
45-en kaptak meghívást, és 41-
en el is jöttek az idősek tiszte-
letére rendezett ünnepségre.
Török Stenczer Enikő Nyugdí-
jas köszöntőversét mondtam el
a nagyon hálás hallgatóság-

nak, majd Kovácsné Demeter Klára, a VSZ
miskolci nyugdíjas szervezetének vezető-
je köszöntötte a résztvevő-
ket, őt Gadnai Mihály „bizt-
ber” főnökségvezető és
Száraz József te rületi kép-
viselet-vezető kö vette. 

Gyertyagyújtással megem-
lékeztünk azokról, akik már
nem jöhettek el, majd egy
pohárköszöntőt követően a
nagyon ízletes babgulyást
fogyasztottuk el. Ezután sör-
rel, borral ki-ki üdítővel ol -
totta szomjúságát, de előke-
rült „Józsi csokikockája”, a
Duna-hullám kosárka és
egyéb finom sütik is. A fi -
nomságok mellett rengete-
get beszélgettünk és meg-
osztottuk egymással élmé-
nyeinket.

Egy-egy ilyen rendezvény
olyan, mint egy jól megkom-
ponált színházi darab, ami-
nek minden egyes része
összeillik: a színészi telje-
sítmény, a rendezés, a kosz-
tümök, a kellékek, a zene.
Pontosan így kell gondol-
kodni a tagsági élményről,
ami sok mindenből tevődik
össze, és minden alkotó-
résznek tökéletesnek kell
lennie ahhoz, hogy a szak-
szervezeti tagság pozitív él -
mény legyen. Szerintem ná -
lunk, a szervezetnél alapve-
tően ettől függ, hogy a VSZ-
tag a saját alapszervezeté-

ben milyen tapasztalatokat, élményeket,
be nyomásokat gyűjt; ennek alapján ho -
gyan gondolkodik az adott szakszervezet-
ről, annak érdekvédelméről, szolgáltatá-
sáról és ezek alapján milyen mértékben
hajlandó a jövőben ezt a kapcsolatot foly-
tatni és fenntartani.

Kell az érzelmi kötődés
Szerintem ez lehet a szakszervezetek

számára a kilábalás, valószínűleg ez lesz
a jövő marketingje: ha jó a szervezet hír-
neve (VSZ 125 éve a vasutasokért) és a
tagjai pozitívan beszélnek róla, akkor ke -
vesebbet kell költeni marketingre, mert a
szolgáltatásokat a tagok hitelesebben ad -
ják el azzal, hogy beszélnek azokról má -
soknak. A jó tagsági élmény hatására ki -
alakul egy érzelmi kapocs a tag és a szak-
szervezet, illetve annak érdekvédelmi si -
kere (jó bérmegállapodás) és szolgáltatá-
sai (tagkártya, biztosítás, jogsegélyszol-
gálat, üdülés) között. Az érzelmi kötődés

azért is fontos, mert így válik lojálissá a
tag, ami biztosítja hosszú távon a tagsági
viszonyt. Mindezt gyakorlati tapasztalat-
ból is mondom, hozzátéve, hogy ma már a
tagok élménye a családon keresztül pénz-
ügyi szempontból is sokat nyom a latba
(Vodafone flotta). A szakszervezetek több-
sége nagyon hasonló szolgáltatásokat
kínál, nagyjából hasonló áron, (vagyis az
1%-os tagdíjért), így az élmény lesz az, ami
megkülönbözteti a szervezeteket és azok
szolgáltatásait egymástól. 

Nézzünk meg egy évet röviden hol is
lehet megszerezni ezt az élményt. Március
8., nőnap, amikor ajándékkal és egy ebéd-
del kedveskedünk, ezt követi egy családi
nap, ahol gyerekekkel, unokákkal töltünk
el egy szombati napot. Aztán jön a nagy
népszerűségnek örvendő alapszervezeti
horgászverseny, majd a vasutasnapi ren-
dezvények és a családos nyaralás Zamár-
diban, a VSZ üdülőjében. Rengeteg játék,
sok nevetés és nagyon sok élmény kap-

csolódik ehhez is. Szerin-
tem ez azért is felértéke-
lődik, mert a szakszerve-
zeti tagság szerepe a ha -
zai munkaerőállományban
lecsökkent, ahol a relatí-
ve kevés tagért egyre töb-
ben egyre élesebb ver-
senyben küzdenek, már-
pedig aki nem akar lema-
radni ebben a versenyben,
muszáj, hogy foglalkozzon
azzal, hogy elérje a tag ra -
gaszkodását, kötődését,
ehhez pedig kell a közös-
ségi rendezvény, kell az
él mény. Ha a szakszerve-
zet és a tagság között ér -
zelmi kötődés alakul ki,
akkor biztosak lehetünk
abban, hogy velük marad-
nak akkor is, amikor egy
versenytárs vonzó ajánla-
tával találkoznak. A lojá-
lis tagok számának növe-
lése jelenti a szakszerve-
zetek számára a hosszú
távon fenntartható stabil
növekedést.

Köszönöm szépen min-
denkinek a segítségét, aki
hozzájárult a rendezvény
sikeréhez, mert ezzel to -
vább erősítettük jó közös-
ségünket, hírnevünket.

B o d n á r  J ó z s e f

MAGYAR VASUTAS2021. 11.

11

Immár kilencedik alkalommal hív -
tam meg az idősek világnapja al -
kalmából rendezett összejöve -
tel re a TEB főnökségektől nyug-
díjba vonult kollégáimat, akik
kö zül többen nyugdíjasként is az
alapszervezetünk tagjai marad-
tak. A meghívottak legfiata-
labbja 60, a legidősebb pedig
88 éves.

ÉLMÉNYT ADNI
A LEGJOBB A VILÁGON
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Magyar Innovációs és Technológiai Minisztérium az Euró
pai Vasúti Ügynökséggel (European Railway Agency –
ERA) együttműködésben szervezte meg 2021. október 20
án a 9. Budapesti ERA Workshopot, amelynek témája a

vasúti biztonság és átjárhatóság fejlesztése a 4. vasúti csomag tük
rében. A 28 előadás egy része a plenáris ülésen, egy része pedig az
infrastruktúra, jármű, valamint vasútbiztonság szekciókban hang
zott el. Az egyes témákban az Európai Vasúti Ügynökség, az EU
Mobilitási és Közlekedési Főigazgatósága, valamint a különböző
európai vasúti szervezeteket képviselői szólaltak fel.

Ez egy fontos év
Az Európai Unió 2021et a vasút európai évének nyilvánította,

hogy ezzel is népszerűsítse ezt a biztonságos és fenntartható köz
lekedési formát. Az EU vasúti politikája szempontjából 2021 fontos
év, mivel ez az első olyan időszak, amelyre egészében vonatkoznak
a 4. vasúti csomag szabályai. Fontos, hogy létrejöjjön egy teljesen
integrált európai vasúti térség, a fennálló intézményi, jogi és tech
nikai akadályok megszüntetésével és a gazdasági növekedés támo
gatásával. A csomag műszaki pillérjének célja az európai vasúti
ágazat versenyképességének növelése a határokon átnyúló szol
gáltatások költségeinek és adminisztratív terheinek jelentős csök
kentésével. 

A kitűzött célok elérésnek legfontosabb 
eszközei:

• egy „egyablakos” informatikai eszköz létrehozása, amely
egyetlen belépési pontként fog működni minden ilyen alkal
mazás számára, egyszerű, átlátható és következetes eljárások
kal

• az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) beren
dezései átjárhatóságának biztosítása

• a fennmaradó nemzeti szabályok nagy számának csökkentése,
amelyek az átláthatóság elégtelenségének és az új vasúttársa
ságok rejtett megkülönböztetésének kockázatát jelentik.

Az októberi rendezvény plenáris ülését megnyitó beszédében
Alscher Tamás, az ITM Vasúti Hatósági Főosztály vezetője röviden
visszatekintett az előző ERA Budapesti konferenciákra. Elmondta,

hogy sajnos már 2020ban is csak online tudták megrendezni, több
mint 300 hallgatóval. Idén viszont ez egy interkontinentális ren
dezvény, amelyen mintegy 750en vettek részt.

Kimagasló teljesítmény
A vasút igazolta, hogy ebben a nehéz helyzetben is kimagaslóan

képes teljesíteni. Ezt már Mosónczi László, az ITM közlekedéspoli
tikai államtitkára mondta felszólalásában. Kiemelte: a jövő közle
kedési eszköze a vasút, a közösségi közlekedésben és az árufuva
rozásban egyaránt. Leszögezte, a 9. Budapesti ERA Workshop
célja, hogy együtt nézzük meg, ki, hogyan élte meg a változásokat,
s ezek mit okoztak a vasúti ügynökség, a vasút vállalatok és a nem
zeti biztonsági hatóságok munkájában.

Josef Doppelbauer, az ERA ügyvezető igazgatója bemutatta a
2004ben alapított Európai Vasúti Ügynökséget, amelynek köz
pontja a franciaországi Valenciennes. A szervezet célja az európai
vasutak biztonságának és interoperabilitásának fejlesztése. Az
ERA feladata, hogy több európai országban érvényes, egységes
biztonsági tanúsítványokat, s jármű(típus)engedélyeket állítson
ki. Fontos az is, hogy a szervezet biztosítson egy interoperábilis
európai forgalomirányítási rendszert az Egységes Európai Vasúti
Térség fejlesztése és megvalósítása során. Az ERA küldetése, hogy
jobbá tegye a vasúti rendszert a társadalom számára és járuljon
hozzá a határok nélküli, egységes európai vasúti térség hatékony
működéséhez. A feladatok közül kiemelte a vasútbiztonság har
monizált megközelítésének előmozdítását, a rendszerinformációk
hozzáférhetőségének és felhasználásának javítását, az európai
rendszer biztonságának megerősítését, kölcsönös átjárhatóságá
nak javítását, a járműkarbantartó műhelyek tanúsítására szolgáló
rendszer kialakítását, a mozdonyvezetők egységes képzési és elis
merési rendszere létrehozásának elősegítését.

Egy fontos zöld megállapodás
Az igazgató ezután a vasúti közlekedés mint a dekarbonizáció

elősegítője című előadásában kiemelte az európai zöld megálla
podás fontosságát, amely arra szólít fel, hogy a jelenleg 75 száza
lékban közúton lebonyolított szárazföldi áruszállítás jelentős
részét tereljék át a vasútra és a belvízi hajózásra. A kombinált szál
lítás hatalmas volumeneket biztosíthat a közútról a vasútra való
azonnali átálláshoz. Az EUba importált, illetve innen exportált
áruk 74 százaléka valamelyik európai kikötőbe érkezik és a rako
mány mennyisége tovább növekszik, a kikötőket tehát a zöld
logisztikai láncban össze kell kapcsolni a vasúttal. A vasúti árufu
varozást át kell alakítani, ki kell építeni a gerincet. Mindezekhez
rendszerszintű változások szükségesek. A nemzeti hálózatok soka
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Októberben rendezték Budapesten a 9. ERA (Európai
Vasúti Ügynökség) Workshopot, ahol számos érde-

kes, jövőbemutató előadást hallhatott a 750
(nem csak európai) résztvevő.A

Terítéken a vasút



ságától el kell mozdulni a zökkenőmentes európai hálózat irányá
ba. A vasúti gerinchálózat részarányának maximalizálását el kell
végezni és a vasúti gerinchálózatot minél súrlódásmentesebbé kell
tenni, akár határokon átnyúlóan is. Az európai vasúti rendszer
2030 évi célállapota a multimodális integráció, ahol nincsenek
határok, nincs súrlódás a modalitások között.

Keir Fitch, az EU Közlekedési Főigazgatóságának főosztályveze
tője előadásában elmondta: felismerve, hogy a vasút nagyban
hozzájárulhat a karbonsemleges Európa létrehozásához, az Euró
pai Bizottság életre hívta a Connecting Europe Expresst (CEE), hogy
az huszonhat európai ország közel negyven városában mutassa be
és népszerűsítse a környezetbarát vasútban rejlő lehetőségeket.

A különleges vonat
A Vasút Európai Éve 2021 programsorozat részeként szeptember

2án különleges vonat indult útnak Lisszabonból. A szerelvény
október 7én érkezett Párizsba, de két alkalommal is megállt
Magyarországon, elsőként a GYSEV Zrt. székhelyére, Sopronba
gördült be szeptember 11én, majd szeptember 19én megérke
zett Budapestre, a Keleti pályaudvarra is.

A Connecting Europe Express az európai vasúti ágazati partne
rek és az uniós, nemzeti és helyi szintű intézmények közös erőfe
szítéseinek eredményeként jött létre. Az európai vasúti nyomtá
vok közötti különbségek miatt a szerelvény valójában három – egy
ibériai, egy standard és egy balti – vonatból állt, amelyek a járat
útvonala mentén találkoztak. A projekt emlékeztetőül szolgált az
európai vasúti hálózat egyes részei közötti átjárhatóság hiányossá
gaira, ugyanakkor a vasúti társaságok és a pályahálózatműködte
tők kiemelkedő együttműködéséről is ta núskodott.

A szerelvény útjához a vasúti kocsikat különböző európai vasút
társaságok biztosították, amelyhez az adott nemzeti vasúttársaság
is csatlakozhatott. A vonaton vándorkiállításnak adott otthont a
MÁVSTART átalakított CAF poggyászkocsija, amelyen bemutatták
a vasúti utazás élményét javító technológiákat és innovációt, vala
mint szemléltették, hogy miként támogatja az Európai Unió az inf
rastrukturális projekteket.

A standard vonatot a MÁVSTART kiállítókocsiján felül egy kon
ferenciakocsi (SNCF, Franciaország), két szokványos személykocsi
(DB, Németország és SBB, Svájc), egy étkezőkocsi (FS, Olaszország)
és egy hálókocsi (ÖBB, Ausztria) alkotta. A Portugáliától Spanyol
országig közlekedő ibériai vonatot a Renfe spanyol vasúti társaság
biztosította, a balti vonatot pedig a litván LTG üzemeltette.

Az út során a résztvevők több témakörben szereztek érdekes és
értékes tapasztalatokat:

• A biztonsági tanúsítás nehézségei – a CEE több tagállamban
különleges vonatként lépett be, hogy elkerülje a nemzeti sza
bályokon alapuló nehézkes eljárásokat;

• Az utasbiztonság problémái – a KoppenhágaMalmö hídon
áthaladás során minden utast bezártak a vonat kocsijába biz
tonsági okokból;

• A vasúti ágazatban a nemek közötti egyensúly hiánya – példa
ként, csak 1 női mozdonyvezető volt az egész út alatt, a Stras
bourgPárizs szakaszon.

• Főleg a Baltikumban a mozdonyvezető cseréje helyett egy
vagy több nemzeti mozdonyvezető volt a vonaton, felügyelet
céljából.

Denis Garnier a francia biztonsági hatóság képviseletében a
kiberbiztonság szerepe a vasútbiztonságban címmel tartott elő
adást. Elmondta, 2018ban kezdtek el komolyan foglalkozni a té 
mával. Célkitűzésük korszerű, a hatóságok és az érdekelt felek
szempontjait is tartalmazó állásfoglalás megfogalmazása.

Beszéljünk a hidrogénvonatokról!
Balázs Gáspár, az Alstom országigazgatója, a hidrogénmobilitás

ról tartott előadást, amelyben kifejtette: a CO2 drasztikus csök
kentése egyértelmű politikai cél, s ebben a vasút úttörő lehet,
hiszen ez a közlekedés egyik legtisztább ágazata, és a működéshez
szükséges alkalmazások ideálisak a hidrogén felhasználására. A
hidrogéntechnológiák és megoldások megváltoztatják a közúti és
a vasúti közlekedést egy tiszta, végső soron kibocsátásmentes
energiarendszerré. Sok ország már most is befektet a hidrogén
energiainfrastruktúrába. Ez nem csak a CO2mentes közlekedés
megvalósítását segíti elő, hanem csökkenti a hidrogénenergia
költségeit, és még megfizethetőbbé teszi a zöld mobilitásba való
befektetéseket.

Az Alstom az egyetlen vasúti szereplő, amely ma a zöld vontatá
si megoldások és az üzemanyagcellás technológia teljes skáláját
kínálja. A hidrogénvonatok 2018 óta közlekednek Németország
ban, Franciaországban, Olaszországban és tiszta, megbízható, költ
séghatékony alternatívát kínálnak az EUban a nem villamosított
fővonalak 46 százalékán.

A Coradia iLint a világ első olyan hidrogén üzemanyagcellával
hajtott személyvonata, amely villamos energiát termel a vontatás
hoz. Ez a zéró kibocsátású vonatnak a kipufogógáza csak gőz és
kondenzvíz, ráadásul a zajszennyezése is minimális. Az iLint külön
legessége a különböző innovatív elemek kombinációja: tiszta
energiaátalakítás, rugalmas energiatárolás az akkumulátorokban,
valamint a vonóerő és a rendelkezésre álló energia intelligens
kezelése. Kifejezetten nem villamosított vonalakon történő üze
meltetésre tervezték, így tiszta, fenntartható vonatüzemeltetést
tesz lehetővé, miközben magas szintű teljesítményt biztosít. A
vonat jellemzői: alacsonypadlós, maximális sebesség 140 km/h,
dízelüzemű változatához hasonló teljesítmény, 150 ülőhely, moz
gáskorlátozott előírásoknak megfelelő WC, többcélú tér, nulla
károsanyag kibocsátás, alacsony zajszint.

A workshop a részletezett előadásokon kívül is nagyon sok új,
érdekes és hasznos információval gazdagította a résztvevők tudás
át. A motorvonat gazdaságosan üzemeltethető nem villamosított
vonalszakaszon Magyarországon is.
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meghívottak köszön-
tése után Molnárné
Szlávik Györgyi ünne-
pi megemlékezése
kö vetkezett. 

A VSZ ONYSZ elnöke – töb-
bek között – elmondta, hogy
2020 márciusától a koronaví-
rus miatti vészhelyzet, az ott-
hon maradás kényszere, a
védekezés, a munkavégzés
gondja mindenkit nagyon
nehéz helyzet elé állított. A
pandémia még inkább meg-
nehezítette a nyugdíjasok
mindennapi életét, de na -
gyobb jelentősége lett az egy-
más iránti tiszteletnek, pél-
damutatásnak, elfogadásnak,
szeretetnek. Nemcsak a fiata-
lok tanulhatnak az idősektől,
hanem fordítva is, például az
informatikai eszközök hasz-
nálatát. 

Beszélt arról, hogy a nyug-
díjas szónak el kell veszítenie
a lemondást, a feladást sugal-
ló jelentését, a nyugdíjas aktív
hozzáadott értéket termelő,
saját magát kiteljesítő életet

él, amelynek során kamatoz-
tathatja az élete során felhal-
mozott tapasztalati és érzel-
mi tőkéjét.

Kiemelte: „ne féljünk az idős-
kortól! Törekedjünk intellek-
tuális fejlődésre. Tanuljunk,
érdeklődjünk az élet iránt, ta -
lálkozzunk, beszélgessünk,
tervezzük meg a jövőnket,
utazzunk.” Albert Schweit-
zert idézte, aki többek között
azt írta az időskorról: „a fia-
talság mércéje nem az élet-
kor, hanem a szellem és a lé -
lek állapota: az akarat- és a
képzelőerő, az érzelmek in -
tenzitása, a jókedv és a ka -
landvágy győzelme a lustasá-
gon. Fiatal vagy, amíg befoga-
dod a szépség, az öröm, a
merészség, a nagyság, az
ember, a Föld, a végtelenség
hírnökeit.”

Az elnök asszony megkö-
szönte valamennyi tisztségvi-
selő munkáját „hogy ebben a
nehéz, embert próbáló idő-
szakban tagtársaink, nyugdí-
jas vasutas embertársaink
ügyes-bajos dolgait intézték,
segítséget nyújtottak, amikor
lehetett az irodákban, amikor
nem, az utcán, a kerítésen át,
de ott voltak és vannak, ami-
kor csak szükség van rájuk.”

Hangsúlyozta, hogy javas-
lataikra, észrevételeikre a jö -
vőben is számítanak. 

Jó egészséget, hosszú életet
kívánva rávilágított, hogy a
rendkívüli helyzetben a szak-

szervezeti munka nem köny-
nyű, de felemelő, nem egyéni,
hanem bizalomra épülő kö -
zösségi feladat, másokért ten -
ni a legemberibb dolog a vilá-
gon. A szolidaritás, az össze-
fogás megsokszorozza a szer-
vezett dolgozók, nyugdíjasok,
a szakszervezeti tagok erejét,
a felek számíthatnak egymás-
ra.

„Őszintén kell élni…”
Zlati Róbert, a VSZ érdek-

védelmi alelnöke két idézet-
tel kezdte a vasutas nyugdíja-
sok köszöntését. Lucilla Ball
szerint a fiatalság titka az,
hogy őszintén kell élni, lassan
kell enni, és hazudni kell a
korról, Norman Windsdom
pedig azt mondta: „amikor
megöregszel, három dolog
történik. Először is megkopik
a memóriád…, a másik kettő-

re nem emlékszem.” Majd el -
mondta, hogy 2021 a vasúti
közlekedés szem pontjából egy
nagyszerű év. 125 éves a VSZ
és 2021. a vasút európai éve. 

Magyarországon a közleke-
désben megszűnt a versen-
gés, a MÁV és Volán egy válla-
lat lett. Cél az egységes me -
netrend kialakítása. 

Be szélt a közlekedés fejlő -
dé sének irányáról, az infor-
matikai alkalmazások fontos-
ságáról, a bér- és foglalkozta-
tási tárgyalások állásáról, a
200 ezres minimálbér beve-
zetéséről. 

Az ünnep alkalmából nagy
tisztelettel köszöntötte a ki -
tüntetetteket. 

Először a MÁV Zrt. elnök-
vezérigazgatói dicséret kitün-
tetéseket, majd a VSZ szak-
szervezeti kitüntetéseket ad -
ta át.

A vasutas nyugdíjasokért
végzett példamutató munká-
jáért „Elnök‐vezérigazgatói
Dicséret” kitüntetésében ré -
szesült: 

• Dávidházi Tibor, Kapos-
vár nyugdíjas alapszerve-
zet elnöke, 

• Jászai Sándor, Záhony
nyugdíjas alapszervezet
főbizalmija

• Kollár Sándorné, Mis-
kolc nyugdíjas alapszerve-
zet főbizalmija.

„VSZ Elismerő Oklevél”
kitüntetésében részesült: 

• Füle Jánosné, Cegléd
nyugdíjas alapszervezet
elnöke, 
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A Vasutasok Szakszer-
vezete Országos Nyug-
díjas Szervezete 2021.
október 12-én Buda-
pesten, a Benczúr Ho -
telben ünnepelte meg
az idősek világnapját.
Az eltávozott vasutasok
emlékére egyperces né -
ma felállással tiszteleg-
tek a résztvevők. Kö -
szöntésül egy verses,
zenés, a Vasutasok
Szak szervezete szerve-
zeti életéről képes
összeállítás követke-
zett. 
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Az időseket ünnepelte
a VSZ ONYSZ
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Megtartotta nyugdí-
jas alapszervezetei
gazdasági felelő-
seinek képzését

október 7-én a Vasutasok
Szakszervezete Országos
Nyugdíjas Szervezete. Azért,
hogy a képzés a járványügyi
helyzet és az oktató termek
telítettsége ellenére is meg-
valósulhatott, Molnárné Zó -
lyomi Juliannát, a Széchenyi
István Művelődési Ház intéz-
ményvezetőjét illeti köszönet.

A képzést Szanyi Lászlóné,
a VSZ ONYSZ ügyvezető elnö-
ke nyitotta meg, köszöntve a
VSZ pénzügyi osztályvezető-
jét, Szabó Anikót, a VSZ terü-
leti képviseleteinek könyve-
lőit és irodavezetőit, valamint
a VSZ ONYSZ alelnökét, Mári

Gábort, a VSZ ONYSZ területi
pénzügyi ellenőreit és min-
den további résztvevőt. 

A köszöntő után Mári Gá -
bor a Covid-járvány okozta
nehézségekről és az előttünk
álló feladatokról beszélt. Ki -

tért az őszi taggyűlések szük-
ségességére, a taglétszám
megtartására, a tagdíjfizetés-
re. Tájékoztatója után Szabó
Anikó részletes, mindenre
kiterjedő előadásában be -
szélt a nyugdíjas alapszerve-

zetek részvételéről a közös
könyvelésben, a TK és az SZB
ezzel kapcsolatos feladatai-
ról, a könyvelés ellenőrzésé-
ről, adózási, valamint számvi-
teli és könyviteli kérdésekről.
Ehhez a témához sokan hoz-
zászóltak, számos kérdés és
felvetés is elhangzott, ame-
lyekre Szabó Anikó és Szanyi
Lászlóné reagáltak. 

A VSZ területi könyvelői-
nek is több fontos hozzászólá-
suk volt, amelyek segítik a
későbbi közös munka zökke-
nőmentessé tételét. 

Az oktatás a közös könyve-
lésbe való becsatlakozás mi -
att volt fontos a nyugdíjas
alapszervezetek gazdasági
felelősei számára. 

Ez a délelőtt alkalmat adott
arra, hogy átbeszéljük, meg-
oldjuk az eddig felvetődött
problémákat, megbeszéljük a
hogyan tovább feladatait.

Mindezért köszönet Szabó
Anikónak, aki nagy hozzáér-
téssel és odafigyeléssel volt
segítségünkre. 

Reméljük, hogy mindenki
számára tartalmasan és hasz-
nosan telt az idő.

S z a n y i  L á s z l ó n é

Nyugdíjasok a közös könyvelésben

15

• Péntek József, Püspök-
ladány nyugdíjas alap-
szervezet elnöke, 

• Selmeczi Lajosné, Sze-
ged nyugdíjas alapszerve-
zet pénzügyi ellenőre, 

• Vajó Sándor, Gyöngyös
csatolt csoport elnökhe-
lyettese, 

• Zrínyi Imre, Nagykani-
zsa nyugdíjas alapszerve-
zet volt bizalmija.

A Vasutasok Szakszerveze-
te Elnöksége „Dicsérő Ok ‐
levél” kitüntetésben része-
sült a VSZ ONYSZ Nagy ka -
ni zsai nyugdíjas alapszer-
vezete. A kitüntetések átadá-
sa után Buváry Lívia énekmű-
vész és Tarnai Ágnes zongora-
művész egy színvonalas ze nei
összeállítással szórakoztatta
a je lenlévőket. A VSZ ONYSZ
Idősek Világnapi rendezvé-

nye ünnepélyes keretek kö -
zött zajlott, az ebéd után kel-
lemes hangulatú beszélgeté-
sekkel zárult. A VSZ ONYSZ
vezetése köszönetet mondott
a MÁV Zrt., az ÖTA egye sület
és a vasutas segélyező egye-
sületek vezetőinek a támo -
gatásért és az együttműkö -
désért.
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