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A Kúria is megerősítette a VDSzSz Szolidaritás
álláspontját, és helyben hagyta az első- és másodfokon
Bóka Róbert TEB-tagtársunk ügyében született kedvező
ítéleteket. A jogerős ítéletet nem volt hajlandó
tudomásul venni a MÁV Zrt, ezért a Kúriához fordult,
ennek került pont a végére 2022. április 20-án. Fontos
fejlemény, hogy a Kúria döntése értelmében egyértelmű
állásfoglalás született arról, hogy ráutaló magatartással
nem lehet munkaszerződést módosítani!

Különösen fontossá vált számunkra a
TEB-es terület, ami összefügg azzal, hogy
Bodon Gábor TEB-tagozatvezető révén
sokkal több figyelem összpontosul rá az
utóbbi években. A TEB-es munkavállalók
nem annyira koncentráltan vannak jelen
a hálózaton, mint mondjuk egy forgalmi
csomópont esetében: szétszórtan az
országban. Robi kapcsán is fontos volt,
hogy olyan foglalkoztatási anomáliákat
érzékelhessünk egy adott szakterületről,
eljussanak hozzánk ilyen információk a
TEB-es végrehajtó szolgálattól, és ezekre
érdemben reagálhassunk.
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Mi volt a per előzménye?
Robi nagyon régi munkaszerződéssel
rendelkezik, amit nem tartottak karban,
annak ellenére, hogy az évtizedek alatt
változtak munkavégzési helyének
szervezeti formái, ez a humán szakterület
felé az egyik nagy tanulság. Ez tehát
feltétlen jogi kérdés, hanem inkább
humánszakmai probléma.

A másik tanulság, ami szerintem ebben
az esetben tipikus, hogy a
munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás
esetében is lehetnek kihívások. Az elmúlt
évek slágertémája volt az átirányítás és a
helyettesítés. Persze, ez esetben is volt egy
jogi történet, ami a Kúrián végződött és a
legfőbb bírói testület megállapította, hogy
helyettesítésnek számít az is, ha valaki a
munkaszerződésében foglalt feladatokat
végzi, de közben – a technológiai létszám
meglétének hiánya okán – más munkáját
is ellátja. Ilyen már többször került a
látókörünkbe.

Alapvetően a kiküldetés sem egy új
történet, hiszen régóta lehet
munkaszerződéstől eltérően más
munkavégzési helyen munkavállalókat
foglalkoztatni, ennek a KSz-ben elég
korrekt szabályai vannak. Ez térben és
időben, valamint díjazási szempontból
egyaránt körülhatárolt: a hálózaton
szerintem ez rendben is van.

Ebben a konkrét ügyben felmerült, hogy Robi úgy teljesített
szolgálatot egy másik alállomáson (Nyíregyházán), hogy a
munkaszerződése kisvárdai munkavégzési helyre szólt. Itt jön
elő megint az gyakran előforduló helyzet, hogy ha valakinek
több munkavégzési helyre van vizsgája, akkor előszeretettel
vezénylik is oda. Ezzel sincsen probléma, hiszen az elmúlt
években mi magunk is kifejezetten támogattunk ilyen
ösztönző rendszereket is: ha valakinek többlet szakképesítése,
végzettsége, vizsgája van, azt ismerje el a munkáltató. 

Ebben az esetben azonban azt nem értékelte a rendszer, hogy
Robi plusz vizsgával rendelkezik, viszont a munkaszerződése
egy konkrét munkavégzési helyre köti. Ennek – azt
gondolom – meg voltak a történeti okai, Robi ott lakik,
életszerű volt, hogy neki az a munkavégzési hely került anno
a munkaszerződésébe. 

Ez eddig világos, mi volt ebben a vita alapja?
Ezt nem véletlenül említettem, mert a perben időnként
voltak a munkáltató részéről olyan próbálkozások, hogy ez
nem így történt. Szerencsére ezeket azonban vissza tudtuk
verni. 



Ahol tartós igény van egy rugalmasabb
foglalkoztatásra és a munkavállaló ebben
partner (vizsgái, feltételei megvannak),
akkor legyen erre vonatkozó módosítási
szándék, és ezt munkáltató díjazásban is
ismerje el. 

Mire építette a munkáltató a
fellebbezését?
A munkáltató természetesen a korábbi
álláspontját igyekezett védeni.
Ugyanakkor egy új érvet is találtak,
szerintük a munkaszerződés módosult
azáltal, hogy a munkavállaló nem tagadta
meg a más munkahelyre történő
vezénylését. Szerintük a munkaszerződést
ily módon, ráutaló magatartással is lehet
módosítani.

Innét az ügy kockázata jelentősen
megnőtt. A vasúton nem megszokott,
hogy a munkavállaló a neki nem tetsző
munkáltatói döntéseket megtagadná. Robi
– mint fegyelmezett vasutas – szintén
nem így járt el.
Jelezte ugyan időközönként, hogy azért
ezzel vannak aggályai, de olyan mértékig
talán nem érte el a mi ingerküszöbünket
sem, hogy ezzel kiemelten foglalkozzunk.
A debreceni területi irodán dolgozó
kollégáink egy idő után azonban
megelégelték ezt a helyzetet, és miután a
TEB-területtel mi is intenzívebben
foglalkozunk, úgy láttuk, hogy lépnünk
kell.

Megkerestük a munkáltatót (első körben
nem ajtóstól szoktunk a házba rontani),
egyeztetést kezdeményeztünk. Robinak
időközben új munkáltatói
jogkörgyakorlója lett, egy fiatal szakmai
vezető személyében, aki – mint örökölt
hagyományt – ezt a vezénylési
gyakorlatot természetesnek vette.  

Önmagában Robi története jogilag nem egy nagy sztori: egy
munkaszerződést kellett a bíróságnak értelmezni, amit meg is
tett. A munkaszerződési feltételeket megvizsgálva az
elsőfokon eljáró bíró számára ez egyértelmű kérdés volt,
miután sikerrel tudtuk cáfolni a munkáltató állítását,
miszerint a munkavégzés helye az egész főnökségre kiterjedt
és / vagy változó volt.

A bíróság is egyértelműen úgy látta, hogy állandó
munkavégzési helyről van szó, egyébként a munkakör nem is
az, ami a KSz-ben rögzített, szokásosan telephelyen kívüli
munkakörök közé tartozik, az elektrikus ugyanis nem került
ebbe a körbe, tehát fel sem merült, hogy ebben a
munkakörben változó munkavégzési helyre szerződjenek a
felek. 
A KSz egyébként kifejezetten rendelkezik arról, hogy a
változó munkavégzési hely kitétel (amennyiben a felek
persze ebben állapodnak meg) kifejezetten szerepeljen a
munkaszerződésben. Az elsőfokú eljárás viszonylag gyorsan
lefolyt, a bíróság megállapította, hogy kiküldetésről van szó,
így megítélte azokat a díjazási tételeket, ami ezzel
kapcsolatban a KSz szerint Robinak járt. 

De a történet mégsem itt ért véget?
Azt gondoltuk, hogy itt az ügy nyugvópontra jut, és
mindenki levonja a szükséges következtetéseket.
A munkáltató valószínűleg attól tartott, hogy csontvázak
dőlnek majd ki a szekrényből, ezért megfellebbezte az
ítéletet.
Ezt félelmet a magam részéről nem igazán osztottam,
szerintem a MÁV csoportban a munkaszerződések rendben
vannak, a munkaköri leírásokat is folyamatosan karban tartja
a munkáltató, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnak
(átirányítás, kiküldetés) meg van a kultúrája, a kerete.
A munkáltatónak mindössze azt kellett volna mondania,
hogy "kedves kolléga, rád nem csak Kisvárdán lenne szükség,
hanem Nyíregyházán is, vagy akár másik alállomáson. Neked
vizsgád van ehhez, te egy régi, kiváló szakember vagy, ezért
megfelelő ellentételezést adnánk és módosítsuk a
munkaszerződésedet”.

Miután a TEB-területen folyamatos a munkaerőhiány, a
pótlás sem könnyű a munkaerőpiacról, ezt a szakterület
kiemelten kellene kezelni. Robival tehát meg kellett volna
állapodnia a munkáltatónak, azaz a munkaszerződésébe
valamiféle ellentételezést kellett volna belefoglalni. 



A bíróság előtt nyilván azt képviseltük,
hogy a vasúton nem az a tipikus, hogy
minden egyes munkaidő-beosztást
megvitatunk, vagy minden egyes
vezénylésről konzultációt kezdünk. 
A vasutas általában oda megy dolgozni,
ahová a munkáltató vezényli. 

Érzékeltettük azt is a Tábla előtt, hogy a
közszolgáltatási tevékenységet kevés
létszámmal látjuk el, nem könnyű
helyettesíteni a kollégákat, ha valakinek
van vizsgája, akkor adott esetben nyilván
neki kell más helyett és/vagy máshol is
helytállni.

Ezzel Robinak nem volt alapvetően
problémája, csak nyilván azt gondolta,
nem méltányos vele szemben, hogy
máshol is dolgozik, miközben ez
díjazásilag nincs megtámogatva. 

Itt kell hangsúlyoznom, hogy elengedhetetlen az, hogy legyen
olyan olyan tagunk, aki az ilyen anomáliákat felismeri, és
felvállalja. Robi története arról is szól, hogy vannak
hétköznapi hőseink, akik szakszervezeti segítségével képesek
és készek a saját harcukat megvívni. A perben
következetesen kitartott, mi pedig természetesen végig
mellette álltunk.

A másodfokon eljáró Ítélőtábla megerősítette egyrészt azt,
hogy a munkavégzési hely egyértelműen Kisvárda alállomás,
nincs szó változó munkavégzési helyről, és nincs helye
ráutaló magatartásnak sem ebben a kérdésben.

De itt még mindig nem volt vége a történetnek?
Ezen a ponton már tényleg azt gondoltuk, hogy itt a vége, és
az ügy jogerős ítélettel zárul, és miután az Ítélőtábla túl sok új
elemet nem tett hozzá a történethez, azt hittük, hogy „nincs
itt semmi látnivaló”. 
Ugyanakkor meglepetésünkre azt tapasztaltuk, hogy minden
ment tovább a régiben. Bár a Robi részére megítélt anyagi
juttatást a munkáltató megfizette, a döntés szellemét,
tartalmát továbbra sem igazán akarta tudomásul venni: így
továbbra is Nyíregyházára vezényelték, továbbra sem fizettek
kiküldetést. 



Ez azért minket erősen zavart, azt gondoltuk, hogy egy
jogerős ítélet már csak nem képezheti vita tárgyát. 
Rosszul gondoltuk, a munkáltató a jogerős ítélet ellenére
kitartott korábbi álláspontja mellett és rendkívüli
jogorvoslattal fordult a Kúriához.

A kérelemben továbbra is hivatkozási alap lett a változó,
illetve az egész főnökségre kiterjedő munkavégzési hely, de
itt már hangsúlyosan megjelent a ráutaló magatartás mint
„jolly joker”. 

A munkajogban is létezik ez a jogintézmény?
Alapvetően ez egy polgárjogi kategória, hasonlóan a
szokásjoggal, a ráutaló magatartással is bizonyos
jogviszonyok létrejöhetnek, változhatnak, de a munkajogot
mi mindig is egy más jellegű jogágként tartottuk nyilván. A
munkajogban ugyanis függő viszony van, nem két
egyenrangú félről beszélünk. Nyilván a munkaszerződés
megkötésekor még vélelmezhető ez, utána azonban a leendő
munkavállaló függő helyzetbe kerül, különösen egy utasításos
munkarendszerben, ettől kezdve pedig nem egyenrangú
felekről van szó. 
Ettől kezdve a tét lényegesen megnőtt: itt már arról volt szó,
hogy amennyiben egy ilyen kísérlet áttörne a munkajogba, és
a legfőbb bírói fórum – itt a Kúriáról van szó – ennek helyt
adott volna, akkor kiengedte volna a szellemet a palackból. 

Ez pedig súlyos következményekkel
járna, bár a mi vasutas világunkban
általában erős védelem alatt állnak a
munkavállalók, a helyi viszonyok
azonban ezt időnként lerontják.

Helyben még inkább kialakulnak erős
függőségek, amikor a munkavállaló
kiszolgáltatott helyzetben van, vagy
kiszolgáltatottnak érzi magát, ilyenkor azt
sem lehet kizárni, hogy a munkáltatók
visszaéljenek ezzel, így könnyen előfordul,
hogy jogellenes utasításokat adnak ki.

Ilyen esetben nyilván előtérbe kerülne az
utasítás megtagadása (ellenkező esetben a
ráutaló magatartás, mint hivatkozás, a
munkáltatói jogellenes utasítások
szentesítése lenne), ami mindkét fél
számára jelentős kockázatokkal járna. 
Szerencsére a Kúria ezt a munkáltatói
álláspontot nem osztotta, így ezt a
támadást sikerült elhárítanunk.

Dr. Szabó Imre, jogi képviselő



Azonnal jelentkezz elérhetőségeinken:

www.vdszsz.hu/tisztsegviseloink

vagy küldj emailt nekünk: sos@vdszsz.hu
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Bóka Róbert
A  NEM MINDENNAPI
HÉTKÖZNAPI  HŐS

Régen a műszerészek és a felsővezetékesek
helyettesítettek, így pótolták az elektrikusokat, de
később tizenegyen lettünk, egy kollega járt át
mindkét alállomásra, majd a ����-es évek
elején jelezték, hogy be kell tanulni Nyíregyháza
állomásra is, ehhez helyismereti vizsgát kell
tenni. Jeleztük a főnökünknek, hogy szerintünk a
munkaszerződésünk Kisvárdára szól, és ha át
kell menni máshova, akkor jár valamiféle térítés. 

Nem szerettem volna én se menni, de azt a
választ kaptam, hogy nyugodjak bele,
mindenkivel meg fogják csináltatni a
helyismereti vizsgát. Azért nem tudták
megcsináltatni a többiekkel, mert
létszámhiány alakult ki: kevesen voltunk, sok
volt a túlóra. Rajtam kívül volt még egy
kollega, aki Nyíregyházára járt, az is szóvá
tette, hogy egyetlen telephelyre szeretne
járni: Kisvárdára, mivel neki
körülményesebb bejönni Nyíregyházára.
Úgy alakították a vezénylést, hogy felváltva
járjunk. De egy idő után azon kaptam
magam, hogy már csak én mentem
Nyíregyházára. 
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Később azt mondták, hogy amikor az
újfelvételeseket felveszik, akkor Kisvárdán és
Nyíregyházán is meg lesz a helyismereti
vizsgájuk. Ez lényegében így is történt, csak
ennek ellenére mégis egyedül maradtam,
mert ezeket a kollégákat kevesebb
alkalommal osztották be. Talán mert nem
volt megfelelő gyakorlatuk. Szóvá tettük,
hogy a felsővezeték-szerelőkhöz hasonlóan
mi miért nem kaphatunk elektrikusként 5%
alapbér-kiegészítést, hiszen nekünk is
megvannak a helyismereti vizsgáink, erre
nem kaptunk választ. Ezt egyre többen
nehezményezték közülünk: ha két állomásra
kell járni, akkor mi miért nem kapjuk?! 

2018-ban, amikor az üggyel kapcsolatban
felkerestem a VDSzSz Szolidaritás Debreceni
területi irodáját, a munkaszerződésemben
még mindig az szerepelt, hogy a
munkavégzés helye Nyíregyháza Főnökség
Kisvárda kirendeltsége. Ezt már többször
jeleztem korábban is a munkáltatónak. Azzal
hitegettek, hogy előbb-utóbb honorálják, ez
azonban nem történt meg. Öt éve a
teljesítményösztönzőből is kimaradok, így az
idei januári ösztönző kifizetéséből is. 

Ennek oka az, hogy nálunk vannak olyan
[munkahelyi] vezetők, akik nem nagyon
szeretik a szakszervezeti tisztségviselőket, és
szeretik hátrányosan megkülönböztetni őket.
Nem szeretik, amikor nem az van, amit
kitalálnak nekünk. A bírósági tárgyalás előtt
is oktatáson megkaptuk a munkáltatótól,
hogy menjetek nyugodtan a bíróságra, úgyse
fogjátok megnyerni, meg úgyis el fogják
húzni évekig. 

Fenyegetőzések voltak. Egyszer mondta a
főnökségvezető, hogy neki csak a dolgozók
hozzáállásával van baja, illetve azzal, hogy a
szakszervezetekkel kell megvívnia a harcot.
Miről is beszélünk?! Eszerint akkor a
dolgozókkal és a szakszervezetekkel van
baja?! Miből áll egy munkahely?
Dolgozókból. A szakszervezet meg azért van,
hogy megvédje az emberek érdekét. 

A Kúriai döntés után a kollégák örültek
Kisvárdán, mondták, hogy ha meglesz a
bírósági határozat, attól kezdve ők is adják a
meghatalmazást, és ki fogják számoltatni,
hányszor maradtak oktatáson Nyíregyházán.
Örültek neki, mert már szabályszerűen
terrorizmus van nálunk, a főnökök
hihetetlen nyomást gyakorolnak ránk. Attól
féltek, ha elbukjuk a pert, akkor kötelezni
fogják őket arra, hogy mindannyian
betanuljanak, átjárjanak Nyíregyházára, és
nem fogunk tudni elérni semmit sem. 

Örülök neki, hogy a kisvárdai kollégáik közt
összefogás van, ezt a főnökök próbálnák
szétzúzni, de azért van összefogás, mert
látjuk, hogy ha nem fognánk össze, nem
védenénk meg egymást, akkor még jobban
összezavarnának minket a főnökök, és
egymás ellen fordítanának. Valamilyen
szinten át kell beszélni a dolgokat, nem az
ellenséget kell keresni egymásban, hanem
segíteni egymást. 

Azért vagytok tagok, hogy menjetek oda a
szakszervezeti jogászaitokhoz,
tisztségviselőitökhöz, nem kell nektek azt a
munkaszerződést azonnal aláírni, hanem
olvassátok át, nézessétek meg!



EREDMÉNYESEN ZÁRULT
SZAKSZERVEZETÜNK 
XXI I I .  KÜLDÖTTGYŰLÉSE

Május ��-én került sor szakszervezetünk XXIII.
Küldöttgyűlésére, ahol többek között határozat
született arról is, hogy a VDSzSz Szolidaritás
mielőbb kezdeményezzen tárgyalásokat a
hároméves bérmegállapodás megkötése után
kialakult gazdasági körülmények
munkavállalókat sújtó negatív hatásainak
kompenzálása érdekében. 

A VDSzSz Szolidaritás 2022. május 11-i
XXIII. Küldöttgyűlését megelőzően a területi
szervezetek részküldöttgyűléseire került sor,
ezen a területi vezető ügyvivők beszámolóit,
a 2021. évi költségvetési beszámolókat,
illetve a 2022. évi költségvetési tervezeteit
tárgyalták meg és fogadták el a területi
küldöttek.
Ezután kezdte meg munkáját
szakszervezetünk XXIII. Küldöttgyűlése a
XXII. Küldöttgyűlés óta végzett munka
beszámolóival (Elnökség, Felügyelő
Bizottság, az Országos Számvizsgáló
Bizottság és az Etikai Bizottság beszámolói),
amit elfogadott a Küldöttgyűlés. Ugyancsak
elfogadta a Küldöttgyűlés a VDSzSz
Szolidaritás 2021. évi költségvetését és a
2022. évi költségvetési tervezetét.

A Küldöttgyűlés az alábbi határozatot
fogadta el a Debreceni területi
részküldöttgyűlés kezdeményezése nyomán: 

A VDSzSz Szolidaritás Elnöksége mielőbb
kezdeményezzen felülvizsgála-tot a MÁV-
Volán-csoportnál a három éves
bérmegállapodással kapcsolatban a
megváltozott gazdasági körülményekre,
illetve az infláció magas mértékére való
tekintettel.

A Küldöttgyűlés Ádámné Diamant Tündét a
Felügyelő Bizottság, Babály Ildikót az
Országos Számvizsgáló Bizottság tagjává
választotta. A Budapesti terület
részküldöttgyűlése Novák Viktort a
Budapesti területi szervezet vezető ügyvivő-
helyettesévé választotta. 
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A hazai szakszervezeti mozgalom –
legalábbis, ami a külvilág számára történő
megjelenését illeti – lassan kezd láthatatlanná
válni. A munka ünnepéről történő
megemlékezés a magyar szakszervezetek
számára soha nem volt könnyű feladat,
legyen szó akár közös, akár önálló
rendezvényekről. Idén jól érzékelhetően erre
már szándék és / vagy igény sem
mutatkozott, ezért jelen cikk szerzője ezen a
napon inkább Gdansk városát vette célba. 
Mint ez hamar kiderült, jó döntésnek
bizonyult, a vizuális és kulináris élményeken
túlmutatóan e tengermelléki város egy
sajátos történelmi tükröt is mutatott hazai
viszonyainkról. 

14
ÉL JEN 
MÁJUS  ELSE JE  ( ? )

Történelmi előzmények 
Poznań Lengyelország egyik legnagyobb ipari
központja volt. Az egyre emelkedő adók miatt
már 1955 őszén elégedetlenségi hullám futott
végig a város munkavállalói között. 1956.
június ��-án reggel spontán sztrájk kezdődött,
melynek elsődleges központja a Cegielski
Fémművek voltak. A dolgozók mindegy ��%-a
vett részt, akiket felháborított, hogy a kormány
júniusban elvette a bónuszukat, valamint
felemelte az elvégzendő munka mennyiségét.
Miután a munkások az utcára vonultak, más
gyárak és diákok is csatlakoztak a menethez.
Mintegy 100 000 ember gyűlt össze az Adam
Mickiewicz téren. A tüntetők alacsonyabb
élelmiszerárakat, béremelést és a
munkakörülmények javítását követelték.
A tüntetések június ��-ig tartottak. Június 19-
én reggel a lengyel miniszterelnök
rádióbeszédében statáriumot hirdetett, melyben
közölte, hogy aki nem teszi le a fegyvert, az a
legsúlyosabb következményekkel számolhat.
1970. decembere és 1971. márciusa között az
előre be nem jelentett áremelések miatt robbant
ki az újabb konfliktus. Sztrájkok és
munkabeszüntetések kezdődtek az ország több
városában. A legnagyobb tiltakozások a
tengermelléki hajógyárakban zajlottak le,
melyekre a hatalom erőszakkal válaszolt:
többször a munkásokra lövetett.
����-ban egy újabb sztrájkhullám tört ki, majd
annak brutális elfojtása után létrejött a
Munkásvédő Bizottság (KOR), mely elsődleges
feladatául tűzte ki a sztrájkokban részt vett
munkások anyagi és erkölcsi támogatását.



Mitől különösen fontos nekünk Gdansk? A
válasz egyszerű, itt írták meg a legújabb kor
posztszovjet szakszervezeti és politikai
történelmét.
Lengyelország (mint azt fiatalkori utazásaim
során a 70-es évek második felében magam
is személyesen megtapasztaltam) korántsem
volt a „legvidámabb barakk”. A folyamatos
ellátási gondok különösen érzékenyen
érintették a nagyüzemi munkásságot. 

A lengyel kormány által 1980. július 1-jén
előzetes tájékoztatás nélkül áremelést hajtott
végre. A munkások azonnal sztrájkba léptek
és az ország szinte minden ipari körzetére
kiterjedtek a munkabeszüntetések. A
tiltakozások hátterében az országban
elmélyülő gazdasági és társadalmi válság állt.
Az Edward Gierek-féle pártvezetés a '70-es
évek második felében a nyugat-európai
országokban és az Egyesült Államokban
felvett 12 milliárd dollár értékű hitelekkel
próbálta elérni az életszínvonal emelését és a
társadalmi hangulat lecsillapodását. Mint
látjuk, ez nem igazán sikerült.

A munkabeszüntetések hamarosan
átterjedek Lublinra, július 14-én már az
egész városra kiterjedő általános sztrájk volt
érvényben. A vasutasok sztrájkja komolyan
érintette lublini vasúti csomóponton való
zavartalan közlekedést. 

Augusztus 14-én a gdanski hajógyár
munkásai léptek sztrájkba, akik többek
között a földalatti szakszervezetekben
tevékeny és emiatt munkahelyéről
elbocsátott Anna Walentynowicz és Lech
Walesa visszavételét követelték. 

A gdanski sztrájk már másnap átterjedt a
Balti-tenger partja mentén működő többi
üzemre. Augusztus 16-án megalakult a
tengermelléki tiltakozásokat összehangoló
Üzemközi Sztrájkbizottság (MKS), Lech
Walesával az élen. 

Az MKS 21 követelést fogalmazott meg,
ezek közül az első és a legfontosabb az
állampárttól független szakszervezet
engedélyezése volt. Emellett a sztrájk- és
szólásszabadságra, a politikai foglyok
szabadon bocsátására vonatkozó pontok is
szerepeltek a listán. 

1980. augusztus 31-én alakult meg a
független Szolidaritás szakszervezet,
amelynek Lech Walesa lett az elnöke. A
munkabeszüntetés nyomán a lengyel
kormány - a szocialista országok közül
elsőként - elismerte a független
szakszervezetek jogait, így a Szolidaritást
1980. szeptember 24-én hivatalosan
bejegyezték. 
A szervezet 1980 őszére tízmilliós
mozgalommá duzzadt és megkezdte
küzdelmét az állampárttal. Miután ez nem
vezetett eredményre, az országban
hadiállapotot vezetettek be, majd 1982-ben
törvényen kívül helyezték a szakszervezetet. 

1981. december 13-án nulla órakor
Jaruzelski parancsára bevezették a
hadiállapotot az ország egész területén.
Néhány hét alatt mintegy tízezer embert,
főképpen Szolidaritás tagot internáltak, majd
a következő közel egy év alatt még
ugyanennyit tartóztattak le „politikai
bűncselekmény” vádjával. A katowicei
Wujek bánya munkásai nem adták meg
magukat, a hatalom tűzparancsot adott és
kilenc bányász vesztette életét.



A gyárakban a termelés irányítását a
katonaság kivezényelt komisszárjai vették át.
1982 augusztusáig több mint 55 ezer
dolgozót bocsájtottak el munkahelyéről.
Betiltották az újságokat, csak a párt és a
hadsereg lapjai jelenhettek meg. A
televízióban és rádióban beszüntettek
minden adást, csupán Jaruzelski
közleményét ismételgették. Minden
szervezetet és szövetséget feloszlattak,
beleértve az Írószövetséget és a Szolidaritást
is. A határokat lezárták, ennek ellenére
1986-ig hozzávetőleg 700 ezer lengyel
állampolgár hagyta el az országot.

Lengyelországban az egyre súlyosbodó
gazdasági-társadalmi válság 1988
augusztusában a sziléziai bányákból
kiinduló, az egész országon végigsöprő
sztrájkhullámhoz vezetett. A sztrájkolók fő
politikai követelése az 1982-ben törvényen
kívül helyezett Szolidaritás szakszervezet
újbóli legalizálása volt. Az ismételten
fellángolt sztrájkhullám hatására 1989-ben a
szervezetet újból törvényesítették. 

1989. február 6-án - éppen húsz évvel
ezelőtt - kezdődtek meg a kerekasztal-
tárgyalások Lengyelországban, melyek az
államszocialista rendszer lebontásának első
lépései voltak Kelet-Európában. A lengyel
tárgyalásos forgatókönyv vált néhány
hónappal később a magyarországi
rendszerváltás mintájává.

A szabad választásokat követően a
Szolidaritás részvételével 1989 nyarán
megalakult a keleti tömb első nem
kommunista többségű kormánya. 

Bár a rendszerváltás után – a gazdasági
nehézségeket követően – a szervezet fénye
megkopott, sorra nőttek ki belőle az
utódszervezetek, a Szolidaritás még ma is az
a csillag, melynek fénye beragyogja a
munkásvédelem horizontját. 
Mindemellett kézzelfogható az a tanulság is,
ami a lengyelek szabadságszeretét mutatja.
Persze mindez érthető, hiszen még a
közelmúltban is vérükkel fizettek érte. 

A fentiek tükrében, 2022. május elsején
tehát elképzelni sem lehet tartalmasabb
programot, mint Gdansk bejárása.  
Fapados repülővel – némi svéd kitérővel –
viszonylag olcsón megúszható, majd FIP
szabadjeggyel (mondjuk lassan már ahhoz is
hozzá kell szoknunk, hogy ezt a fajta jegyet
külföldi jegyvizsgáló kollégáink elég furcsa,
rácsodálkozó szemmel nézik, igaz gond
nélkül elfogadják) tovább gazdagítható
(Varsó-Krakkó irányába). 

Persze, csodák itt sincsenek, a Varsóig tartó
két és félórás (kétségtelenül kényelmes)
vonatút egy órával hosszabbodott meg. Az
utazóközönség tájékoztatása itt sem
természetes, így a késés okát nem tudhattuk
meg.

Dr. Szabó Imre
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Felföldi Lajos tagtársunk verse
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Tölgyek vagyunk.

Atyám, ki megfogta kezem, mosolyogva.
Megindult velem, csak pár szót mormolt, biztatóra.
Úgy ahogy voltam. Egy ujjasban, útrakészen.
Mentem vele. Kezem munkától érdes kezében.
Kecele kosárba, s fel a hátra, persze nekem is jutott.
Barázdán felfelé, lábunk szőlők s gyümölcsfák mellett baktatott.
Hajnal van, mégis, a tetőre érve, a világ szélesre tárult.
Mögöttünk Pata, minket már, a Havas felé vitt a vágyunk..
Megvan a csapás,megyünk is át, a kukoricáson.
Miközben szemünk végigfut, a napsütötte tájon.
Rá a dűlőútra, kordonos szőlők, előttük ribizli.
Dürgő fácánok, ott egy nyúl inal, útunk, bokros mezőre visz ki.
A fű harmatos, az erdő jön egyre felénk.
Illatát érezni , s a nyugalmat, mit palántál belénk.
Itt-ott egy zőrej, egy madár csivitel.
Nicsak. Róka és vargánya van bőviben.
Szedjük a gombát, de még feljebb lépünk.
Ha már idáig eljöttünk, a nagy tisztásra is kinézünk.
Onnan széles a kilátás, Hatvanig ellátni.
Nem tréfaból mondom, ki itt áll, hol én állok, megláthatja bárki..
Zörög, sűpped az avar, miközben tovább haladunk.
Kosaraink megteltek, már hazagondolunk..
Tölgyek haladtunkba még súgják, mi egyek vagyunk.
Nem csak Atyám meg én, hanem ők is. Mind tölgyek vagyunk..

2022.02.13.



1,5 kg csirkemellfilé vagy 2 kg csontos csirkemell (későbbiekben a mellcsont  
 jó lehet húslevesbe vagy alaplé készítéshez)
10 dkg kéksajt
5 dl tejszín
3 dl tej 
2 dkg rizsliszt
só, bors (ízlés szerint)
1 csokor újhagyma, esteleg �db sonkahagyma
1 csipet szerecsendió
1 evőkanál kacsazsír

A zsírt felhevítjük, majd hozzáadjuk az apróra vágott hagymát,                   
 közben kockára vágjuk a csirkemellet.
Megfonnyasztjuk a hagymát, majd hozzáadjuk a csirkemellet,                            
és fehéredésig pirítjuk.
Sózzuk, borsozzuk, majd hozzáöntjük a tejszínt.
Felöntjük tejjel, majd rászórjuk a rizslisztet, és összeforraljuk. Kellemesen
krémes szaftot kell kapnunk.
A kéksajtot felaprítjuk és hozzáadjuk, majd szerecsendiót reszelünk a tetejére,
és tovább forraljuk, amíg elkészül.

Hozzávalók a kéksajtos csirkemellhez:

Elkészítés
1.

2.

3.
4.

5.

KONYHANYELVEN
NOVÁK VIKTORRAL

Novák Viktor
szakszervezetünk
pályavasúti területi
vezető ügyvivő-
helyettese, aki
szabadidejében - az
önvédelmi sportok
mellett - a konyhában is
otthonosan érzi magát.
Rovatunkban receptjei
közül válogatunk!
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KÉKSAJTOS 
CSIRKEMELL
 RIZOTTÓVAL



1 pohár rizottó rizs (3 dl)
6 dkg vaj
6 evőkanál olívaolaj  
5 dkg reszelt sajt (parmezán, teljesen megfelelő a grana padano vagy bármilyen
kemény sajt)
2 dkg reszelt cheddar sajt (ez csak opció kihgyható)
1 csokor újhagyma, esteleg 2 db sonkahagyma
só, bors ízlés szerint
2 liter húsleves alaplé (ha nincs, forraljunk vizet, és tegyünk bele 2 db
tyúkhúsleves-kockát
1,5 dl száraz fehérbor

A vaj felét és az olíva olajat felhevítjük, majd hozzá adjuk az apróra vágott
hagymát, rövid fonnyasztás után ráöntjük a rizst és együtt pirítjuk tovább, amíg a
rizs kifehéredik.
Hozzáöntjük a fehér bort és folyamatos kavargatás mellett megvárjuk, amíg a rizs
magába szívja a fehérbort.
Felöntjük alaplével, amit kb. hétszer ismétlünk meg folyamatos kavargatás mellett
mindig akkor öntjük fel, mikor a rizs magába szívta az alaplevet.
Sózzuk, borsozzuk.
Legvégén hozzáadjuk a maradék vajat és a sajtot, összekeverjük, lefedjük, és
elzárjuk a tűzhelyet. kb. egy fél órát hagyjuk állni. Egy nagyon krémes rizsköretet
fogunk kapni.

Hozzávalók:

Elkészítés
1.

2.

3.

4.
5.

A rizottót nem csak köretként, hanem önálló fogásként is kínálhatjuk, ha
gombával, zöldborsóval, céklával, esetleg csirke májjal készítjük.
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Legutóbbi számban megjelent írásunkban a balesetet, munkabalesetet, mint
fogalmat jártuk körbe. Jelen cikkünkben hasonló tematikával, a hazánkban
kevésbé kitárgyalt vagy egyes vélemények szerint, inkább elhanyagolt
témakört, a foglalkozási megbetegedésről osztanánk meg néhány gondolatot.
Amikor nem történik, hirtelen, vagy rövid alatt bekövetkezett egyszeri külső
hatás, hanem az emberi szervezetet a munkavégzés közben többször, netalán
folyamatosan olyan károsító hatás(ok) éri, amitől megbetegszünk, akkor
beszélhetünk foglalkozási megbetegedésről. Az utóbbi 10 évben a munkahelyi
balesetek száma 25%-kal csökkent. Ennek ellenére a munkavégzéssel
összefüggő megbetegedések évente még mindig 2,4 millió halálesetet okoznak
világszerte, amelyből 200000 Európában történik. Hazánkban, látencia miatt
(is) ezek a számok, arányaiban magasabbak lehetnek.
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A teljesen hivatalos (Mvt. 87. § 1/D.)
definíció szerint a foglalkozási
megbetegedés: a munkavégzés, a
foglalkozás gyakorlása közben
bekövetkezett olyan heveny és idült,
valamint a foglalkozás gyakorlását
követően megjelenő vagy kialakuló idült
egészségkárosodás, amely

 a) a munkavégzéssel, a foglalkozással
kapcsolatos, a munkavégzés, a
munkafolyamat során előforduló fizikai,
kémiai, biológiai, pszichoszociális és
ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető
vissza, illetve

 b) a munkavállalónak az optimálisnál
nagyobb vagy kisebb igénybevételének a
következménye.

A foglalkozási megbetegedések
bejelentése és vizsgálata, a munkavédelmi
szakma jellemzően szakorvosi
látásmódjához és gyakorlatához
igazodóan kissé eltér a
munkabaleseteknél tárgyaltaktól, erre egy
kevésbé ismert rendelet is született
(27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet). 

A megbetegedések vizsgálata
foglakozásegészségügyi szaktevékenység-
nek minősül, tehát szakorvos vizsgál, de
annyiban azonos a munkabalesetek
vizsgálatával, hogy abban a választott
munkavédelmi képviselő is részt vehet. A
MÁV-Volán csoport esetében a
foglakozási megbetegedések szakmailag a
Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú
Kft-hez tartoznak.

a veszélyes anyagok, például a kémiai vagy biológiai
anyagok, ideértve a rákkeltő anyagokat;
a sugárzás, ideértve az ionizáló sugárzást, valamint a
napból érkező ultraibolya sugárzást;
a fizikai tényezők, ideértve a rezgéseket, a zajokat, a
manuális emelést és az ülőmunkát;
a munkaszervezéssel kapcsolatos és pszichoszociális
kockázati tényezők, például a váltott műszakban végzett
munka és a stressz.

Mi okozza ezeket az eseteket?

Számos betegséget – ideértve a rákot, légúti
megbetegedéseket, szív- és érrendszeri megbetegedéseket,
bőrbetegségeket, mozgásszervi betegségeket és mentális
egészségügyi rendellenességeket – okozhat vagy súlyosbíthat
a munkavégzés. Bár e betegségek okai igen összetettek
lehetnek, egyes munkahelyi expozíciók kiemelt okozói a
betegségek kialakulásának vagy súlyosbodásának. Ezek közé
tartoznak, többek között a:

De mi is az expozíció (fokozott expozíció)? A
munkavédelemről szóló törvény definiálja a fogalmat (Mvt.
87. § 1/E.), kissé leegyszerűsítve, a munkavállaló
szervezetében, a munkavégzés során, vagy azzal
összefüggésben a kémiai kóroki tényezők hatásának
kitettsége esetén a határértékeket meghaladó koncentráció,
illetve zaj.
A foglalkozási megbetegedések jellemzője, hogy az személyre
szólóan igazolható, kiváltó oka egyedül és kizárólag a
foglalkozásban keresendő.

Kissé eltérő a foglakozással összefüggő megbetegedés
meghatározása, ez abban különbözik a foglalkozási
megbetegedéstől, hogy ezek a lakosság körében is előforduló
, multifaktorális eredetű megbetegedések, amelyek egyes
munkahelyeken, illetve munkakörökben a lakossági átlagot
meghaladó gyakorisággal jelentkeznek, kialakulásukban a
munkakörnyezeti hatások is közre játszanak, de nem ez a
döntő jelentőségű. Ebbe a csoportba sorolható magas
vérnyomás-betegség, egyes szívbetegségek, valamint
légzőszervi, mozgásszervi és daganatos megbetegedések.

Bodon Gábor, munkavédelmi szakértő

https://osha.europa.eu/themes/dangerous-substances
https://oshwiki.eu/wiki/Category:Radiation
https://oshwiki.eu/wiki/Ionising_radiation_at_workplaces
https://oshwiki.eu/wiki/Introduction_to_UVR_at_work
https://oshwiki.eu/wiki/Vibration
https://oshwiki.eu/wiki/Noise
https://oshwiki.eu/wiki/Assessment_of_physical_workloads_to_prevent_work-related_MSDs
https://osha.europa.eu/themes/psychosocial-risks-and-stress
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Megfigyelhető tendencia, hogy az egyes
szervezeteken belül jellemző a létszámhiány, akár
nyugdíjazás, akár felmondás és egyéb okokból. A
munkáltató részéről előszőr kérés, majd elvárás,
hogy a kiesett munkavállaló munkáját is
elvégezzék, így a szervezeten belül maradt
munkavállalókra egyre nagyobb nyomás
helyezkedik. Nem tudják munkaidőben elvégezni
még a saját feladataikat sem, nemhogy a
többletfeladatokat ezért munkaidőn túl is
végeznek munkát, határidős feladatok esetén
hazaviszik a munkát, hétvégén is dolgoznak,
legtöbbször ellenszolgáltatás nélkül, mindezt
azért, hogy megőrizhessék a munkahelyüket.
Több munkavállaló is panaszkodott arra, hogy a
vezetője a „kérem” és a „köszönöm”
kulcsszavakat sem alkalmazza, nem veszik
figyelembe a többletteljesítményeket, nem jár
dicséret sem, holott az elismerés néha többet jelent
a fizetésemelésnél is. Természetes az, hogy a
munkavállaló önként vállal többletmunkát, vagy
a vezetője szerint azért szükséges munkaidőn túl
is dolgoznia, mert nem jól osztja be az idejét.
Amikor a munka teszi ki a nap döntő részét, az
egyén magánélete háttérbe szorul, privát emberi
kapcsolatai lecsökkennek, hobbijai, személyes
érdeklődése nem kap elég teret, ami
stresszhelyzethez kialakulásához vezethet.

Mikor jön létre a munka és a magánélet
közötti egyensúly? Ha az időt egyformán
tudjuk felosztani a család, a magánélet és a
munka között és a munkavállaló elkötelezett
a családja és a munkahelye iránt és elégedett
ezzel a helyzettel. Miért fontos megtalálni az
egyensúlyt? Amennyiben felborul az idő, az
elkötelezettség és az elégedettség egyensúlya,
az mind a munkavállalóra, a családjára és a
munkáltatójára nézve is hátrányos lehet. A
munkavállaló elveszítheti a motivációját,
kimerülté válik, romlik a teljesítménye,
szellemi és lelki állapota, stresszes lesz. Ezek
a faktorok nyomást gyakorolnak a
munkavállalóra, kihatnak a mindennapjaira
és akár meg is betegíthetik. 

A MUNKA ÉS  A
MAGÁNÉLET  EGYENSÚLYA



szervezeti felépítés: az információhiány,
a munkavállalók szempontjából
megítélve rossz vezetői döntések,
melyeket a munkavállalók a nem
megfelelő kommunikáció miatt nem
értenek, ami elégedettlenséget szül.
előrelépés, karrier: van olyan szervezet,
ahol nem támogatják a munkavállalók
tanulmányait, szakmai előlépésének
lehetőségét, ami szintén elégedetlenséget
kelthet különösen akkor, ha más
munkavállalót pedig támogatnak, illetve
a munkavállaló korábban már ígéretet
kapott a támogatásra. 
munkahelyi környezet: a munkavállalók
túlzott kontrollja, igazságtalanság, a
szervezeten belüli, munkatársak közötti
feszültség, az esetleges munkahelyi
zaklatás, megkülönböztetés, szociális
támogatás hiánya, mind-mind
stresszhelyzetet okoz, ami agresszióhoz,
kimerültséghez és kiégéshez vezethet. 

munkahelyi bizonytalanság: nincs
megfelelő jövőkép, a munkavállaló nem
látja biztosítottnak a hosszútávú
munkavégzés lehetőségét a vállalatánál,
változatosság, összetettség a feladatra
vonatkozóan: a monotonitás, az
összetett feladatok bonyolultsága szintén
stresszfaktor lehet,
a munkavégzés fizikai feltétele: nem
megfelelő munkakörülmények,
hőmérséklet, világítás, zaj,
szennyezettség.
a munkavégzés tárgyi feltételei: nem
megfelelő eszközök használata, hálózati
problémák, 

Munkához kapcsolódó stresszorok:
a nem megfelelő munkakörnyezet, rossz
munkafolyamatok. Az irodai dolgozók
fő stresszforrása a pozíciókhoz,
szerepkonfliktushoz kapcsolódik,
amikor a munkavállaló nem tudja mit
várnak el tőle, nem világos számára,
hogy mi a feladat célja és mi az ő
felelőssége, nem tudja mi alapján
értékelik a teljesítményét, ellentmondó
információkat kap munka elvégzésére
vonatkozóan. 
rossz munkamegosztás, több felelősség,
mint amit a munkavállaló elbír,
leginkább az időtényezőnek van
jelentősége, de felmerülhet a képzés
hiánya is. Van olyan eset, amikor a
munkavállaló úgy érzi alul értékelik és
nem a képességeinek megfelelő munkát
kell végeznie.

Stressz a munkahelyen

Mi a stressz? Selye János, a stresszelmélet
megalkotójának meghatározása szerint, a „stressz
a szervezet nem specifikus válasza bármilyen
igénybevételre”. A stressz a mindennapi életünk
része, cselekvésre sarkallhat, beszélhetünk
jótékony stresszről, ami pozitív élményhez
köthető, motivál, ösztönöz, izgulunk valamiért,
vagy éppen mert magával ragadt minket a
versenyszellem. 
A munka és a magánélet egyensúlyának
felborulása, a megfelelő kommunikáció hiánya
mind-mind előidézheti a stresszes helyzet
kialakulását, de említést tehetünk még a mérgező
főnökről, a szakmai fejlődés hiányáról, a
lehetetlen határidős feladatokról és az
igazságtalanságról is. A munkahelyi stresszt
kiváltó okok, azaz a stresszorok tipizálhatók. 

Szervezettel kapcsolatos stresszorok: 
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fizikai kockázat: ide tartozik minden
olyan tényező, melyek akár
mozgásszervi vagy egyéb
egészségkárosodást okozhatnak, mint
például ülő, álló munka, veszélyes
anyagok kezelése, számítógépes
munkakör,
több-, vagy változó műszakos
munkarend: éjszakai munkavégzés, 12
órás munkanap több egymást követő
napon,

Személyhez kapcsolódó stresszorok, amik
növelhetik vagy csökkenthetik a stressz
érzését:

A stresszért nem lehet feltétlenül csak a
környezetet okolni, hiszen egyéntől függ,
hogy hogyan éli meg a helyzetet, hogyan tud
alkalmazkodni a környezetéhez. 

Érdekvédelmi oldalról támogatást
tudunk nyújtani a megfelelő munkahelyi
környezet kialakítására irányuló
törekvésekkel, megfelelő bérezés
kiharcolásával, célirányos, konkrét
problémákat felvető, irányított
egyeztetésekkel a szervezeteken belül,
vagy a felső vezetéssel. Közös cél kell,
hogy legyen a munkavállalók
egészségének megőrzése és ennek
érdekében minden szükséges intézkedést
meg kell tenni. (Folyt. köv.)

Ádámné Diamant Tünde

I M P R E S S Z U M  

HALASI ZOLTÁN
F E L E L Ő S  K I A D Ó

Megjelenik 5.000 példányban,
kiadja a VDSzSz Szolidaritás

HUSZTA KRISZTIÁN
F Ő S Z E R K E S Z T Ő ,  T Ö R D E L Ő S Z E R K E S Z T Ő

1146 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 172.
INFO@VDSZSZ.HU

M I Ú J S Á G  S Z E R K E S Z T Ő S É G
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- Hogy fordítják a vasutasok, hogy Carpe Diem?
- ???
- Élj a MÁV-nak!

Reszketeg anyóka kérdi a vasutastól:
- Nem fog megrázni az áram, ha rálépek a sínre?
- Dehogyis, néni kérem. Csak arra vigyázzon, hogy a másik 
lába ne érje közben a felsõvezetéket.

- Mi a foglalkozása? - ordít rá az újoncra az õrmester.
- Bakteriológus vagyok.
- Ne cifrázza nekem, mondja ki nyugodtan, hogy vasutas!

A szõke nõ betelefonál a MÁV információs ügyfélszolgálatára:
- Jó napot! Azt szeretném megkérdezni, hogy mikor indul Budapest-Keleti
pályaudvarra a Holló InterCity járat??
- Egy pillanat...
- Köszönöm szépen.

Egy utas odamegy a kisváros vasútállomásán az állomásfőnökhöz, és azt kérdezi tőle:
– Mondja uram, miért fekszik ez az állomás fél órányira a várostól?
– Mert azt akartuk, hogy lehetőleg inkább a sínekhez legyen közel.

Ül egy fickó a vonaton, az egyik kezében egy tisztességes méretű szeg, a másikban egy
darab kő.
– Ember miért tartja a kezében azt a követ, meg a szeget?
– Hogy el ne felejtsem, hogy Kőszegre utazom!
Hatalmas röhögés:
– Oszt mit csinál majd, ha Szarvas-ra kell utaznia?

A kalauz benyit a fülkébe, és kéri a jegyet. Az utas keresi, keresi, de nem találja.
– Nem baj, uram – mondja a kalauz -, majd később visszajövök.
Mire az utas:
– Csak maradjon, kalauz úr, meg kell találnom a jegyet, mert különben nem tudom,
hova utazom…

viccek
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NOVÁK VIKTOR
1998-TÓL  VASUTAS  A
NYUGATIBAN ,  VOLT
VÁLTÓKEZELŐ ,  
KÜLSŐS  FORGALMI
SZOLGÁLATTEVŐ,  
FORGALMI  SZOLGÁLATTEVŐ,
RENDELKEZŐ ,
FŐRENDELKEZŐ ,  MAJD 2006 -
TÓL  2019 - IG  ÁLLOMÁSFŐNÖK.
MÁJUS  11 -TŐL  TÖBBEK
KÖZÖTT SZAKSZERVEZETÜNK
BUDAPESTI  TERÜLETI  VEZETŐ
ÜGYVIVŐ-HELYETTESÉVÉ
VÁLASZTOTTÁK .



Hogyan lesz egy italkimérésben dolgozó
boltosból vasutas?
Én sem gondoltam, hogy a vasútnál
fogok kikötni. Mire elvégeztem az
Agráregyetemet, megszűntek a TSZ-ek.
Így nem maradt más lehetőségem, mint
munkát keresni: el is helyezkedtem egy
boltban, ami italkiméréssel is foglalkozott.
Falusi viszonylatokban adott volt egy
bolt, mellette pedig egy kocsma – jógazda
módjára a tulajdonos így oldotta meg a
kérdést. Volt ott egy törzsvendég, aki a
MÁV-nál dolgozott Miskolcon, ő
ajánlotta nekem, hogy próbáljam meg a
vasutat. Kaptam az alkalmon,
elzarándokoltam Miskolcra – az
italkimérés Csobád községben volt –
jelentkeztem, de érdekes módon éppen
nem volt felvétel. Az akkori budapesti
forgalmi osztályvezető azonban épp
Miskolcon járt, találkoztunk is, majd
felajánlotta: ha veszem a bátorságot, és
Budapestre jövök, akkor segít nekem
munkát találni. Ez így is történt, egy
héttel később fel is kerestem, majd a
munkavégzés helyét illetően választás elé
állított: a Keleti pályaudvar és a Nyugati
pályaudvar közül választhattam.
Fogalmam se volt róla, hogy mi a
különbség a kettő között, bliccre
rámondtam, hogy legyen a Nyugati.  És
így kötöttem ki Budapest—Nyugati
pályaudvaron. Fel is vettek azonnal,
1998-ban elkezdtem a forgalmi,
kereskedelmi össz-szakvizsgát, 1999-re
elvégeztem, majd váltókezelőként
munkába álltam a Nyugatiban. 

Nem bántad meg a döntésed?
Nem. Az az igazság, hogy a Nyugati azért tetszik nekem
jobban, mert van ott egy 1920-as évekből származó
berendezés, ami nekem nagyon a szívem csücske lett.
Teljesen más egy Domino-55-ön vagy egy Electrán a
forgalomszervezés, mint például egy Siemens-Halskén, amin
magad állítod be a vágányutat. Bár, hozzáteszem, akkoriban
nem volt ismeretem más készülékről, mivel az utcáról
érkeztem, nem volt korábban semmilyen kötődésem a
vasúthoz, felmenőim között sem volt vasutas. Persze, a
berendezésen kívül a közeg is megtetszett: 1999-ben, mikor
kezdtem a vasutat, nagyon jó csapat volt - sokan, nyolcan-
tízen is voltunk az egyes toronyban, jó kis közösség alakult
ki, nagy volt a vonatforgalom, egész nap pörgősen telt. Ez így
együtt a szívemhez közel állt. 

Téged tényleg bármikor fel lehetett hívni éjszaka?
Állomásfőnökként nagyon sokszor. Hajnal kettőkor, fél
háromkor, éjjel 10 órakor: bármikor. Nem pusztán fel
lehetett hívni, el is vártam, hogy felhívjanak. Az ügyeletes
tisztek részére mindig meghagytam, hogy hívjanak, ha olyan
probléma adódik, amit nem tudnak megoldani. 

Milyen problémákkal hívtak?
Vágányzár, tűzeset miatt, persze, voltak forgalommal
összefüggő rendkívüli események, amilyen a váltófelvágás is.

Hogyan reagáltál?
Azonnal magamhoz tértem, vettem egy mély levegőt, és
megkértem, hogy vázolja az adott forgalmi helyzetet: mi
történt. Aztán elmondtam, hogy mit kell tenni. Mindig állást
foglaltam: vagy jobbra vagy balra, mindig megmondtam, mit
kell csinálni. Ha például volt egy váltófelvágás, akkor felhívott
az ügyeletes tiszt, elmondta, mi történt. Utána a
főrendelkezőt is felhívtam, kértem tőle  egy forgalmi
helyzetképet, mégis ő van ott testközelben. Ha nem az egyes
torony körzetében történt az esemény, hanem a kettes
toronyéban, akkor a forgalmi szolgálattevőt hívtam, és
közösen megvitattuk, hogy mi történt. Megkérdeztem tőle,
hogy szerinte ki hibáztatható, ha mi hibáztunk. Persze, a
következő szolgálatban a váltókezelőt is megkerestem, és
átbeszéltük a történteket.



Nem titok, hogy mostanában
tanfolyamokra is jársz tagot szervezni,
szerinted nehezebb ma új tagokat
toborozni? 
Amikor kezdtem, sokkal egyszerűbb volt
a tagtoborzás, engem például biztosan
nem kellett győzködni. Ma viszont sokkal
szélesebb skálán ismertetjük meg a
szakszervezet munkáját a pályakezdő
dolgozókkal, sokkal többet beszélgetünk
velük, elmondjuk, hogy miből áll a
szakszervezet, miben tudunk nekik
segteni, miért keressenek minket,
egyszóval: miért jó, ha belépnek. Ahogy
mondani szokás, meg kell találni a
kémiát. Amikor odamegyünk, vannak,
akiken látszik, hogy tágra nyílt szemmel
figyelnek, ebből tudom, hogy itt lesznek
belépők. De volt az ellenkezőjére is példa,
amikor látod, hogy hiába beszélsz, nincs
érdeklődés. 

Nemrég választottak meg Budapesti
területi vezető ügyvivő-helyettessé, mik a
tervek? Változik-e valami?
Biztosan változik majd, jobban oda kell
koncentrálnom Budapest területre,
segítenem kell Bea munkáját, ő a
budapesti területi vezető ügyvivő. A
tagmegtartáson kívül a szervezést nagyon
fontos feladatomnak tekintem, több
rendezvényen is meg kell jelenni, részt
kell vennem. 

Hányszor hívtak éjszaka, amióta nem
vagy állomásfőnök?
Egyszer sem, de nagyon sokszor kerestek  
meg ügyes-bajos dolgaikkal olyan
kollégák is, akik tagjaink, meg olyanok is,
akik nem azok, és természetesen
mindenkinek segítettem, amiben csak
tudtam. Mindenkinek adok tanácsot, aki
megkeres. De az első és legfontosabb a
tag. Én is átérzem ezt, amióta a VDSzSz
Szolidaritásnál dolgozom.

Miként zajlott ez az átbeszélés?
Megkérdeztem, hogy mi történt, elmondta a saját
mondandóját, és megbeszéltük, hogy ha hibázott, miben
hibázott, illetve ha nem hibázott, miben nem hibázott. 

Őszinték voltak veled?
Mindig. 

És a bünti? Volt bünti?
Attól függ. Nem én voltam a munkáltatói jogkörgyakorló,
hanem a csomóponti vezető…

De azért volt ráhatásod, ugye? Nagyon cinkosan nézel…
Volt, volt. A csomóponti vezetővel mindig nagyon jó
kapcsolatom volt, kikérte a véleményemet. A bünti a
rendkívüli esemény súlyosságától függött, de mindig 
 minimális büntik voltak. Nem voltak nagy büntik. 
 
A VDSzSz cirka 10 évvel azelőtt alakult, hogy
megkezdted vasutas pályafutásod a Nyugatiban, mit
gondoltál a VDSzSz-ről?
Nyugatiban egy gigantikus méretű VDSzSz alapszervezet
működött Czapák Terézia vezetésével. Tevékenyen részt
vettem benne, mielőtt állomásfőnök lettem: kétszer voltam
üzemi tanácstag a VDSzSz színeiben. Nem voltam
tisztségviselő, viszont a forgalom részéről besegítettem
Tecának: például a helyi függeléket, az ÁVU-kat átnéztem, és
véleményeztem, hogy szerintem aláírhatja-e vagy sem, esetleg
kérjen-e módosítást. Nyugatiban mindig jó viszony volt a
szakszervezet és az állomás vezetése között, nem nagyon
voltak vitás esetek forgalmi részről.

Hogyan kerültél hozzánk, hogyan léptél be a VDSzSz-
hez?
1998-ban, a tanfolyam után beálltam dolgozni. Volt egy
jóbarát, egy tolatásvezető kolléga, ő kérdezte, hogy van-e
kedvem belépni a szakszervezetbe. Persze, van, de melyikbe?
Akkor még ismeretlen volt számomra a VSZ és a VDSzSz is.  
Ez a tolatásvezető barátom léptetett be a VDSzSz-hez, akinek
a későbbiekben még a főnöke is lettem. 



Mi neked a Nyugati?
Nyugati a szívem csücske. És az is marad.
Én ott nőttem fel, ott lettem vasutas, sok
élményem van.

Mi a második, szívedhez legközelebb álló
vasútállomás?
Kőbánya-Kispest. Illetve Kőbánya-Teher.
Mert ott is voltam egy évig, és egész jó
kapcsolatot építettem ki a kollégákkal. 

Akkor kijelenthető, hogy azok a földrajzi helyek állnak
hozzád a legközelebb, ahol kollégákkal érintkezhettél,
dolgozhattál?
Így van. Biztos, hogy nem szeret mindenki, mert olyan
ember nincs, akit mindenki szeretne, de igyekeztem
mindenkivel a legjobb kapccsolatot kiépíteni.
Állomásfőnökként teljesen mindegy volt, hogy ő váltókezelő,
tolatásvezető, rendelkező, főrendelkező, nekem mindenki
egyforma volt, és bármikor bejöhetett hozzám. Nyitva volt az
ajtóm, senkinek sem kellett bejelentkeznie. Ez azóta sem
változott. 

#szolgálatihelyőrség

NEM BIZTONSÁGOS? NEM MŰKÖDIK?
ELAVULT? CSERÉLNI KELL?

OMLIK? BEÁZOTT? 
 

SZÓLJ NEKÜNK, SEGÍTÜNK:
SZOLGALATIHELYORSEG@VDSZSZ.HU

 
JAVÍTSUNK KÖZÖSEN A

MUNKAKÖRÜLMÉNYEKEN!
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A világ leghosszabb, teljesen egyenes pályája
Ausztráliában található. A Transzausztrál
Vasút része, 478 km (297 mérföld) hosszan
fut keresztül a Nullarbor-síkságon, és még
csak egy kicsit sem hajlik el. Még az űrből is
látható, Andy Thomas űrhajós szerint:
„Nagyon vékony vonal, olyan, mintha valaki
ceruzával egy nagyon finom vonalat rajzolt
volna a sivatagban.”

Eredetileg egy ösztönző program részeként
épült, amelyben arra ösztönözték a távoli
Perth (és egész Nyugat-Ausztrália)
állampolgárait, hogy csatlakozzanak az
újonnan létrehozott Ausztrál Nemzet-
közösséghez. 

A Transzausztrál Vasút az indiai-csendes-
óceáni vonal része, amely Sydney és Perth
között közlekedik. Egy egyirányú út
menetideje menetrendtől függően 65–70
óra, és széles körben elfogadott, hogy ez a
világ egyik legnagyszerűbb vonatos utazása.

Az utazási csomagokban benne foglaltatik az
összes étkezés, továbbá finom borok és
koktélok, fényűző fekhelyek, és a vonat
megáll fontos stratégiai ponton, hogy az
utasok megnézhessenek néhányat Ausztrália
legcsodálatosabb tájai közül. És az ár? Nos, a
csomagok 2599 dollárnál kezdődnek, el kell
kezdeni takarékoskodni!

Az emberek pánikba esnek, amikor új
technológiák jelennek meg, elméletekkel
állnak elő arról, hogy milyen hatást gyakorol
ez majd a társadalomra, az erkölcsre, a
fizikai jólétre és még sok mindenre, ami
ellen Helen Lovejoy a kereszteshadjáratot
indít. Így volt ez a vasúttal is.

Sok embert aggasztott, hogy megsérülhetnek
a döbbenetesen gyors, 50 mérföld per órás
(80 km/h) sebesség következtében. Volt
olyan elmélet is, amely szerint az emberi test
egyszerűen elolvad pusztán a sebesség miatt
is.

Még riasztóbb ötlet volt, hogy a nők méhe
kirepül a testükből, amikor ilyen sebességre
gyorsulnak. Természetesen ez valótlannak
bizonyult, de a viktoriánus lokomotív utazás
„tartsd a kalapodat” világában eleinte nagyon
is valós, egészséget veszélyeztető dolognak
tekintették.

A vasúti közlekedés első éveiben a női
utasok egy másik veszéllyel is szembesültek:
az alagutak. Nem maga az építmény, hanem
annak a veszélye, hogy az aljas férfiak
megpróbálnak lehajolni és megcsókolják
őket a sötétben. Sok útikönyv valóban azt
tanácsolta a nőknek, hogy mielőtt az
alagúthoz érnének, tegyenek tűket az ajkuk
közé.

Forrás: kiwi.com
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ÉRDEKESSÉGEK A  VASÚT  TÖRTÉNETÉBŐL . . .

https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/trans-australian-railway
https://australian.museum/about/history/exhibitions/trailblazers/andy-thomas-ao/
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Bacskai István, akinek április �-án Dotti néven kislánya,

Bodnár-Balázs Dávid, akinek január ��-én Boglárka Anna néven kislánya,

Korcsmáros Sándor, március ��-án Kristóf Máté néven kisfia,

Laczkó Domonkos, akinek március ��-án Szofi néven kislánya, 

Némethné Tompos Anikó, akinek február ��-én Barnabás Tamás néven kisfia,

Varga Miklós, akinek február ��-én Linett Vivien néven kislánya született.

ALÁBBI TAGTÁRSAINKNAK GYERMEKÜK SZÜLETETT, 
EZÉRT GYERMEKVÁLLALÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTEK:

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
 
 

A támogatás a gyermekvállalási támogatási
kérelem benyújtásával igényelhető, a gyermek
születési anyakönyvi kivonatának másolatával.
Ha mindkét szülő tagunk, akkor a támogatásra

természetesen mindketten jogosultak. 
A támogatás mértéke 40.000 forint.

 
További információ és igénylőlap:
www.vdszsz.hu/szolgaltatasaink



rejtvény A megfejtéseket a jatek@vdszsz.hu e-mailre várjuk, a helyes
megfejtést beküldők között ajándékokat sorsolunk ki! 
Előző lapszámunkban megjelent rejtvény megfejtése: 
"Az érdekképviselet mellett célunk nehéz élethelyzetbe jutott tagtársaink
támogatása is." A helyes megfejtést beküldő nyertesekkel
felvesszük a kapcsolatot. 


