
Készenléti jellegű
munkakörben dolgozók:
Fejenként akár több 
100 000 Ft elmaradt 
pótlékért indított pereket 
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Szakszervezetünk nem 
tűri tovább, hogy a munkáltató
magáncélokra vegye 
igénybe a munkavállalókat!  
(14. oldal)
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Július 28-án megbeszé-
lést tartott Meleg
János, a Vasutasok

Szakszervezete elnöke,
Halasi Zoltán, a Vasúti Dol-

gozók Szabad Szakszerve-
zete Szolidaritás elnöke és
Kiss László, a Mozdonyve-
zetők Szakszervezete elnö-
ke a három érdekvédelmi
szervezet együttműködé-
sének megújításáról.

A felek áttekintették a vasúti munka-
vállalókat érintő legfontosabb feladato-
kat, és egyeztettek ezekben az ügyek-
ben való közös fellépésről. A három
vezető egybehangzóan kijelentette,
hogy elkötelezettek egy új együttműkö-
dési megállapodás aláírásában, mely-
nek 2015. augusztus végéig kell meg-
születnie.

A vasúti érdekvédelmet meghatározó szervezetek vezetői abban
is egyet értettek, hogy a kölcsönös támogatáson túl készek egy „új
szövetség” létrehozásának feltételeit megteremteni, melyről ter-
mészetesen az érintett szakszervezetek tagsága dönt majd.

Budapest, 2015. július 28.
VSZ–VDSzSz Szolidaritás–MOSZ

Start: Halasi Zoltánt,
szakszervezetünk elnökét jelölte
a KÜT a Felügyelő Bizottságba

A MÁV-START Zrt. Központi Üzemi Tanácsa 2015. július
24-én hozott döntésével Halasi Zoltánt, a VDSzSz
Szolidaritás elnökét jelölte a MÁV-START Zrt. Fel-

ügyelő Bizottságába munkavállalói tagnak.

Az együttműködés megerősítését
tűzte ki célul a három legnagyobb

vasutas szakszervezet 

Együttműködés   Együttműködés   Együttműködés



Halasi Zoltánt választotta
meg a VDSzSz Szolidaritás
elnökévé a szakszervezet
XV. Küldöttgyűlése 2015.
július 9-én: a szavazatok

93,55%-át kapta.
A VDSzSz Szolidaritás Alapszabálya

értelmében választható tisztséget az jogo-
sult betölteni, aki a tisztségek betöltéséhez
szükséges 50%+1 számú szavazatot meg-
haladó voksot szerez.

Mint ismeretes: a VDSzSz Szolidaritás
2015. május 7-8-i XIV. Küldöttgyűlésén a
szakszervezet korábbi elnökét nem válasz-
tották meg. Ezt követően döntött az Elnök-
ség a július 9-i XV. Küldöttgyűlés összehívá-
sáról, melynek egyetlen napirendi pontja a
VDSzSz Szolidaritás elnökének megválasz-
tása volt.

Halasi Zoltán megválasztásával a Küldött-
gyűlés a VDSzSz Szolidaritás megújítása
mellett is letette voksát. Mandátuma a
soron következő, 2019-ben tartandó tiszt-
újító küldöttgyűlésig szól.

Előttünk álló feladatok:
A hathatós érdekvédelem és a bérfejlesz-

tés mellett nagyon fontos átláthatóvá tenni
szakszervezetünk és a VDSzSz Szövetség
működését, hogy az minden tag számára
követhető legyen! Támogatni kell nehéz
élethelyzetbe került tagjainkat, hiszen kitől

Bemutatkozás

Halasi Zoltán,
a VDSzSz Szolidaritás elnöke! 

93,55%
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A Küldöttgyűlés a
VDSzSz Szolidaritás
megújítása mellett is
letette voksát.

(Folytatás a 4. oldalon)
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várhatnak segítséget, ha nem attól a szakszervezettől,
ahova a tagdíjat fizetik?! Ennek érdekében a költségve-
tést is módosítanunk kell, amit természetesen egy követ-
kező Küldöttgyűlés elé fogunk terjeszteni. Tagjaink ked-
vezményes üdültetésének megteremtése egy újabb sar-
kalatos elem: a Mozdonyvezetők, Vasútüzemi Dolgozók
Segélyező Egyesületével megkötött megállapodásunk
óta eltelt hónapban a három üdülőben a kapacitás 99
százalékát lekötötték tagjaink! Ezt az utat folytatni kell,
még több üdülővel kell megállapodnunk, hogy minél
több tagunk pihenhesse ki családjával a vasúti munka
fáradalmait! 

Sokkal szorosabbra kell fűzni a VDSzSz Szolidaritás
tagsága és vezetése közti kapcsolatot, helyre kell állítani
azt a bizalmat, amely az elmúlt időben megroppanni lát-
szott. Ennek egyik eszköze a területi szervezetek meg-
erősítése: olyan helyzetbe kell hozni őket, hogy saját tér-
ségükben hathatós érdekvédelmi munkát végezhesse-
nek, és részt tudjanak venni a tagszervezésben. Hiszen
egy szakszervezetnek elemi érdeke a gyarapodó tagság,
amit csak közös, kitartó munkával lehet elérni! 

Halasi Zoltán
(Folytatás a 3. oldalról)

Bemutatkozás Bemutatkozás   Bemutatkozás          

Névjegy:
Halasi Zoltán 1981-től 1998-ig for-

galmi szolgálattevőként dolgozott
Szécsény állomáson. Itt az országban
az elsők között alapította meg társai -
val együtt a VDSzSz alapszervezetét
1989-ben, alig egy hónappal a
VDSzSz megalakulása után.

Átfogó képpel rendelkezik a vasút
működéséről. A pályavasút terén
szerzett ismeretein kívül a MÁV
korábbi Személyszállítási Üzletágát
is kiismerte – olyannyira, hogy 2007-
től vezeti a VDSzSz Szolidaritás MÁV-
Start társasági szervezetét, jelenleg
is a MÁV-Start Zrt. felügyelő bizottsá-
gi tagja. 1999 és 2012 között a Buda-
pesti területi szervezet vezető ügyvi-
vőjeként tett szert tapasztalatokra.

Egyéb feladatai mellett 2014. janu-
árjától a VDSzSz Szolidaritás több
projektjét – köztük egy EU által finan-
szírozottat – irányította sikerrel. 

2002-ben a Pécsi Tudományegye-
tem személyügyi szervező szakán
előbb főiskolai, majd 2005-ben hu -
mán szervező szakon egyetemi dip-
lomát szerzett.
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(Folytatás a 6. oldalon)

A napokban több, Általatok szervezett helyi rendezvényen is részt
vehettem, ahol tagjaink kifejtették, milyen nagy szükség van ezekre a
programokra, hiszen beszélgetve, egymást megismerve lehet csak
igazi közösséggé kovácsolódni. Ebben a szellemben kell megújítanunk
a VDSzSz Szolidaritást! 

Halasi Zoltán Legfontosabb programpontjai
dióhéjban, a teljesség igénye nélkül:

A cél: a VDSzSz Szolidaritás megújítása!
Ahhoz tartom magam, amit május 7-én a tagok és képviselőik, a kül-

döttek szavazatukkal már kinyilvánítottak: célom a VDSzSz Szolidari-
tás teljes megújítása! A múltban elért sikereket nem letagadva, hanem
elismerve, az eredményeket megtartva, de 25 év után teljesen új utat
kell járnia szakszervezetünknek! A tagokkal kell foglalkozni, a problé-
máikat kell megoldani, életkörülményeiket kell javítani. Élő közösséggé
kell válnunk, és ennek érdekében közösen hozott döntésekre, megol-
dásokra van szükség – természetesen, egymás véleményének maxi-
mális tiszteletben tartásával!

Ami tűrhetetlen: az arrogancia!
A VDSzSz Szolidaritás elnökeként sem fogom eltűrni, hogy a MÁV

Csoportnál egyes szolgálati vezetők azzal fenyegessék tagjainkat,
hogy „nem muszáj itt dolgozni”. 

Azt gondolom, hogy nekik sem muszáj mindenáron itt dolgozniuk,
épp ezért személyesen fogok fellépni minden ilyen esetben.

A munkáltatói arroganciát, a lelki terrort minden szolgálati helyről
száműzni kell. 

Azon kívül, hogy elfogadhatatlan és
megengedhetetlen, nem csekély korlá-
toltságra is vallanak ezek a fenyegetőzé-
sek, hiszen a munkáltatónak nagyon sok
idejébe és pénzébe kerül egy újfelvételes
kiképzése – és ez az összes vasúti mun-
kakörről elmondható.

A jövedelempolitikáról:
A MÁV Csoportnál a különböző pótlé-

kok alapbéresítését helyes iránynak tar-
tom, hiszen azokat a tételeket, amiket a
munkáltató egyik jó pillanatában ad, azt
bármikor vissza is veheti! Az alapbért
azonban nagyon nehéz visszavenni, rá -
adásul erre jönnek a pótlékok, és a
következő bérfejlesztés bázisát is képezi.
A jövedelmeket fokozatosan kell emelni
egy hosszútávú és kiszámítható prog-
ram alapján, és a szakmai tagozatok által
közösen kidolgozott alapbéresítést kell
megvalósítani. Ez optimális esetben
kiegészül a szolidaritás elvével: a Startnál
társasági vezető ügyvivőként eltöltött
évek alatt bebizonyosodott számomra,
hogy adott munkavállalói csoportok job-
ban elfogadják, ha ma kimaradnak egy

Célom a VDSzSz Szolidaritás
teljes megújítása! 

          Bemutatkozás Bemutatkozás   Bemutatkozás



béremelésből, de biztosan tudják, hogy legközelebb
már ők kerülnek sorra.

A helyi kis közösségek
fontossága:

Meg kell erősíteni a munkahelyi közösségeket, erre
pedig a szakszervezetnek pénzt is kell áldoznia: el kell
érni, hogy az emberek jól érezzék magukat a VDSzSz
Szolidaritásban és a munkahelyükön!

A szakszervezeti üdültetés
fontossága:

Nagyon fontos az üdültetés is, főleg most, hogy 65
éves korig kell dolgozni. Szakszervezetünk feladata
olyan helyzetbe hozni tagjainkat, hogy alkalmasak
legyenek a munkavégzésre, és egészségesek maradja-
nak. Ehhez pedig meg kell teremteni a pihenés, a rekre-
áció feltételeit!

A május 7-8-i Küldöttgyűlés után megállapodást
kötöttünk a Mozdonyvezetők, Vasútüzemi Dolgozók
Segélyező Egyesületével, hogy a VDSzSz Szolidaritás
tagjai valamivel több mint 2000 forint/fő/éj áron pihen-
hessenek az Egyesület balatonkenesei, egerszalóki és
hajdúszoboszlói önköltséges üdülőiben! Természete-
sen, ezek az üdülők szakszervezetünk megújításának
első lépését jelentik, bővíteni szeretnénk a kört, renge-
teg munka vár még ránk! 

Minél több üdülővel kell együttműködnünk, az önellá-
tótól a félpanziósig, ahol a szociálisan rászoruló tag -

jaink akár ingyen is kipihenhetik fáradalmaikat az év
bármely hónapjában! Hosszútávon, szakszervezetünk
anyagi megerősítése után, saját tulajdonú üdülő is
szóba jöhet.

A VDSzSz Szolidaritáson belül
működő szakmai tagozatokról:

Szakszervezetünknek vissza kell térnie a földre, és
azokkal a problémákkal kell foglalkoznunk, amik a vas-
utasokat, tagjainkat feszítik! Startos társasági vezető-
ként rengeteget köszönhettem működő tagozataink-
nak, így a Kocsivizsgálói, valamint a Személyszállítási
Utazói Tagozatnak. Tőlük tanultam, mennyire fontos a
szakmai érdekek megjelenítése. Mindent sokkal korrek-
tebben meg lehet beszélni, elkerülhetőek a félreértések,
majd hazatérve mindenki pontos információkkal látja el
a tagságot.

Az idő igazolta, hogy szakszervezetünkben jópár
tagozatnak helye van, már csak a számukat kellene
bővíteni a MÁV Csoport cégeinél! Az újabb tagozatok
esetében is támaszkodni fogunk a szakmai csoportok
véleményére. Hiszen én nem tudom megmondani, hogy
adott munkahelyen például a kocsivizsgálói munkát
hogyan kell elvégezni: nem értek hozzá. Ezért Nektek
kell megmondani, mit képviseljünk. Ezt meg is tesszük,
ahogy eddig is törekedtünk rá!

A területi szervezetek, 
alapszervezetek megerősítése:

Amikor a tagokkal való kapcsolattartás, a tagság
helyi érdekvédelme Budapesttől több száz kilométerre
történik, akkor egy területi szervezetnél nem dolgozhat

Bemutatkozás Bemutatkozás   Bemutatkozás          

(Folytatás az 5. oldalról)
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Meg kell erősíteni a
munkahelyi közössé-

geket, erre pedig a
szakszervezetnek

pénzt is kell áldoznia:
el kell érni, hogy az
emberek jól érezzék
magukat a VDSzSz

Szolidaritásban és a
munkahelyükön!
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másfél ember! Munkám során nagymértékben szeret-
nék támaszkodni a területi szervezetekre. A tagtobor-
zás elsődleges: amennyivel nő a létszámunk, annyival
több lehetőségünk is lesz. Ennek érdekében szervező-
ket is alkalmazni akarunk, akik a területi vezetőkkel
egyeztetve járják majd az országot. Természetesen, a
munkájukhoz szükséges feltételeket is biztosítanunk
kell, ehhez pedig pénzre van szükség. Emiatt a VDSzSz
Szövetség működését, finanszírozását is közösen újra
kell gondolnunk!

A tagsággal való gyakori és rend-
szeres személyes kapcsolattartás:

A VDSzSz Szolidaritás vezetése számára nem csak
azért nélkülözhetetlenek a gyakori és rendszeres talál-
kozások a tagsággal, mert csak személyesen értesül-
hetnek olyan gondokról, amik helyben foglalkoztatják a
vasutasokat, a tagságot, hanem mert különböző szol-
gálati helyeken igencsak eltérő problémák vannak. 

Sokkal szorosabb kapcsolatot kell ápolnunk a tagja-
inkkal, a vasutasokkal. Milliónyi munkavállalói csoport
létezik, milliónyi különböző érdekkel: meg kell hallgat-
nunk őket, majd a munkavállalókkal közösen el kell dön-
tenünk, mit tegyünk, merre menjünk. A lényeg, hogy ne
mi találjuk ki, mi a jó nekik, hanem ők határozzák meg
számunkra a követendő utat! Ez alapvető feladat a
VDSzSz Szolidaritás megújítása során! Mitagadás, sok
munka vár ránk.

Mindenhova el fogok menni, ahova meghívtok, és
ahol probléma van, hogy tagjaink megfelelő képvisele-
tet kapjanak, és kisebb-nagyobb gondjaikat mielőbb
sikerüljön megoldani, megnyugtatóan rendezni!

A segélyezésről:
Természetesen, a szakszervezet egyik legfontosabb

dolga képviselni a tagság érdekeit, hiszen a mai magyar
valóságban nagyon lényeges a munkahely védelme, a
jövedelem. De ez nem minden!

Krízishelyzetbe jutott tagtársainkon a közösségnek
tudnia kell segíteni, ezért kell segélyezéssel foglalkoz-
nunk. Gondoljunk csak arra, hogy kezdetben a szak-
szervezetek segélyezéssel is foglalkoztak, és erről 2015-
ben sem szabad megfeledkezni. Persze, lehet mondani,
hogy más időket élünk, de ettől még ezek az alapérté-
kek ma is rendkívül fontosak. 

A korkedvezményes nyugdíjat
elvették, nem ülhetünk tétlenül!

17 évig dolgoztam fordulószolgálatban, pontosan
tudom, mit jelent nappal aludni, és mennyire felborul a
bioritmus. A megszakítás nélküli munkarend esetén
nagyon fontos szerepe van a rekreációnak, pláne most,
hogy a korkedvezményes nyugdíj intézménye is meg-
szűnt. 

Ezért különösen nagy hangsúlyt kell fektetni olyan
programok kidolgozására, amivel ennek az áldatlan
állapotnak az egészségügyi következményei mérsékel-
hetőek. Ez a mi dolgunk és felelősségünk, de szeren-

csére vannak jó példák. Ausztriában a nyugdíjkorhatár-
hoz közeledve csökkentik a havi kötelező munkaidőt –
mindezt úgy, hogy az érintettek jövedelme ne csökken-
jen jelentősen. Sok megoldás elképzelhető, ezek közül a
legjobbat kell közösen megtalálnunk! Persze, a munkál-
tatók is tisztában vannak azzal a veszéllyel, hogy bizo-
nyos életkor fölött a munkavállalók egy adott munkakör
betöltésére már nem lesznek orvosilag alkalmasak.

A nemzetközi kapcsolatokról:
Fontos, hogy közös elhatározással a VDSzSz Szolida-

ritás nemzetközi kapcsolatait is átértékeljük, és a tag-
ság érdekeinek rendeljük alá. Nem szigetelődhetünk el
a nemzetközi színtéren, csak rajtunk múlik mennyit pro-
fitálunk belőle. Csak egy példa: nálunk pár éve elvették
a szakszervezetek ellenőrzési jogosítványait. Megoldás
lehet a német mobiFair meghonosítása hazánkban. Ezt
a civil szervezetet a szakszervezet hozta létre, és mun-
kája során már rengeteg szabálytalanságot derített fel
– ezzel is hozzájárulva a vasúti ágazat munkáltatási
körülményeinek javításához.

Szembenézni a tényekkel, 
még ha időnként fájnak is!

A VDSzSz Szolidaritást nem lehet megújítani anélkül,
hogy ne nézzünk szembe a tényekkel: jelenleg vannak
olyan vállalatok, ahol a munkavállalók érdekeit nem
képviseljük eléggé. 

Mégpedig azért nem, mert csak alig vagyunk jelen
ezeknél a társaságoknál! Sokkal-sokkal többet kell fog-
lalkozni többek között a MÁV Létesítményüzemeltető
és Vasútőr Kft. valamint a MÁV Szolgáltató Központ
Zrt. munkavállalóival! Meggyőződésem, hogy a VDSzSz
Szolidaritás csakis a tagság gyarapítása révén tud fej-
lődni, ehhez azonban vonzó, versenyképes szolgáltatá-
sokra van szükség. 

          Bemutatkozás   Bemutatkozás   Bemutatkozás

„Ezúton szeretném megkö-
szönni a bátorító szavakat, a
javaslatokat, amiket személye-
sen, telefonon vagy írásban
kaptam Tőletek az elmúlt idő-
ben! Ötleteitekre a jövőben is
számítok, és ne feledjétek:
csak közös erővel, együtt tud-
juk megújítani a VDSzSz Szoli-
daritást!”
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Augusztus negyedikén a VDSzSz
Szolidaritás a Keleti pályaudvar

Vezényletét egyszerhasználatos
védőkesztyűkkel és szájmaszkokkal
látta el. Egy pár védőkesztyűnek
hosszútávon is az utazószemélyzet
táskájában kellene lennie, hiszen
bármikor szükség lehet rá, ha egy
utas rosszul lesz.

A MÁV-Start addig sem jutott el, hogy ezt megtegye, a
pánikot viszont meg kell előzni, hiszen a sajtóban fertőzések-
ről szóló hírek jelentek meg, és lehetőséget kell biztosítani
arra, hogy mindenki biztonságban érezze magát. Ez minimá-
lis segítség, egy pár kesztyű és a szájmaszk darabja forintos
tétel. 

Az utazószemélyzet megítéli útközben, hogy használni
kívánják-e vagy sem. Nem csak a migránsokról van szó: akkor
sem árt a védőkesztyű a kéznél, ha valaki rosszul lesz a vona-
ton. Épp ezért hosszútávon minden utazó táskájában helyet
kellene találni számukra.

Az akciót megelőzően is jóval hathatósabb megelőző
intézkedéseket sürgetett a VDSzSz Szolidaritás!

Mindnyájan látjuk a híradásokban, hogy az intézkedő
rendőrök légzésvédőben, kesztyűben teszik a dolgukat. Nyil-
ván a munkáltatóik sem hibbantak, hanem konzultáltak
egészségügyi szakemberekkel, és nem ok nélkül döntöttek az
említett védőfelszerelések mellett. 

A Nyugati pályaudvarnál történtek ismeretében nem tart-
juk elegendőnek a MÁV-Start Zrt. által hozott intézkedéseket
a migránsokkal érintkező utazószemélyzet egészségvédelme
érdekében!

Idézet az ügyben a Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemel-
ten Közhasznú Kft. és a MÁV-Start Zrt. részére Oroszi Rudolf,
szakszervezetünk munkavédelmi szakértője által július 30-án
elküldött levelünkből:

„Minden nyugtatni szándékozó válasz ellenére engem és
tagjainkat továbbra is foglalkoztatja ez a kérdés, főleg a júli-
us 28-án este a Nyugati pályaudvarnál történtek ismereté-
ben. 

Ma reggel beszéltem egy szegedi jegyvizsgáló tagunkkal,
aki hányásos, hasmenéses tünetre panaszkodott. Persze,
lehet véletlen egybeesés, de lehet, hogy mégsem az.

A tapasztalatok alapján – az érintettek közül – senkit nem
nyugtat meg az a tény, hogy baj esetén a járványügyi ható-
ság meghozza az intézkedéseket.

Erre általában akkor kerül sor, amikor már tömegesen
betegszenek meg az emberek. (Nézzük csak az influenzát.
Csak akkor jelentik be a járványt, ha már tízezrekre rúg a
megbetegedések száma.)

Szerintünk helytelen rájuk várni.
Nem kérdés, hogy van biológiai kockázat. Már azt is tud-

juk, hogy a túlterhelt regisztráló pontokon nem győzik az

Közérdek Közérdek   Közérdek   Közérdek

Migráció: 
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orvosi ellenőrzést, így az egyre
inkább formálissá válik. A nem
várt tömeg miatt már a tisztál-
kodás sem mindenhol biztosí-
tott.

Július 30-án egy orvos be -
szélt a tévében arról, hogy
vannak betegségek, melyek-
nek hónapokig tart a lappan-
gási ideje. Erre adunk egy kéz-
fertőtlenítő szert, és minden el
van intézve. Nagyon gyengé-
nek és kevésnek érezzük ezt,
mint prevenciót. Mindnyájan
látjuk a híradásokban, hogy az
intézkedő rendőrök légzésvé-
dőben, kesztyűben teszik a dol-
gukat. Nyilván a munkáltatóik
sem hibbantak, hanem konzul-
táltak egészségügyi szakembe-
rekkel, és nem ok nélkül dön-
töttek az említett védőfel -
sze relések mel lett. 

Ezzel szem ben a mi házunk
táján csak a papírokat gyárt-
juk, és a kollégáink úgy érzik,
érdemben senki nem tesz
értük semmit. Ismét kérem, a
jelenleginél hathatósabb meg-
előző intézkedések kidolgozá-
sát.”

Közérdek   Közérdek   Közérdek   Közérdek

Egy pár védőkesztyűnek 
hosszútávon is az utazószemélyzet 
táskájában kellene lennie, hiszen
bármikor szükség lehet rá, 
ha egy utas rosszul lesz!

Előzmény: 
A menekültek eltérő kulturá-
lis háttére miatt előfordult,
hogy a jegyvizsgáló hölgyek-
kel szemben tiszteletlenül
viselkedtek, utasításaikat
nem vették figyelembe. Ezért
a VDSzSz Szolidaritás többek
között 24 órás vasútőri szolgá-
lat telepítését javasolta Ceg-
lédre, amivel a munkáltató is
egyetértett. Így probléma ese-
tén immár szakszerű és hatá-
rozott fellépésre van lehető-
ség – akár közlekedő vonato-
kon is. A MÁV-Start ugyanak-
kor nem tartotta indokoltnak,
hogy csak férfi utazókat vezé-
nyeljen ezekre a vonatokra,
mivel szerintük elenyésző az
atrocitások száma. Oroszi
Rudolf, szakszervezetünk
munkavédelmi szakértőjének
összefoglalója.

Mindnyájunk számára váratlan
helyzet az újkori népvándorlás, ami az
ország déli határszakaszán jelentkezik:
nincs bejáratott kezelési módja, és
elég sok megkeresés érkezett elsősor-
ban utazó tagjaink részéről. Ők attól
tartottak, hogy a menekülttömeg
egészségügyi kockázatot jelent szá-
mukra, megfertőzi őket valamilyen
betegséggel.

Épp ezért július 15-re konzultációt
kezdeményeztünk, kérve, hogy ezen a
Vasútegészségügyi Kht. közegészség-
ügyi munkatársai is legyenek jelen. A
konzultációra sor került, ahol lényegé-
ben elsoroltuk az utazó tagjaink által
jelzett problémákat, aggodalmakat. A
munkáltató részéről bizonyos kérdé-
sekben volt fogadókészség, más eset-
ben pedig már intézkedtek is.

Fotó: galeria.index.hu



10 MIÚJSÁG

Fotó: origo.hu

Ismeretlen fertőzés
miatt ötvenhat 
menekültet vittek 
kórházba, a VDSzSz
Szolidaritás a vasuta-
sok egészségét félti!

Ötvenhat menedékkérőt vittek kórházba ismeretlen, hasme-
néses tünetekkel járó fertőzés miatt július 28-án késő este a

Nyugati pályaudvarról. A VDSzSz Szolidaritás Dorozsmai Évá-
hoz, a MÁV-Start Zrt. humánerőforrás igazgatójához írt július

29-i levelében kérte, hogy a munkáltató mielőbb járjon utána
a történteknek, és a közegészségügyi szervekkel konzultálva

szükség esetén további óvintézkedésekre kerítsen sort a vasutasok
védelme érdekében!

A fertőzés pontos eredete egyelőre ismeretlen, a kórokozót csak
a tenyésztés eredménye alapján lehet meghatározni, ami néhány
napot vesz igénybe.

A július 28-án helyszínre érkező orvosok a Budapesti Közlekedé-
si Központ (BKK) bevonásával egy buszt rendeltek, ami a betegeket
és a velük érintkezőket is az Egyesített Szent László és Szent István
Kórházba vitte kivizsgálásra.

A kórház a felnőttek és a gyerekek közül is vett fel betegeket a
közel hatórás eljárás után, az egészséges embereket pedig a rend-
őrség visszavitte a pályaudvarra, ahol időközben az ÁNTSZ fertőtle-
nítette az érintett területeket.

A konzultáció eredményeképp a munkál-
tató a múlt héten egy tájékoztató kiad-

ványt juttatott el valamennyi érintett
telephelyen dolgozó kolléga részére,

ami a közegészségügyi szakemberek
véleményét összegezte. Így többek között

azt, hogy a menekültekkel való érintkezés-
nek nincs jelentős egészségügyi kockázata,
nem indokolt a védőoltás, a szájmaszk haszná-
lata, viszont a gyakori kézmosásra, a fertőtle-
nítő kézmosásra ügyelni kell.

A migránsok különvonattal, irányvonattal
szállításának nincs realitása, hiszen ezeket a
vonatokat a kormányzatnak kellene megren-
delnie. Másfelől a menekülteket nem lehet
kizárni az utazásból; ilyen keretek között kell
megtalálni a vasutas munkavállalók számára
megfelelő megoldást. Ennek része, hogy a fer-
tőtlenítő kéztisztítószer az érintett telephelye-
ken korlátozás nélkül rendelkezésre áll.

A menekültek eltérő kulturális háttére
miatt előfordult, hogy a jegyvizsgáló hölgyek-
kel szemben tiszteletlenül viselkedtek, utasítá-
saikat nem vették figyelembe. Ezért a VDSzSz
Szolidaritás többek között 24 órás vasútőri
szolgálat telepítését javasolta Ceglédre, ami-
vel a munkáltató is egyetértett. Így probléma
esetén immár szakszerű és határozott fellépés-
re van lehetőség – akár közlekedő vonatokon
is. A MÁV-Start ugyanakkor nem tartotta indo-
koltnak, hogy csak férfi utazókat vezényeljen
ezekre a vonatokra, mivel szerintük annyira
elenyésző az atrocitások száma.

A helyzetértékeléshez hozzátartozik, hogy
elsősorban a civil szervezetek részéről fogal-
mazódnak meg túlzott elvárások: figyelmen
kívül hagyják, hogy a MÁV közlekedési válla-
lat, nem pedig szociális ellátó intézmény. A fej-
leményektől tesszük függővé, milyen lépése -
ket, intézkedéseket teszünk a jövőben. Kérünk
Benneteket, hogy probléma, gond esetén
haladéktalanul tájékoztassatok Bennünket
ismert elérhetőségeinken!

Közérdek Közérdek   Közérdek   Közérdek

Felhívjuk a figyelmeteket az Mt-ben foglal-
takra: a munkavállaló jogosult megtagadni
az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtá-
sa munkaviszonyra vonatkozó szabályba
ütközik. Márpedig, ha a munkáltató az egész-
séges és biztonságos munkavégzés feltétele-
it nem képes biztosítani, akkor a munkavál-
laló joggal él az Mt. ezen passzusával.
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A MÁV-Startnál sikerült megálla-
podást kötni egyes stratégiai
munkakörök alapbér-kiegészítő

pótlékáról – némileg enyhítendő a
jegyvizsgálók, személypénztárosok

gondjait. (A megállapodást honla-
punkról tölthetitek le!) Az első tárgya-
lási forduló a hét elején nem volt túl
eredményes, hiszen a munkáltató azt
szerette volna aláírattatni, hogy az
intézkedést december 31. után el is
felejthetjük. Egyszer régen ebbe a
csapdába már beleestünk, pedig bíz-
tunk a munkáltató korrektségében.
Az ördög nem alszik, épp ezért most
nem voltunk hajlandóak az első verzi-
ót aláírni, mások viszont ezt megtet-
ték. Egy nap múlva aztán egy esti
egyeztetést követően a megállapo-
dás a mellékelt formában végleges
formát öltött. Még egy megállapodás
van hátra, ami a foglalkoztatás biz-
tonságát és körülményeit hivatott
javítani a Startnál. Erre legkésőbb
augusztus közepéig sor kerül, érte-
lemszerűen visszamenőleges hatály-
lyal.

A MÁV-nál még mindig nem sikerült nyélbe ütni a
rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos megállapo-
dást, aminek mértéke így 300 órára emelkedne, 230
óra felett pedig 200%-os díjazás illetné meg a mun-
kavállalókat. Előrelépés, hogy a 230 óra feletti rend-
kívüli munkavégzés esetén a munkáltató garantálja,
hogy az érintettek 2016-ban egészségmegőrző prog-
ramban vesznek részt, aminek költségeit a MÁV állja.

A munkáltató nagy nehezen elismerte, hogy a for-
galmi dolgozók körében igen magas a leterheltség,
épp ezért arról is tárgyalunk arról, hogy miként lehet-
ne ezt anyagiakban is érzékeltetni, és nem csak
beszélni róla. A nagy leterheltségű forgalmi munka-
körökben 10 százalékos műszakpótlék-emelésre
kerül sor az első csoportbesorolású szolgálati helye-
ken július elsejéig visszamenőlegesen, rövidesen alá-
írjuk az erről szóló megállapodást.

Úgy tűnik, a kánikula a vért is felforrósítja, ez külö-
nösen tettenérhető a KTI, BGOK és a MÁV Zrt. közti
ádáz küzdelemben, aminek vesztesei leginkább a
jelenlegi és leendő vasutasok. A vizsgákon sorra hul-
lanak az emberek. Ez hatalmas probléma, és a három
szervezetnek mielőbb meg kellene állapodnia egy-
mással. Ennek érdekében jószolgálati küldöttség gya-
nánt levélben keressük meg a harcban álló feleket,
hogy a tárgyalóasztalhoz tereljük őket, és megkísé-
reljük tisztázni azokat a problémákat, amik a vér-
veszteséget okozzák. Ha 32 ember közül mindenki
harmadszorra is megbukik, ott biztos nem csak a vizs-
gázók felkészültségével van a gond. Ez a helyzet tart-
hatatlan.

Július 22-én ülésezett a VDSzSz Szolidaritás Elnök-
sége, áttekintette az aktuális kérdéseket, szervezet-
politikai kérdésekről határozott, így például az Alap-
szabály átdolgozásáról. Szakszervezetünk gazdasági
alelnöke tisztségéről augusztus 1-jei hatállyal lemon-
dott, amit az Elnökség tudomásul vett. 

Bárány Balázs, szakszervezetünk érdekvédelmi
alelnöke honlapunkon megjelent videójában példát-
lannak nevezte a Szövetségből történt kizárásunkat,
ami minden jogalapot nélkülöz. Semmiképp sem
önhibánknak tudható be, hogy a tagdíjfizetés átme-
netileg szünetel a Szövetség felé.

Megállapodás      Megállapodás   Megállapodás

Megállapodtunk 
a Starttal, de a 
MÁV sem marad ki!
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Érdekvédelem   Érdekvédelem   Érdekvédelem        

Abban az esetben, ha a készenléti jel-
legű munkakörben foglalkoztatotta-
kat vasárnap rendes munkaidőre

osztják be, szombati munkanapjukat
nem rendes munkaidőként, hanem

rendkívüli munkavégzésként kell elszá-
molni. Ez bizony nem így történt: a
VDSzSz Szolidaritás által a napokban
indított perekben az új Mt. bevezetésé-
nek dátumáig, 2012. júliusáig visszame-
nőlegesen követeljük a kifizetetlen pótlé-
kokat érintett tagjaink számára! A kifize-
tést június elején szintén a VDSzSz Szoli-
daritás kezdeményezte a Startos VÉT-ülé-
sen.

A MÁV-START Zrt. Debreceni TSZV Igazgatósággal
történt egyeztetések nem vezettek eredményre, ezért
a VDSzSz Szolidaritás Debreceni Területi Szervezete
vezető jegyvizsgáló tagunk meghatalmazása alapján
bírósághoz fordult 3 évre visszamenőlegesen (2012.

július 1-ig), több százezer forint ki nem fizetett, szom-
batra eső rendes munkabéren felüli pótlékok kifizetése
(túlóra) érdekében. Hasonlóképp eredménytelenül
zárult a MÁV-START Zrt. Szegedi TSZV Igazgatóság-
gal folytatott egyeztetés is, ezt követően a Szegedi
Területi Szervezet július 23-án szintén benyújtotta
keresetét a bíróságra egy szintén vezető jegyvizsgáló
tagunk érdekében.

A háttér:
A Munka törvénykönyve 101 § (1) bek. szabályozza a

rendes munkaidő vasárnapra, vagy munkaszüneti
napra történő beosztását a rendeltetése folytán e
napon is működő munkáltatónál, vagy munkakörben,
továbbá a készenléti jellegű munkakörökben.

A vasárnapra rendes munkaidőben foglalkoztatott
munkavállalók esetében – a készenléti jellegű munka-
köröknél – az Mt 101. §. (3) bek. az alábbiakat írja elő: 

„Ha a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló részére vasárnapra rendes munkaidőt
osztottak be, számára a közvetlenül megelőző szom-
batra rendes munkaidő nem osztható be." 

Amennyiben ez mégis előfordul, abban az esetben
szombati munkanapjukat – szakszervezetünk állás-
pontja szerint – rendkívüli munkavégzésként kell elszá-
molni, azaz a szombatra eső rendes munkabéren felül
a megfelelő pótlékokat is ki kell fizetni.

Készenléti jellegű 
munkakörben dolgozók: 

fejenként akár több százezer
forintért indított pereket a

VDSzSz Szolidaritás!
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       Érdekvédelem   Érdekvédelem   Érdekvédelem

A bérfejlesztés mértékét legalább
5%-ban határoztuk meg, tehát a
minimálbérre, illetőleg a bérmini-

mumra való ráálláson túlmenően a
MÁV Zrt. és a többségi tulajdonában

lévő gazdasági társaságoknál 2016.
január elsejétől 5%-os keresetfejlesz-
tést kívánunk elérni. A bértárgyalások
megindítását kezdeményező levelünket
július elején elküldtük Dávid Ilona, a
MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója részére.

„Tudjuk, szokatlan időpontra esik a kezdeményezé-
sünk, de ebben nem mi vagyunk az elsők. Hiszen a
kormány már döntött arról, hogy 2016. január 1-től a
minimálbéreket, illetőleg a kötelező bérminimumot
5,5%-kal szándékozik emelni.

Ezért annak érdekében, hogy a MÁV Zrt. és a több-
ségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok is a ke -
resetfejlesztéshez szükséges források bővítésére ele-
gendő időt nyerjenek, kezdeményezzük a 2016. évre
vonatkozó bértárgyalások megkezdését.

A bérfejlesztés mértékét, figyelemmel a nemzet-
gazdaság prognosztizált teljesítményadataira, vala-
mint a MÁV Zrt. és társaságainál foglalkoztatott
munkavállalók jövedelem viszonyaira, a munkaerő -
piaci állapotokra legalább 5%-ban fogalmazzuk meg.

Tehát a minimálbérre, illetőleg a bérminimumra
való ráálláson túlmenően a MÁV Zrt. és a MÁV Zrt.
többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
vonatkozásában 2016. január 1-től kezdődően 5%-os
keresetfejlesztést kérünk.

Ezen belül a keresetfejlesztés megoszlásának szer-
kezetére az elkövetkezendő bértárgyalások során
kialakított közös álláspont legyen az irányadó.”

A VDSzSz Szolidaritás 
a 2016. évi bértárgyalá-

sok megindítását 
kezdeményezte!

A minimálbérre, illetőleg a bér-
minimumra való ráálláson túl-
menően a MÁV Zrt. és a MÁV
Zrt. többségi tulajdonában lévő
gazdasági társaságok vonatko-
zásában 2016. január 1-től kez-
dődően 5%-os keresetfejlesz-
tést kérünk.

...a kormány már döntött arról,
hogy 2016. január 1-től a minimál-
béreket, illetőleg a kötelező 
bérminimumot 5,5%-kal 
szándékozik emelni.
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A megújuló VDSzSz Szoli-
daritás a hathatós
érdekvédelem és a
bérfejlesztés mellett a

munkakörülmények javí-
tását is a zászlajára tűzte!
Ebbe beletartozik a helyi
vezetők munkavállalókkal
kapcsolatos hozzáállása,
viselkedése is. A célunk,
hogy a dölyfös, a munka-
vállalókat rettegésben
tartó munkáltatói jogkör-
gyakorlók a MÁV Csoport
érdekeltségi körébe tarto-

zó egyetlen gazdasági tár-
saságnál se élhessenek
vissza hatalmukkal! Az
ilyen törekvéseket csírájá-
ban el kell fojtani!

Nem tűrhetjük, hogy a munkáltató a
munkavállalókat magáncélra igénybe
vegye – ahogy ez állítólag a Ceglédi PFT-
szakaszon is történt, amikor a pálya-
munkások a főpályamester fiának kerí-
tésén dolgoztak munkaidőben. Sajnos,
attól tartunk, hogy ez nem egyedi eset,
így szakszervezetünk kezdeményezi a
MÁV Csoportnál a feketemunka felszá-
molását – mégpedig számunkra is
ellenőrizhető módon.

Szakszervezetünk a munkavállalók
érdekében ezért ismételten a leghatá-
rozottabb fellépésre szólítja fel a MÁV
Zrt-t. 

Bízunk benne, hogy a rendőrségi
nyomozás és a MÁV Zrt. által indított
belső vizsgálat feltárja a valós történte-
ket, és további intézkedések, ellenőrzé-
sek alapjául szolgál, hogy ilyen esetek a
jövőben sehol ne fordulhassanak elő!

Ismeretes: augusztus 3-án a ceglédi
PFT-szakaszon többeket kihallgatott a
rendőrség, mivel nyomozást indított
feltehetően milliós nagyságrendű, na -
gyobb kárt okozó sikkasztás bűntetté-
nek megalapozott gyanúja miatt. Állító-
lag ugyanezen a szakaszon építették a
munkavállalók munkaidőben a főpálya-
mester fiánál is a kerítést.

Augusztus 3-án bejelentés érkezett a
rendőrséghez és a MÁV Zrt. Budapest
területi Vasútbiztonsági Osztályához
feltehetően milliókra rúgó „vasúti szak-
anyaggal” való visszaélés miatt. A ceglé-
di PFT-szakaszt a rendőrség és a VBO is
felkereste, a helyszín biztosítását és
átvizsgálását követően az érintetteket a
rendőrségen hallgatták ki.

A MÁV Zrt. augusztus 4-én – a rend-
őrségi nyomozás mellett – belső ellen-
őrzést indított az ügyben. Remélhetően
rövidesen választ kapunk többek közt
egy másik visszásságra is.

Történt ugyanis, hogy egy délelőtt a
PFT-szakasz dolgozói munkaidőben épí-
tették a kerítést Vecsés és Vecsés-Ker-
tekalja közt – állítólag a főpályamester
fiánál: látszik a MÁV Zrt. szolgálati gép-
járműve is. A mellékelt képek ekkor
készültek.

Közérdek Közérdek   Közérdek   Közérdek

Addig jár a 
korsó a kútra...
Tűrhetetlen, hogy a munkáltató a munkavállalókat

magáncélra vegye igénybe!
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Többek között a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója részére március
végén elküldött levelében Bárány Balázs, szakszervezetünk érdekvé-
delmi alelnöke összefoglalta a problémát:

„Az újonnan átadott és jelenleg felújítás alatt álló vasútvonalakon
már – az utasok akadálymentes közlekedését elősegítő – EU szabvá-
nyoknak megfelelő – állomási, megállóhelyi peronokat adnak át.

Ezek közlekedőszintje 70-75 centiméterrel magasodik az ágyazat
fölé, így lényegesen magasabbak, mint a korábbi évtizedek során
kiépített peronok. Nem várt problémaként jelentkezett, hogy
néhány járműtípuson a zárjelző tárcsatartó – a peronról el nem
érhető módon – az utolsó egység középvonalában van. Ilyenek a
Talent-, Desiro-motorvonatok és a Bz-mellékkocsik.

Közérdek Közérdek   Közérdek   Közérdek

Egy vjv már biztosan 
megsérült

a zárjelző tárcsa miatt!
Vác állomáson éppen a vonatvég jelző

zártárcsát vette le, amikor a 7. sz.
vágányról a zúzott kőre lépett, ami meg-

mozdult a lába alatt. A következő pilla-
natban erős, szúró fájdalmat érzett. A vizs-

gálatok a bal boka Achilles-ínjának részle-
ges szakadását állapították meg. Szakszer-
vezetünk tavaly november óta mintegy féltu-
catszor hívta fel a munkáltató és a hatóság
figyelmét a balesetveszélyes állapotokra.

Napjainkban a felsorolt típusoknál a zárjelző tárcsa
levételére és felhelyezésére műveleti utasítás nincs,
de megítélésünk szerint a munkabiztonsági követel-
ményeket maradéktalanul kielégítő módon ezt nem is
lehet megoldani.

Ezek a peronok ugyanis sehol nincsenek az ágyazat
szintjére mélyítve, pontosan azért, hogy a vágányok
közötti illetéktelen tartózkodás, átjárás kizárható
legyen, és mindenki az aluljárókat vegye igénybe. Így a
zárjelző tárcsatartóhoz nem lehet hozzáférni. 

Jelenleg a vonatszemélyzet nemétől, leleményétől,
fizikai adottságaitól függ, ki milyen megoldást választ.
Van, aki a testi épségét kockáztatva fél lábbal átlép a
jármű valamelyik alkatrészére; van, aki leül a peron
szélére és lehuppan – bízva abban, hogy majd vissza-
húzza valaki. Közben bekoszolják kezüket, ruházatu-
kat.

A XXI. század hajnalán ezen 15x20 cm-es fémlapnak
a kihelyezése már önmagában anakronizmus abban az
esetben, ha egyébként a vonat vége két jól működő,
vörös fényt adó beépített lámpával jelezhető.

Ezért a nyugat-európai vasutak döntő többsége a
fenti feltételek megléte esetén már évek óta nem
használja az említett jelzőeszközt még nagy sebességű
pályákon sem.”
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Számtalanszor előfordul a Szeged JBI
helyi telephelyén, hogy a javításra
küldött kocsik belső tisztítás, külö-

nösképpen a mellékhelyiségek előze-
tes takarítása, fertőtlenítése nélkül

érkeznek a műhelybe. Hasonló a helyzet
a kocsiszekrény alatt is, ahol még gázo-
lási maradványok is lehetnek. Enélkül is
épp elég mostoha munka a röptető alatt,
szabadban végzett kocsijavítás. A kocsik
előzetes tisztítását várjuk el a MÁV-Start-
tól Csépke András vezérigazgató részére
írt levelünkben.

Szeged JBI helyi telephelyén a röptető alatt, sza-
badban végzett kocsi javítási munka már
önmagában is igen mostoha körülmények
között zajlik. Jó lenne tudni, hogy a munkál-
tatónak milyen tervei vannak az ilyen adott-
ságú – korszerűtlen – javítóbázisokkal kap-
csolatban.

Tetézi e munkavállalók sanyarú helyzetét,
hogy döntően régi, hagyományos – ágyazatra –
ürítő WC-kkel ellátott kocsikat kell javítaniuk.
E megoldásról közismert, hogy a WC haszná-
lata során a menetszél nem kívánt tartalmat
terít a kocsi forgóvázára és a szekrény alatt
elhelyezkedő alkatrészekre.

Az elmúlt évek során a Vasútegészségügyi Kft. foglalko-
zás-egészségügyi orvosai többször megerősítették, hogy az
ilyen kocsikon javítási, fenntartási tevékenységet végző
munkavállalók biológiai kockázatnak vannak kitéve. 

A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók
egészségének védelméről a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet
fogalmaz meg követelményeket.

A kockázat csökkentésének több lehetséges módja
ismert (egyéni védőeszközök, védőoltás, rendszeres szűrő
vizsgálat, megfelelő-vírusölő tulajdonságú kéztisztítószer
stb.) A kockázat alapvetően higiénés okokra vezethető visz-
sza. Számtalanszor fordul elő Szegeden, hogy a javításra kül-
dött kocsi úgy érkezik a műhelybe, hogy a belső tisztítás,
különösképpen a mellékhelyiségek előzetes takarítása, fer-
tőtlenítése elmaradt. 

Nem várható el egyik járműszerelőtől sem, hogy fekáliá-
val, vizelettel szennyezett mosdókban – tegyük fel – öblítő-
szelepet cseréljen. 

Az említett okok miatt hasonló a helyzet a kocsiszekrény
alatti területeken is, de itt még gázolá-
si maradványok is előfordulnak oly-
kor. Ezért azt várjuk a MÁV START

vezetésétől, hogy szem előtt tartva a
munkavállalók egészséges és biztonsá-

gos munkavégzéshez – Munkavédelmi
Törvényben – megfogalmazott jogát,

gondoskodik a javításba utalt járművek
munkába vett területeinek, felületei-
nek megfelelő – előzetes – tisztításá-
ról. Az alváz és a forgóváz tekinteté-

ben ezt nagy nyomású tisztítószeres víz-
zel, illetve gőzborotvás kezeléssel tudjuk

elképzelni még a javítási munka megkezdé-
se előtt.

Szeged JBI:
a kocsik előzetes 
tisztítását meg kell oldani!

Munkavédelem   Munkavédelem   Munkavédelem

Jó lenne tudni, hogy a munkáltatónak
milyen tervei vannak az ilyen 
adottságú – korszerűtlen – 
javítóbázisokkal kapcsolatban.
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Több mint egy éve
indult a „24 órás szé-

kek” beszerzésének
hosszú procedúrája. A ko -
rábbi székek nem voltak
stabilak, billegtek, jobbra-
balra imbolyogtak, nem
lehetett bennük stabilan
ülni, nem támasztotta
meg a hátat, nem töltötte
be megfelelően szerepét,
balesetveszélyesek vol-
tak. Ezt unta meg Kiss
Aurél István, a MÁV Zrt.
Zalaegerszegi Csomópont
Zalaszentiván állomásán
működő alapszervezetünk
vezető ügyvivője.

Kezdeményezésére megkezdődött
a hosszadalmas folyamat, amit Fábián
Kálmán, szakszervezetünk Szombathe-
lyi területi vezető ügyvivője is felka-
rolt.

Mint Aurél írta: „Elég rögös út veze-
tett az eredményhez, de szükség volt
Bárány Balázs érdekvédelmi alelnök
és Oroszi Rudolf munkavédelmi refe-
rens közbenjárása is, amit ezúton is
megköszönünk. Reméljük, hogy ez
precedens értékű lesz, és a többi szol-
gálati helyen is megfelelő székeket biz-
tosítanak a dolgozóinknak, hogy meg-
felelően tudják ellátni munkájukat.”

Munkavédelem   Munkavédelem   Munkavédelem

Elég rögös út vezetett az 
eredményhez, de szükség volt
Bárány Balázs érdekvédelmi 
alelnök és Oroszi Rudolf 
munkavédelmi referens 
közbenjárása is, amit ezúton is
megköszönünk

Hihetetlen:
Több mint egy év 

huzavona után végre megérkeztek a 
„24 órás székek”!



Kedvezményes üdülési lehetőségek 
a VDSzSz Szolidaritás tagjainak!
Megállapodtunk a Mozdonyvezetők Vasútüzemi Dolgozók Segélyező
Egyesületével annak érdekében, hogy szakszervezetünk tagsága nagyon
kedvező áron pihenhesse ki magát az Egyesület önellátós üdülőiben 

Balatonkenesén, Egerszalókon 
és Hajdúszoboszlón!

A VDSzSz Szolidaritás tagjai részére kedvezményes üdülési
lehetőséget biztosít Balatonkenesén (Széchenyi u. 106.), Eger-
szalókon (Dolgozók u. 20.) és Hajdúszoboszlón (Wesselényi u.
12.) a Mozdonyvezetők, Vasútüzemi Dolgozók Segélyező
Egyesületével kötött megállapodás értelmében. 
Üdülési díj (szezonban): 2300 Ft/éj/fő, 

2500 Ft/éj/fő, 1900 Ft/éj/fő
Üdülési díj (szezonon kívül:) 1900

Ft/éj/fő, 2300 Ft/éj/fő, 1900 Ft/éj/fő
Gyermekkedvezmény mindhárom üdülő-

ben: 3 éves korig ingyenes, 
3-14 éves gyermekek után a felnőtt ár

70%-a fizetendő. 
Az ár az ÁFÁ-t tartalmazza,

az üdülés díja fizethető
SZÉP Kártyával is, de ez
esetben az Egyesület köz-
ponti irodájában (1145 Buda-
pest, Uzsoki u. 40.) előre kell
kifizetni. Az idegenforgalmi
adót helyben, a gondnoknál
kell befizetni. Az üdülők önellá-
tósak, konyhájukban főzési lehe-
tőség van. 

Balatonmáriafürdőn
csendes helyen, mégis mindenhez közel, a

saját balatoni partszakasszal rendelkező Hullám
Beachen egy földszinti 3 szobás, 6 ágyas apartman és 2

emeleti, 3 szobás, 7 ágyas apartman várja tagtársainkat és
hozzátarto zói kat! Családok és baráti társaságok nyaralására is ideá-

lis. Minden apartman a nappalival egybekötött, jól felszerelt konyhával,
zuhanyzós, wc-s fürdőszobával és egy-egy külön wc-vel rendelkezik.

Kábel TV, wifi van. Az udvaron saját parkoló, teraszok, fedett sör-
padok, grillezésre és bográcsozásra is van mód. Műanyag asztalok,

székek és napozóágyak állnak rendelkezésre.
A kikapcsolódást 5 kerékpár, ping-pong asztal, darts, valamint

egy stabil alumíniumcsónak, gyerekeknek gumicsónak, stég is
segíti. A nagyméretű telken lábtengóra, tollaslab-

dázásra és egyéb játékokra is lehetőség van.
(Ezekért nem kell külön fizetni.)

Egy apartman ára: 15 300 Ft/éjszaka,
plusz 300 Ft idegenforgalmi adó 18 év
felett. 

www.hullambeach.hu
Jelentkezni Bíró Ildikónál, 

a Budapest Területi 
Szervezet irodavezetőjé-

nél (70/455-0893, 
biro.ildiko@vdszsz.hu)

lehet!

Balaton-
kenese Eger-szalók

Hajdú-
szoboszló

Hullám
Beach
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Megtámadtuk a Fővárosi
Törvényszéken a VDSzSz
Szövetség július 20-i hatá-

rozatát a VDSzSz Szolidari-
tás kizárásáról. 

Pofátlanság 1.: A határozatokat
a Szövetségben jó esetben
mindössze 8%-os befizetési
aránnyal rendelkező többi négy
szakszervezet képviselői hoz-
ták meg, így tehát a kisebbség
kizárta (törölte) a többséget. 
Pofátlanság 2.: a VDSzSz Szoli-
daritás írásbeli felhívása elle-
nére a LIGA a mai napig nem
kezdte meg törleszteni a
VDSzSz-szel szemben fennálló
sok tízmilliós adósságát.

A VDSzSz Szövetség – álláspontunk
szerint etikátlan és jogellenes módon –
2015. július 20-án kizárta, illetve törölte
tagjai sorából a VDSzSz Szolidaritást,
válaszul arra a felhívására, hogy vala-
mennyi befizetett tagdíjról adjon a Szö-
vetség korrekt elszámolást.

A VDSzSz Szolidaritás – tagjainak lét-
száma alapján – a legnagyobb tagdíjbefi-
zető volt, az össztagdíjak mintegy 92%-
ával. A határozatokat a Szövetségben a
mindössze 8%-os befizetési aránnyal ren-
delkező többi négy szakszervezet képvi-
selői hozták meg, így tehát a kisebbség
kizárta (törölte) a többséget.

A VDSzSz Szolidaritás a határozatok
ellen keresetet adott be a Fővárosi Tör-
vényszékhez, mivel azokat jogszabályba,
illetve a Szövetség alapszabályába ütkö-
zőnek ítélte meg. 

A kereset kifogásolja a határozat meg-
hozatalához vezető eljárást, az alapsza-
bály tagdíjfizetésre vonatkozó, nem vilá-
gos és nem kielégítő rendelkezéseit. Ettől
súlyosabb kifogás alá esik azonban az,
hogy a Szövetség által kiadott, és a tagok-
kal elfogadtatni kívánt 2014-es év beszá-
molóban leírt számadatok, valamint a
VDSzSz Szolidaritás könyvelése szerinti

2014-es, tényleges befizetések között mil-
liós nagyságrendű eltérés mutatkozik.

A VDSzSz Szolidaritás kifogásolja
továbbá, hogy a Szövetség egyedül a
VDSzSz Szolidaritást zárta ki (törölte) a
tagok sorából, pedig a 2014-es beszámo-
lóból kivehetően van olyan tagja is, ame-
lyik egyáltalán nem fizetett be tagdíjat.
Kérdés az, hogy ez a tag milyen (jogi vagy
erkölcsi) alapon szavazhatott a VDSzSz
kizárására, illetve, hogy alapszabálynak
megfelel-e, hogy még mindig a tagok
sorát „gyarapítja”.

Az ominózus határozatok szerint azzal,
hogy a VDSzSz Szolidaritás mindezek
miatt már korábban feljelentést tett az
ügyészségnél, „megkérdőjelezte a Szö-
vetség törvényes működését, ami szintén
megalapozza a tagok közül való kizárást".

Emlékeztetőül: Saját alapszabálya
alapján a VDSzSz Szolidaritáshoz beérke-
ző egyéni tagdíjak fele marad a központ-
ban (10%-a a területi irodák működésére
használható fel, 40%-a pedig az alapszer-
vezetek rendelkezésére áll), azonban
ennek is a felét át kell utalnia tagdíjként
a VDSZSZ Szövetségnek. 

Ez a 2015. május 7-8-án tartott Küldött-
gyűlésnek is nagy port kavart vitatémája
volt. Gaskó István akkor írásban arra tett
javaslatot, hogy a küldöttek emeljék a
központban maradó tagdíjhányadot, mivel
a központi szervezet „zavartalan működé-
se a jelenlegi 50%-os tagdíjhányadból
nem biztosítható”. 

Ennek a felét viszont Szövetségi tagdíj-
ként egy öt szakszervezetet tömörítő,
érdekképviseletet ellátó szakszervezeti
szövetség „nyeli el”.

Alapos átgondolást igényel tehát a
Szövetségben való (hazai és külföldi)
érdekképviseletre felhasznált tagdíjbefi-
zetés mértéke, és minden intézkedést
meg kell tenni az elszámolás pontossága,
valódisága, a további vagyonvesztés
elkerülése, illetve a VDSzSz Szolidaritás-
tól a Szövetséghez történt, megalapozat-
lan pénzátutalások visszatérítése érdeké-
ben, amelyre már korábban ígéretet tett a
VDSzSz Szolidaritás vezetése.

Eddig a kereset összefoglalása. Halasi
Zoltán, szakszervezetünk elnöke tájékoz-
tatást kért a LIGA Szakszervezetek elnö-
kétől azzal kapcsolatban, hogy a LIGA
mikor fogja teljesíteni a felénk fennálló
tartozás kiegyenlítési kötelezettségét:

„Kedves István!
Szomorúan kell megállapítanom, hogy

a VDSzSz Szolidaritás írásbeli felhívása
ellenére a LIGA mind a mai napig nem
kezdte meg törleszteni a VDSzSz-szel
szemben fennálló, az elmúlt és az ezévben
felhalmozott adósságát.

Az adósság fedezetéül szolgáló bizto-
sítékot ugyancsak nem hajlandó önként
nyújtani.

Ez az állapot számomra elfogadhatat-
lan és joggal gondolom, hogy a kölcsönök
visszafizetése azért várat magára, mert a
LIGA ilymódon is igyekszik ellehetetlení-
teni szakszervezetünk működését.

Neked, mint a LIGA elnökének – aki
egyben a VDSzSz Szolidaritás tagja – úgy
vélem, alapvető kötelességed lenne, hogy
a LIGA tartozásának rendezését mielőbb
megoldjad.

A LIGA Tanács veled ellentétben fon-
tosnak tartja, hogy szakszervezetünk felé
fennálló adósságot mielőbb rendezze.
Ezért is döntött a 2015. június 24-én tartott
tanácsülésén arról, hogy a zalaegerszegi
ingatlan eladásából származó bevételt
elsősorban a VDSzSz Szolidaritás felé
fennálló tartozás kiegyenlítésére fordítja.

A birtokomban lévő hivatkozott ülésről
készült jegyzőkönyv kivonat szerinti a
33/2015. (06.24.) LT határozatban foglaltak
alapján „a LIGA Szakszervezetek tulajdo-
nában lévő, a 2328/2, 2328/2/A helyrajzi
számok alatt nyilvántartott, természetben
a Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 6.
szám alatti ingatlant értékesítheti. Az
értékesítésből befolyó összeget a LIGA
Szakszervezeteknek a VDSzSz Szolidari-
tás felé fennálló kölcsöne visszafizetésé-
re kell fordítani elsősorban, amennyiben
a vételár beérkezésekor a kölcsön még
fennáll.” 

A fentiekre figyelemmel várom szíves
tájékoztatásodat, a LIGA mikor fogja tel-
jesíteni a felénk fennálló tartozás ki -
egyen lítési kötelezettségét.

Budapest, 2015. augusztus 4.
Üdvözlettel: Halasi Zoltán

elnök, VDSzSz Szolidaritás"

Jogtalanság   Jogtalanság   Jogtalanság   Jogtalanság

Kisebb méret,

több pofátlanság
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A Mozdonyvezetők, Vasútüzemi Dolgo-
zók Segélyező Egyesületének taggyűlé-
se, ahol tisztújítás is történt. Kozma
János továbbra is az Egyesület ügyveze-
tő elnöke. Ismeretes: szakszervezetünk
nemrég megállapodást írt alá az Egye-
sülettel, így tagjaink jelentős kedvez-
ménnyel nyaralhatnak üdülőikben.

Matyóka Jánosné, Mindenki Szeretett
Rozikája nyugdíjas búcsúztatója a Kele-
ti JBI-ben. A szervezésért köszönet
Veres Gábor alapszervezeti vezetőnek
és a megjelent kollégáknak!

Közösségi élet   Közösségi élet   Közösségi élet         
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        Közösségi élet   Közösségi élet   Közösségi élet
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Közösségi élet    Közösségi élet    Közösségi élet            

A Szolnok Forgalmi Csomóponton műkö-
dő alapszervezetünk vasutasnapi ren-
dezvénye Tiszakécskén, ami több éves
hagyománynak megfelelően afféle
háromnapos sátortábor, horgászással,
jókedvvel és sok-sok VDSzSz-taggal.
Köszönet illeti Fabinyi Gábornét (Böbi-
két) és a lelkes szervezőcsapatot!
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           Közösségi élet   Közösségi élet   Közösségi élet  

A VDSzSz Szolidaritás megújítása során nagyon
nagy hangsúlyt kell fektetnünk a helyi kis közös-
ségek megerősítésére, programjaikat, rendezvé-
nyeiket anyagilag is támogatnunk kell! Itt egy kis
ízelítő a Vasúttörténeti Parkban megrendezett
65. Vasutasnapon készített fotókból, ahova sze-
rencsére sok tagtársunk is kilátogatott. Remél-
hetően ők is jól érezték magukat. 

Július 11-én Kiskunfél-
egyházán tartott szin-
tén jó hangulatú Vas-
utasnapot a Nyugati
pályaudvaron működő
Startos tagcsoportunk
is...
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A VDSzSz Szolidaritás Debrecen Cargo Alap-
szervezet július 24-i vasutasnapi rendezvényén
sem volt hiány jókedvből, bőségből. És szeren-
csére VDSzSz-tagból sem. 

Közösségi élet   Közösségi élet   Közösségi élet       
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Nincs is jobb a helyi közösségi rendezvé-
nyeknél! A július 25-i püspökladányi vasutas-
napról ezt a fotódokumentációt kaptuk. Höl-
gyeknek igazi bónusz a meztelen férfitest
látványa, ami a hidegfront érkezése előtti
pillanatokban a maga tökéletességében
még megmutatkozhatott! Jó lenne, ha minél
többen küldenétek képeket a helyi rendez-
vényekről, hiszen azt szeretnénk, hogy a
VDSzSz Szolidaritás igazi közösséggé ková-
csolódjon.

       Közösségi élet   Közösségi élet   Közösségi élet  



A hétvége ismét a vasutasnapok jegyében telt – ezúttal
Pécs területé volt a főszerep! 

Július 31-én Varga Balázsné szervezésében Kaposvári For-
galmi Alapszervezetünk Csurgói tagcsoportja a Zis-tó mel-
lett építette tevőlegesen a közösséget, amiből Gyékényesi
és Somogyszobi tagcsoportjaink képviselői is derekasan
kivették a részüket!
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Közösségi élet   Közösségi élet   Közösségi élet       
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       Közösségi élet   Közösségi élet   Közösségi élet  

Ugyanaznap Létai Károly
értő irányítása mellett a
Pécsi Kocsivizsgálók Tag-
csoportja a barcsi Dráva-
strandot töltötte meg élet-
tel és vidámsággal. 

A Pécsi Területi Szervezet
anyagilag is hozzájárult a jó
hangulathoz.



A Budapest LV-s alap-
szervezetünk is meg-
tartotta a szokásos évi
kis helyi főzőcskéjét.
Náluk az is hagyo-
mány, hogy szigorúan
csak a fiúk főznek. A
lányok csak kóstolhat-
nak. És mint minden
helyi vasutasnapot
szervező alapszerve-
zetnek a budapesti
területen, ezt is támo-
gatta a területi szerve-
zet, ami pályázat útján
600 ezer forintot osz-
tott szét a vállalkozó
kedvű alapszerveze-
tek között.

Közösségi élet   Közösségi élet   Közösségi élet           
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Kétszínű keksz
Hozzávalók: 20 dkg margarin, 20 dkg porcukor. 2

tojás, fél csomag sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor, 50
dkg finomliszt, 1 ek cukrozatlan kakaópor.

Elkészítése: A lisztben elkeverjük a sütőport,
hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot, a tojást, és a
margarint. Jól összegyúrjuk. Két részre osztjuk, az egyik
felébe belekeverjük a kakaót. A tésztákat kb. 3 mm vas-
tagságúra nyújtjuk. A kakaós tésztát ráborítjuk a vilá-
gos tésztára, és összetekerjük. Konyharuhába tekerve
hűtőben 2 órát pihentetjük. 2 óra elteltével 1 cm vas-
tag szeletekre vágjuk, és hézagosan tepsire rakjuk. Elő-
melegített sütőben, közepes hőfokon sütjük.

Oros Andrea Edina

Szájbarágó   Szájbarágó   Szájbarágó
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                 Fülbemászó   Fülbemászó   Fülbemászó

A zene az életünk része: szórakoztat,
vigasztal, lelkesít, ellazít. Már, ha
szól! De itt, az újságban ez nem lehet-
séges. Különböző műfajok léteznek,
az előadók is sokfélék. Vannak szé-
pek és kevésbé szépek. Népszerűek
és elfeledettek. Csodálatos dolog,
ami csak így egyszerűen: A ZENE!

A döntőbe jutott
együttesek:

Magyar top 10 
– 1967. február:

Rock around the
clock!

(Folytatás a 30. oldalon)

A Metró együttes koncertjének közönsége, 1968

DVTK stadion, Rockfesztivál, 1973

FOTO: FORTEPAN / Braun Antal 

FOTO: FORTEPAN / Urbán Tamás



Fülbemászó   Fülbemászó   Fülbemászó                 

1. Hol található a
Magyar Rockmúzeum?

2. Ki a szerzője a “Kép-
zelt riport egy Amerikai
Popfesztiválról” című
rockmusicalnak?

3. Hol rendezték az
első Magyar Pop Rock
Fesztivált 1973-ban?

4. Hol volt az Edda
Művek első nagy kon-
certje Budapesten?

5. Melyik város  nagy-
szerű zenekara a ma is
népszerű LORD?

6) Melyik nemzetközi
fesztiválon nyert díjat a
NEOTON FAMÍLIA 
Holnap hajnalig című
dala?

7. Melyik zenekar tagja
volt Presser Gábor
1968-ban?

8. Ki volt 1986-ban a
Queen együttes
előzenekara 
a Népstadionban?

9. Melyik zenekar írt
öttételes szvittet 
Honfoglalás 
címmel?

10. Melyik zenekar
búcsúkoncertjét tartot-
ták a Nyugati 
pályaudvar 
csarnokában?

11. Kinek volt 
a nagy slágere 
a Limbó hintó?

12. Mikor lépett fel
Budapesten Louis
Armstrong?

13. Mikor oszlott fel az
ELSŐ EMELET nevű
zenekar?

13+1. Melyik 
városhoz köthető a már
nem létező Kispál és a
Borz zenekar?

A zene olyan, mint a futball: mindenki ért
hozzá, legalábbis, Magyarországon. Most ezt
be is bizonyíthatjuk: Zenei Totót indítunk útjá-

ra, a vizsgaidőszak közepén amúgy sem árt egy kis laza tesztelés. Pláne, hogy
még egy ajándékcsomagot is kisorsolunk a helyes megfejtést beküldők között!
Kalandra fel! 
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ZENEI  TOTÓ

Monterey – 1967. június 16-18.,
Kalifornia

(Folytatás a 29. oldalról)

Monterey – 1967. június 16 – 18., Kalifornia

A „Fülbemászó” jeligével
ellátott megfejtéseket
szeptember 15-ig várjuk
(vasúti postával) az aláb-
bi címre: VDSzSz Szolida-
ritás, 1146 Budapest,
Ajtósi Dürer sor 27/A. 
Emailen is elküldhetitek:
rejtveny@vdszsz.hu



MIÚJSÁG 31

                 Fejtörő     Fejtörő     Fejtörő     Fejtörő
A megfejtésből megtudod, mit teszünk annak érdekében, hogy ne érje jogtalan hátrány a készenléti jellegű
munkakörben dolgozó tagjainkat! A megfejtést beküldők közül sorsulunk, a szerencsés nyertes ajándékcso-
magot kap! A „Rejtvény” jeligével ellátott megfejtéseket szeptember 15-ig várjuk (vasúti postával) az alábbi címre:
VDSzSz Szolidaritás, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Emailen is elküldhetitek: rejtveny@vdszsz.hu
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