
Jövő évtől Czöndör Gábor 
emlékére országos kispályás
labdarúgó emlékkupát 
szervezünk! (12. oldal)

Készenléti jellegű munkakörök:
Próbapert nyert 
a VDSzSz Szolidaritás!
(11. oldal)

Bér: Elkészült a négyéves 
megállapodás tervezete! 
(4. oldal)

Migráció: További, legalább 
30 ezer Ft anyagi elismerést
követelünk az érintett 
vasutasok részére! (10. oldal)

www.vdszsz.hu
www.facebook.com/vdszsz

„Még ha jó vágányon is vagy, elgázolnak, ha csak egy helyben ülsz!” (Will Rogers)
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Új tagkártya a láthatáron,
Karácsonyra már 

a tárcádban is lehet! :)

Megújulásunk egyebek mellett
azt is jelenti, hogy a tagságunk igé-
nyeit tartjuk a legfontosabbnak,
épp ezért azt akartuk, hogy az élet
szinte minden területére kiterjedő,
valós kedvezményekben részesülje-
nek tagjaink – lehetőség szerint
lakóhelyükhöz minél közelebb!

Vadonatúj MAKASZ-tagkártyánk
területi irodáink révén – remélhető-
en karácsonyig – eljut minden tag-
társunkhoz! 

Ezzel párhuzamosan szintén eljut-
tatjuk Hozzátok a jövő év végén lejáró
EDC-kártya 2016. évi érvényesítő mat-
ricáját is! 2016. végéig mindkét kártya
– eltérő kedvezményekkel – használ-
ható.

Megtakarítás   Megtakarítás   Megtakarítás

Szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidari-
tás teljesen új tagkártyát vezet be a
MAKASZ-szal megkötött megállapodás

révén, ezzel Magyarországon a legna-

gyobb és legszélesebb körű azonnali ked-
vezményt biztosító rendszert nyújtjuk tag-
jaink részére! Most aztán már tényleg
megéri nálunk tagnak lenni!
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A tervek szerint a vasútőr tevékenységet december
végén áthozzák a MÁV-hoz, a MÁV viszont közbeszerzési
pályázatot írt ki, tehát ezt a tevékenységet nem kívánja a
továbbiakban ellátni. Ez a közbeszerzést megnyerő vállal-
kozás feladata lesz.  Lehet jogászkodni, csűrni-csavarni,
ezeknek a próbálkozásoknak azonban nincs túl nagy jelen-
tőségük. 

Mivel az érintetteknek nincs vesztenivalójuk, azt javasol-
juk, hogy jelentsék ki a szándéknyilatkozatokon: nem kíván-
nak átmenni másik munkáltatóhoz! Szakszervezetünk, a
VDSzSz Szolidaritás úgy véli: ha az érintett munkavállalók
nagy többsége aláírja ezt, akkor eredménnyel tudjuk
támadni a kiszervezés gondolatát – természetesen, ugyan-
ez igaz a takarítókra is. 

A jelenlegi helyzet nem előzmény nélküli:  amikor 1997-
ben a Vasútőr Kft. létrehozásán munkálkodtak, a Fradiban
elég sokáig tudtuk tartani a frontot ugyanezzel a megol-
dással. Akkor nagyon hosszú ideig – pár hónapig – kitartot-
tak a vasútőrök, és megtagadták az átlépést a Vasútőr Kft-
be. Persze, előbb-utóbb mindenki megtört, majd átlépett,
viszont emiatt olyan megállapodást tudtunk kötni a Vas-
útőr Kft-vel, ami viszonylag tűrhető feltételeket biztosított
számukra. 

Jelenleg azonban nem ez a helyzet. A Vasútőr Kft. ugyan-
is a MÁV tulajdonában állt, ez nem lesz elmondható a köz-
beszerzésből nyertesként kikerülő vállalkozásról. A vasútő-
rök – a negatív tapasztalatok miatt is – tisztában vannak
azzal, hogy mit jelent az, ha egy harmadik céghez kell átke-
rülniük.

Ha a vasútőrök és a takarítók egysé-
gesen megtagadják az átlépést új
munkáltatójukhoz, akkor a tulajdo-

nost rá lehet bírni arra, hogy álljon el
a kiszervezéstől. Amikor 1997-ben a
Vasútőr Kft. létrehozásán munkálkod-
tak, a Fradiban elég sokáig tudtuk tar-
tani a frontot ugyanezzel a módszerrel.
A végén egész tűrhető megállapodást
köthettünk a Vasútőr Kft-vel. 

Vasútőrök, takarítók: Nincs
értelme jogászkodni, akkor

tudunk segíteni, ha a többség
aláírja a szándéknyilatkozatot!

Kiszervezés   Kiszervezés   Kiszervezés

A nyilatkozatokat területi irodá-
inkon, vagy szakszervezetünk
központjában szerezhetitek be,
de letölthető honlapunkról is. A
kitöltött íveket területi irodáin-
kon, központunkban adhatjátok
le!

http://w
w

w
.zastavki.com
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ségei kapcsán a szakmai egyeztetés
szintén folyamatban van a Társasá-
gok között. Ennek megfelelően a MÁV
Zrt. Szervezeti Működési Szabályzata
módosult. Az egyeztetések végén
derül ki, hogy a munkavállalók ponto-
san melyik munkáltatói jogkörgyakor-
lóhoz tartoznak majd a MÁV Zrt-n
belül. Tudomásunk van arról, hogy
több munkakör nem egy munkáltatói
jogkörgyakorló alá fog tartozni a MÁV
Zrt-ben, és így előfordulhat az is, hogy
a jelenleginél hátrányosabb helyzetbe
fog kerülni a készenlét elmaradása,
más munkarend, vagy más jellegű
pótlék elmaradása miatt.

A takarítók – számunkra elfogadha-
tatlan – kiszervezése folyamatban
van, olyannyira, hogy már a közbe-
szerzést is kiírták, a határidő pedig
már le is telt. A munkáltató képvisele-
tében Kertész Péter ingatlangazdál-
kodási igazgató úgy nyilatkozott: nem
tudja, hogy az eljárás az integrálódá-
sig lezárul-e vagy sem. Azaz nem
tudni, hogy a takarítók visszaszerve-
zés előtt vagy után lesznek-e kiszer-
vezve. A közbeszerzést a vasútőrök
esetében is kiírták, viszont Korsós

Boglárka ügyvezető úgy nyilatkozott,
hogy az eljárás nem zárul le decem-
ber 31-ig, így biztos, hogy a vasútőrök
is integrálódnak a MÁV Zrt-be. (Per-
sze, a MÁV-nál és leányvállalatainál
csak az a biztos, ami már megtörtént).

Több okból is elfogadhatatlannak
tartjuk a közbeszerzési pályázat kiírá-
sát. Természetesen, szakszerveze-
tünk mindent meg kíván tenni annak
érdekében, hogy a tulajdonost ráve-
gyük álláspontja megváltoztatására,
és belássa, hogy ne támogassa a
feketegazdaságot – elég csak arra
gondolni, hogy milyen jelentős mérté-
kű adócsalást tárt fel a NAV a közel-
múltban. Ráadásul, a MÁV Zrt. fel-
ügyelő bizottsági határozata sem
riasztotta el az illetékeseket a pályá-
zat kiírásától.

Fenti témákban rövidesen újabb
egyeztetésre kerül sor, amelyen tagja-
ink konkrét problémáival kapcsolatos
megnyugtató megoldást javasoljuk
majd a munkáltatónak. A tárgyalások-
ról folyamatosan tájékoztatást adunk.

Czentnár Béla
társasági vezető ügyvivő

Kiszervezés   Kiszervezés   Kiszervezés

A közbeszerzést a vasútőrök eseté-
ben is kiírták, viszont Korsós Boglár-
ka ügyvezető november 11-én úgy
nyilatkozott, hogy az eljárás nem
zárul le december 31-ig, így biztos,
hogy a vasútőrök is integrálódnak a
MÁV Zrt-be. TÉT-ülés volt az LV-nél.

A MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. legutóbbi Tár-
sasági Érdekegyeztető Tanácsülésének fő témái továbbra is a
MÁV Zrt-be integrálódás, valamint az intézkedéssel párhuza-
mosan zajló kiszervezések voltak.

A munkáltató figyelmét felhívtuk, hogy az MMK-besorolás
következtében szükségessé vált munkaszerződések módosítá-
sa és munkaköri leírások átadása során egyes munkáltatói jog-
körgyakorlók nem tudják türtőztetni vélt hatalmuk kimutatása
iránti vágyukat. Több területről kaptunk jelzéseket arról, hogy
elfogadhatatlan hangnemben, fenyegetve akarták a munkavál-
lalókat a szerződésmódosítás aláírására, a munkaköri leírás
átvételére kényszeríteni.

Hangsúlyozzuk: a munkavállalónak joga van tanulmányozni
a számára felajánlott munkaszerződés-módosítást, értelmezé-
séhez segítséget is kérhet, akár úgy, hogy egy példányt átvesz
(nem aláír), valamint aláírását meg is tagadhatja! Ebben a mun-
káltató képviselője is egyetértett a munkavállalói oldallal. A
konkrét esetekről tájékoztatni fogjuk a menedzsmentet annak
érdekében, hogy ezt a tűrhetetlen gyakorlatot végérvényesen
megszüntessük a MÁV Zrt-nél és valamennyi leányvállalatánál.

A visszaszervezés előkészítését az LV már korábban meg-
kezdte, ahogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. egyes tevékeny-

Fény az alagút végén? 
A vasútőrök az ügyvezető szerint

integrálódnak a MÁV-ba!

Elkészült a négyéves megállapo-
dás tervezete, mielőbbi tárgyalá-

sokat kezdeményeztünk a MÁV-Csoportnál!
A VSZ, a MOSZ és a VDSzSz Szolidaritás

megbeszéléseinek eredményeként
elkészült a négyéves megállapodás

tervezete, amit Bárány Balázs, a
VDSzSz Szolidaritás érdekvédelmi alel-
nöke november 6-án küldött el Bánhidi-
Nagy Attila, a MÁV Zrt.  humánerőforrás
vezérigazgató-helyettese részére.
A tervezet értelmében például 2016. január elsejétől
egyszeri bérfejlesztésként minden munkavállaló alanyi

jogon 5%-os bérfejlesztésben részesülne. Ezen felül a
munkáltató – az éves bértömeg 2,5%-ának megfelelő
mértékben további differenciált bérfejlesztést hajtana
végre a foglalkoztatási szempontból legkritikusabb
munkakörökben, illetve munkahelyeken, emellett a 6-
17. közötti munkaköri kategóriák alsó (és felső) sávját
is megemelné 7,5%-kal. 
Aláírás esetén a megállapodás 2019. végéig lenne
hatályos, de lehetőséget teremtene a korrekcióra,
hiszen 2017-ben felül lehetne vizsgálni. Ennél sokkal
többről van szó benne (például foglalkoztatásról is), ter-
jedelmi okok miatt viszont nem közöljük, honlapunkon
elolvasható: www.vdszsz.hu/kozeptavu

Bér2016: 



A MÁV-Csoport két meghatározó munkáltatójának (MÁV Zrt. és MÁV-START Zrt.)
humán vezetői egyeztetést kezdtek a társaságoknál a Munka Törvénykönyve sze-
rint kollektív szerződés kötésére jogosult szakszervezetek (VSz, VDSzSz Szolidari-

tás, PVDSz, MTSzSz, MOSz) elnökeivel.
Az egyeztetés alapvető célja a munkáltatói valamint a munkavállalói érdekek összehangolása a fog-

lalkoztatás, a munka- és egészségvédelem, a jövedelempolitika valamint a munkaügyi kapcso-
latok terén. A Felek kinyilvánították, elkötelezettek abban, hogy az elkövetkező idő-

szak tárgyalásai során – a gazdasági érdekek figyelembevételével – töre-
kedjenek a foglalkoztatáspolitikai biztonságra, jövedelempoliti-

kai intézkedéseket tervezzenek a munkavállalók
jövedelmi helyzetének javítása, a fluktuáció

csökkentése, a munkaerő-állomány
megtartására, egyes szakmákban a

létszámhiány megszüntetése
érdekében. Együttesen töre-

kednek továbbá a karrier
utak, életpályamodel-

lek kidolgozására is.

Bér2016    Bér2016    Bér2016    Bér2016

Csökkenő pályán a vasutas keresetek, 
a tendenciát meg kell fordítani!

Együttműködés foglalkoztatási 
és jövedelmi kérdésekben

Javaslatunk a három szakszervezet –
MOSZ, VDSzSz Szolidaritás, VSZ –
közös javaslatává vált. Többek között

az előző oldalon olvasható középtávú
programot tettük a MÁV Zrt. elé, ami
ennek megfelelően középtávú megállapo-
dás formájában ölthetne testet. 

Statisztikai adatok is igazolják, hogy az elmúlt két évben a
vasutasok keresete elmaradt a nemzetgazdasági átlagtól.
Ennek több oka lehet, az egyik legfontosabb az, hogy voltak
olyan társadalmi csoportok, amelyek kiemelt bérezésben része-
sültek. Az a 2004-es hatás már a múlté, amikor a reformprémi-
ummal sikerült korrigálni ezt a lefelé ívelő pályát, ami sajnos
2013-ban ismét lefelé vette az irányt. Ezt ezzel a középtávú
programmal kell helyreállítani, mert azt azért nem gondol-
juk, hogy a vasutasok keresetét a munkáltató egy év alatt
helyre tudná hozni.

Bér:
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Bér2016    Bér2016    Bér2016    Bér2016

Mindent összeadva 350 millió forinttal emelkedik a
bértömeg, az átlagos bruttó keresetnövekedés
mértéke 3,6%-os. A mobil kocsiszolgálatot végző

munkavállalók pótlékemeléséről a november 23-i
héten indulnak a tárgyalások, de kétséges, hogy

december elejére lezárulnak-e. A munkaügyi kapcsola-
tok rendezettek, viszont acélipari válság van, ami a
Pályavasutat is érinti: a kiszolgáló menetek száma
csökkenni fog. (A megállapodás honlapunkon elolvas-
ható.) Hosszú előkészítő munka és több hetes tárgya-
lássorozat eredményeképpen 2015. november 18-án a
munkáltató és az érdekképviseletek aláírták a 2016.
évi bérintézkedésekről szóló megállapodást. A megál-
lapodás főbb elemei – a végrehajtás sorrendjében – a
következők:

Létrejött a bérmegállapodás

1. Bérfelzárkóztatás
Az RCH-nál az előző években különböző okok miatt egyes mun-

kakörökben az alapbérek nagyfokú szóródása alakult ki. Ennek
mérséklése érdekében az alább felsorolt munkakörökbe foglal-
koztatott munkavállalók – akik szolgálati idejük (MÁV-idő) a bér-
felzárkóztatás időpontjában, azaz 2015. december 1-jén eléri az öt
évet – alapbére a megadott mértékre lesz felzárkóztatva:

– állomási operatív koordinátor I. 188 600 Ft/hó
– árufuvarozási operátor 186 000 Ft/hó
– árukezelő kocsivizsgáló 187 600 Ft/hó
– kocsivizsgáló 187 600 Ft/hó
– raktárnok 163 200 Ft/hó
– vonat fel- és átvevő 134 000 Ft/hó.

2. Alapbérfejlesztés
Az RCH minden munkavállalója 2%-os mértékű alapbér fejlesz-

tésben részesül, aki azonban az 1. pontban foglalt bérfelzárkózta-
tás során ezt a mértéket már elérte, további fejlesztésre már nem
jogosult.

A mozdonyvezetők a vállalat többi munkavállalójához hasonló-
an azonos mértékű alanyi jogú bérfejlesztésben részesülnek, a
vállalaton belüli bértömeg arányuk figyelembe vételével.

A 2015. október 15-én valamint a november 1-jén hatályba lépő,
az árufuvarozási kirendeltségek átalakítása során létrehozott új

Előzmény: Az október 26-i bértárgyaláson a korábbi 0,31%-os, jövő évre elő-
irányzott keresetfejlesztés mértékét 2%-ra srófolta az RCH. Ez „bruttó” 2%-ot jelentett,
tehát a járulékhatást, a műszakpótlék hatását is tartalmazta. 
A november 2-i VÉT-ülésen már a keresetek 2,4%-os emelésére tett javaslatot a munkál-
tató. Akkor jeleztük: ha továbbra is ilyen tempóban fejlődik a javaslat, akkor 2-3 hét múlva
akár megállapodás is kerekedhet belőle. A 2,4%-tól azonban már déjà vu érzése támad
minden cargósnak, hiszen évek óta ez az alapbér-fejlesztések kiindulópontja. A VDSzSz
Szolidaritás tárgyalódelegációjának ingerküszöbét ez az ajánlat sem érte el. 

munkakörökbe (kirendeltségvezető, rendeléskezelés
szakelőadó, vonatkezelés szakelőadó) sorolt munka-
vállalók – a munkakörbe kerülés időpontjában megál-
lapított – alapbére a 2016. évi bérfejlesztés mértékét
már tartalmazza.

3. Pályakezdő diplomások
alapbére

A munkáltató a pályakezdő fiatalok RCH-hoz vonzá-
sa érdekében a diplomás kezdőbért főiskolai végzett-
ség esetén 215 000 Ft-ban, egyetemi végzettség esetén
pedig 240 000 Ft-ban állapította meg.

4. Restrukturálási bónusz
Az előző évek gyakorlatához hasonlóan az RCH az

idén is egyszeri bruttó 20 000 Ft-os juttatást biztosít
 a  6-17 MMK-ba sorolt munkakörbe sorolt munkaválla-
lók számára, melyet kollégáink karácsony előtt, a dec-
ember elején esedékes bérrel együtt kapnak meg.

5. Választható béren 
kívüli juttatás

A VBKJ 2015. évi keretösszege: 450.000 Ft/fő/év, a
juttatási elemek köre az elmúlt évekhez hasonlóan a
januárban megjelenő utasításban kerül pontosításra.

6. Munkáltatói önkéntes
nyugdíjpénztári 
tagdíj-kiegészítés

Az RCH az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal ren-
delkező munkavállalók részére 2016-ban is biztosítja a
tagdíj kiegészítést, melynek mértéke az 0,75%-ról 1,5%-
ra emelkedik.

Az intézkedések hatálya kiterjed minden olyan mun-
kavállalóra, akik nem tartoznak valamely, az elmúlt
években kialakított Cargo program (C- Híd, C- évek, C-
40, stb.) hatálya alá.

A bérintézkedések hatályba lépésének időpontja
december 1.

A megállapodás valamennyi intézkedését figyelem-
be véve az átlagos bruttó keresetnövekedés mértéke
3,6%-os. A nettó jövedelmek esetén ennek hatását
tovább javítja a személyi jövedelemadó 2016. január 1-
jétől megvalósuló 1%-os csökkenése.

RCH:



Szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás bértárgyalásokat
kezdeményezett a Vasútvill Kft-nél. A munkavállalók közel felét
tömörítő alapszervezetünk jogos elvárásait Bárány Balázs Péter,
a VDSzSz Szolidaritás érdekvédelmi alelnöke, Czentnár Béla tár-
sasági vezető ügyvivő és Feledy István társasági vezető ügyvivő-
helyettes ecsetelte Uhrinyák László ügyvezető igazgatónak
2015. november 16-án.

Az ügyvezető igazgató tájékoztatott, hogy a cég eredményei
az elfogadott üzleti tervnek megfelelően alakulnak. Egész évben
– és jelenleg is – nagy a munkavállalók leterheltsége az ún.
húzóprojektek miatt, mint amilyen például a 16-os vonal vagy
Székesfehérvár átépítése. A hatalmas mennyiségű túlórák után
járó díjazást természetesen minden munkavállaló időben meg-
kapta. A 2016-os évre is van már néhány szerződés, azonban
ezek értéke az ideinek mintegy felét teszi ki. A közbeszerzési
pályázatok még nem zárultak le, ezek eredménye nagyban

befolyásolhatja a jövő évi eredményeket. A beszállítók és
a fővállalkozó-alvállalkozói viszonyokról, a céget hátrányo-
san érintő fizetési szokásokról is tájékoztatást kaptunk.

Az évvégi „kétheti jutalom” helyett háromheti jutalmat
javasoltunk, valamint közöltük, hogy a személyi alapbér
fejlesztése elengedhetetlen, ez a vállalat és a munkaválla-
lók érdekét egyaránt szolgálja. Követelésünk alátámasztá-
sára utaltunk a munkavállalók egész éves áldozatos, meg-
feszített munkájára, valamint a több éve elmaradt bérfej-
lesztésre. Az ügyvezető igazgató megemlítette, hogy a
Tulajdonos jóváhagyása szükséges a bérjellegű költségek
növeléséhez. Felajánlottuk, hogy a közelgő taggyűlés al -
kalmával akár a Tulajdonossal is tárgyalunk. 

A Vasútvill Kft. szakképzett munkavállalói a forgalom
legkisebb mértékű zavarása érdekében főleg éjszaka
kénytelenek a munkálatokat elvégezni. A folyamatos éj -
szakai munkavégzés rendkívüli módon terheli a szerveze-
tet, hosszútávon rákkeltő is lehet. A munkavállalók, tagja-
ink egészségének megőrzése érdekében egészségmegőr-
ző-program alkalmazását kezdeményeztük, melynek rész-
letes kidolgozásában felajánlottuk segítségünket.

Reméljük, a Tulajdonos is belátja, hogy a megfeszített
munkát végző szakképzett munkaerő megtartása, után-
pótlása érdekében elkerülhetetlen a személyi alapbér fej-
lesztése, a munkavállalók érdemi elismerése. A tárgyalá-
sok december elején folytatódnak, a részletekről folya-
matos tájékoztatást adunk.

Czentnár Béla
társasági vezető ügyvivő

Bér2016    Bér2016    Bér2016    Bér2016

A VDSzSz Szolidaritás bértárgyalásokat kez-
deményezett a Vasútvill Kft-nél is. Az évvégi
„kétheti jutalom” helyett háromheti jutal-
mat javasoltunk, a munkavállalók, tagjaink
egészségének megőrzése érdekében pedig
egészségmegőrző-program alkalmazását is
kezdeményeztük, ami az éjszakai munka-
végzés miatt is nagyon fontos.

Bértárgyalásokat kezdeményezett a
VDSzSz Szolidaritás a Vasútvillnél

Haa MÁV-Start arra kötelezi a munkavállalókat,
hogy tartsák folyton maguknál érvényes
utazási igazolványukat, akkor jogellenes

rájuk hárítani az okmány kiállításának, rendszeres érvé-
nyesítésének költségeit! Éppen ezért a korábbi kiállítási,
érvényesítési költségek a november havi bérekkel
együtt történő visszamenőleges kifizetését is javasoltuk
Csépke András, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója részé-
re írt levelünkben.

Október 8-án dr. Várkonyi Péter ugyanis arról tájékoztatta levelé-
ben Papp Károlyt, a VDSzSz Szolidaritás vezető ügyvivőjét, hogy „az

érvényes rendelkezések alapján mind a vasútállomások területén,
mind a személyszállító vonatokon csak érvényes vasúti utazási iga-
zolvánnyal (menetjeggyel) lehet jogszerűen tartózkodni, illetve mun-
kát végezni.”

Ebből követően tehát a munkáltató részéről vitán felül áll, hogy
ezzel a MÁV-Start az érvényes utazási igazolvány meglétét és kéznél
tartását a munkavállalói számára kötelezővé tette. Viszont az említett
okmány kiállításának, illetve rendszeres érvényesítési költségeit a
munkavállalókra áthárítani jogellenes lépés. 

A munkáltatót felszólítottuk, hogy ettől a jövőben tartózkodjon. 
Ezzel együtt a Startos munkavállalók által korábban befizetett

költségeket külön kérés nélkül visszamenőlegesen fizesse vissza a
Start legkésőbb a novemberi bérekkel együtt.
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Utazási igazolvány: a kiállítás 
és a rendszeres érvényesítés költségeinek

visszamenőleges térítését javasoltuk!

Start:



nem volt, aki dolgozzon! Így komolyan elgon-
dolkodtak azon, hogy valamit tenni kell. Ma
már a Start a munkaerőpiacon versenyképte-
len az általa kínált jövedelemmel, munkafelté-
telekkel, munkával, nincs jelentkező. 

A jelenlegi bértárgyalások során elsődle-
ges célunk, hogy lehetőség szerint minden
elem épüljön be az alapbérbe, hiszen a jegy-
vizsgálók esetében  is a szakmai gyakorlati idő
elismerését kiváltó ösztönzési rendszer most
már bérpótlék, de ezt is alapbéresíteni kellene,
hogy a megnövelt alapbér legyen a kiindulási
pont a jövő évre vonatkozó bértárgyalásokon.
Ilyen jövedelemkorrekciók jelenleg is napiren-
den vannak: a munkáltatónak különféle elkép-
zelései vannak arról, hogy a jegyeladási pótlék
intézményének átalakítását is felhasználva
valamilyen jövedelemkorrekcióra kerüljön sor
a jegyvizsgálók esetében, de még nagyon az út
elején járunk. 

Ez egyébként mérföldkő lesz szakszerveze-
tünk számára: meg tudjuk-e mutatni, hogy mi
az a szolidaritás, milyen az, ha együtt tudnak
működni a munkavállalók, mert lehet, hogy
ezen a téren is hosszútávon kell megállapod-
nunk. Hiszen lehet, hogy ma egy kolléga az
alapbéresítéssel kapcsolatos esetleges megál-
lapodás folytán veszít 5 ezer forintot, de lehet,
hogy 3 év múlva majd keres rajta 10 ezret. Tud-
juk, ez a mi felelősségünk, ezt nagyon meg kell
fontolni, ugyanakkor már most vannak olyan

térségek, ahol jelentősen csökkentek a jegyju-
talékok az automatizáció miatt, és persze, van,
ahol még nem annyira. Ezek a tárgyalások a
háttérben zajlanak, kézzelfogható eredmények
még nincsenek, de úgy érzékeljük, hogy a
munkáltató nem aprópénzzel szeretné kiszúrni
a munkavállalók szemét. Az utánfizetési, utas-
leadási lapokkal kapcsolatban is történt egy
ideológiaváltás. A munkáltatónál tíz év eltelté-
vel talán megértették azt, hogy a kialakult hely-
zet kezelhetetlen, valamit ez ügyben is akarnak
lépni… 

A gépészeknél a teljesítményrendszer kér-
dése továbbra is nyitott, velük kapcsolatban
Csépke András vezérigazgatónak különleges
elképzelései vannak: valamilyen új gépészeti
bérezési rendszert kíván bevezetni, ezért is
maradtak ki ők a jegyvizsgálók ösztönzési
rendszerének alapbéresítéséből. Ezeket az
elképzeléseit a vezérigazgató azonban még
nem osztotta meg velünk, csak annyit tudunk,
hogy újra szeretnék gondolni a gépész munka-
körökben foglalkoztatott munkavállalók bére-
zését.

A jövedelmet érintő lépések az utóbbi két
évben csúcsosodtak ki. Az első két évben az
előző vezetés semmilyen megállapodást nem
volt hajlandó kötni. Az utóbbi két évben talán
már érezhetőek az említett elmozdulások, ezek
azonban nem jövedelememelések, hanem
jövedelemkorrekciók voltak. Jövedelememe-

Mi történt, és mi
várható a Startnál?
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Start   Start   Start   Start   Start   Start
Kocsivizsgálók, személypénztá-
rosok, utazók: Halasi Zoltán, a
VDSzSz Szolidaritás elnöke és
Startos társasági szervezetünk
november 3-án újraválasztott
vezetője beszámolt az elmúlt
időszak Startos eseményeiről,
de a jövőről is beszélt Kápol-
násnyéken. Új szakmai tagoza-
tok a láthatáron!

Az integráció következménye, hogy teljesen
szétszórt, teljesen más jövedelmi helyzetű kol-
légák kerültek a MÁV-Startba, és ezt a helyzetet
nem könnyű kezelni. Halasi Zoltán, szakszerve-
zetünk elnöke és újraválasztott Startos társasá-
gi vezető ügyvivője a Startos társasági választ-
mány ülésén beszámolójában arról is beszélt,
hogy a gépészek nem az integráció nyertesei.
Hangsúlyozta, nem lehet, hogy a szerkezeti
átalakítás következtében létszámcsökkentéssel
akarjon bért emelni a munkáltató.

Mint mondta: „Évekig hadakoztunk egymás-
sal azon, hogy a kocsivizsgálóknak milyen
plusz feladatokat kell ellátniuk. Idővel be kellett
látniuk, hogy csökken a tevékenységük. Azt
gondolom, hogy amennyire bizonytalan volt a
helyzetük, annyira stabilizálódott. Plusz tevé-
kenységeket is be kellett vállalni, vagy be kell
vállalni néhol, de ez volt az ára annak, hogy a
cégnél maradhassanak. Hiszen egy-két utasí-
tás módosításával nagyon ki lehetett volna
tolni például a kocsivizsgálói munkaköri cso-
porttal, amit végül mégsem tett meg a munkál-
tató… Szerintem egy szakma átalakulásának
vagyunk a tanúi, és ebben az átalakulásban
nekünk részt kell vennünk. Persze, csak hosz-
szútávon állapítható meg biztosan, hogy haté-
kony volt-e vagy sem az, amit vállaltunk. Eddig
mindenesetre meg tudtuk védeni azt a kocsi-
vizsgálói kört, akik közül egyébként a többség
a tagságunkat erősíti. Olyan álláspontokat ala-
kítottunk ki, olyan akciók mellett tettük le közö-
sen a voksunkat, amelyek révén sikerült meg-
őrízni foglalkoztatási biztonságukat. Az eltelt
négy évben sikereket is elkönyvelhettünk,
hiszen különféle díjazásokat harcoltunk ki a
kocsivizsgálók számára, sőt, ezek alapbéresül-
tek is.

Aztán ott a pénztárosi csoport: két évvel
ezelőtt még 880 fős leépítéssel fenyegetett min-
ket a munkáltató. Mára eljutottunk odáig, hogy
az elmúlt hetekben-hónapokban pénztárosi
képzés indult, hiszen vannak olyan helyek, ahol
már hiány mutatkozik személypénztárosokból.
Ez azért ahhoz képest elég nagy különbség,
hogy 880 embert akartak az utcára küldeni.
Ebben is nagy szerepe volt a szakszervezetek
véleményének. Mi váltig azt hangoztattuk, hogy
hiába telepítenek automatákat, attól még nem
fog minden utas abból jegyet venni. Mert nem
mindenki szeretne interneten jegyet vásárolni,
és nincs olyan ország, ahol az automata mellett
ne lenne személyes jelenlét is a pénztárakban. 

Hatalmas pofonokat kaptak a MÁV-Start
humán vezetői, amikor 17-en egyszerre mond-
tak fel, és mentek el Ausztriába spárgát szedni:

November 16-án Mózes Tibort választotta meg a Cargós társasági választ-
mány vezető ügyvivőnek, helyettese Lévai Zsolt lett.

November 3-án tartotta Startos társasági szervezetünk tisztújító választ-
mányát: Halasi Zoltán maradt szakszervezetünk MÁV-Start társasági szerve-

zetének vezetője, helyettese Barna István lett. 

Ugyanaznap kistársasági szervezetünk vezető ügyvivőjének Czentnár Bélát,
helyettesének Feledy Istvánt választották meg.

November 4-én tisztújítást tartott szakszervezetünk MÁV Zrt-nél működő tár-
sasági szervezetének választmánya is: Bárány Balázs maradt a MÁV-os társasá-
gi szervezet vezetője, helyettese Nagy Gábor lett.



lésről ugyanis nem beszélhetünk akkor, amikor a minimálbér emelé-
se gyakorlatilag utol éri, vagy már utol is érte az alsó MMK-kategóriá-
ban lévő munkavállalókat. 

Halasi Zoltán a vizsgáztatásra kitérve elmondta: Nem lehet vélet-
len, hogy a vezető jegyvizsgáló nagyforgalmú vizsgán 135 emberből
132 nem tud levizsgázni. Úgy véljük, hogy rendszerproblémák van-
nak, és ezt már a társaságok is beismerik. Ezen a téren is tennünk kell
valamit, nem mintha a mi dolgunk lenne, de azt látjuk, hogy a tagja-
inkat érzékenyen érinti ez a téma – ha mást nem, közvetítői szerepet
el kell látnunk ebben, hogy a négy felet – hiszen ebbe a körbe már
beletartozik az NKH-t is – leültessük egy tárgyalóasztalhoz, és végre
egyszer s mindenkorra megoldódjon ez a probléma. 

Az elmúlt időben kötöttünk egy-két megállapodást. Ilyen például a
Startos foglalkoztatáspolitikai megállapodás, ami azért fontos, mert a
több mint 35 év munkaviszonnyal rendelkező kollégák egészségká-
rosodása esetén – a kocsivizsgálókkal kibővítve – új munkahelyet
kell felajánlani egy különleges eljárás részeként. Ugyanaz vonatkozik
most már minden Startos dolgozóra, mint a mozdonyvezetőkre. Az
említett megállapodás részét képezi a szociális körülmények javítása
is: ennek megfelelően nemrég elkezdték a Nyugatiban felújítani a
pihenőhelyiségeket, de sor kerül a többire is az egész országban. A
munkáltató a megállapodásban ugyanis vállalta, hogy a laktanyai
szolgáltatás keretében a munkásszállókkal azonos minőségű szol-
gáltatást nyújt, ami azért fontos, mert így konkrét paramétereknek és
szabályoknak kell eleget tenni. A sorban a Déli és a Keleti pályaudvar
laktanyáinak felújítása következik, hiszen ott (is) áldatlan állapotok
vannak. 

Miért jó a tagozati rendszer, és miért kell a Cso-
porton belül még többet létrehozni?

A VDSzSz Szolidaritás szakmai tagozatainak léte és működése
nagyban elősegítette, hogy jelen legyünk az adott munkavállalói kör
számára fontos egyeztetéseken is. Ha a Kocsivizsgáló Szakmai Tago-
zat például kialakította valamiről a véleményét, és képviselőik elmen-
tek tárgyalni, akkor azokkal tárgyaltak, akikkel adott témában meg
kellett állapodni. Ezek a megállapodások általában sikeresek voltak,
a legutóbbi példa az övtáska ügye. Négy év után hajolt meg a MÁV-
Start kocsivizsgálói tagozatunk ötlete előtt: igenis használhatnak
övtáskát a kocsivizsgálók. 

A jegyvizsgáló kollégák esetében szintén elhúzódott a jegyvizs-
gáló táskák ügye. Most ott tart a dolog, hogy be kell mutatni, mit lehet
belepakolni, és ami nem lehet, azt ki kell hagyni belőle. Ez egy
 többéves folyamat utolsó állomása, hogy legalább eljutottunk idáig.
Eljutottunk oda, hogy a jegykiadó gépek ügyében konkrét álláspont
fogalmazódott meg: csak abban az esetben vezetik be az újat, ha jobb
lesz, mint a régi. A Személyszállítási Utazó Tagozat legutolsó akció-
jaként pedig azt vetette fel a munkáltatónak, hogy miért kötelezi a a
munkavállalókat arra, hogy maguknál tartsák az arcképes igazol-
ványt. A teljesség igénye nélkül felsoroltak mind a tagozatok által fel-
fedett sajátos problémák, aminek megoldásához is rájuk van szük-
ség. 

A VDSzSz Szolidaritás épp ezért létrehozza a gépészek tagozatát
annak érdekében, hogy maguk dönthessék el, számukra mi a lénye-
ges: ők állítsák fel a fontossági sorrendet, vegyenek részt az egyez-
tetéseken, és mondják el a véleményüket! Mi a továbbiakban ezt a
véleményt képviseljük majd a munkáltatónál. De nem csak ezt a tago-
zatot hozzuk létre, hanem a vezénylők tagozatát is, amire nagy igény
van, hiszen majdnem az összes telepállomáson rendelkezünk
vezénylő taggal. Sőt volt, aki kizárólag azért lépett be a VDSzSz Szo-
lidaritásba, mert részt kívánt venni a tagozati munkában, hogy a
vezénylők akarata is megjelenjen szakszervezetünkön belül! 

Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy sokkal eredményesebbek azok a
tárgyalások, amikor a szakmai képviselők egymással egyeztetnek.
Nagyon jól tudjátok, hogy a fordák ügyében évek óta havonta küz-
dünk gyakorlatilag az összes telepállomáson, de remélhetően ennek
is meglesz az eredménye. Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnö-
ke, Startos társasági vezető ügyvivője elmondta: „nagyon nagy ered-
ménynek tartom, hogy a VDSzSz Szolidaritás Startos társasági szer-
vezetében alakult ki a tagozati rendszer. 

A személypénztári tagozatot már korábban létrehoztuk, és ezt is
meg fogjuk tölteni tartalommal. Nem is szeretnénk senki helyett kita-
lálni, hogy számukra mi a fontos. Nem is lehet. A kocsivizsgálóknak,
a gépészeknek, a vezénylőknek lehet, hogy teljesen más az értékíté-
lete. Ezt ők tudják, mi ezt fogjuk képviselni a munkáltató felé.”

Forgalom: 
a képzési

rendszer a munkáltató-
nak sem tetszik, 

ráadásul vannak tervei!
A Forgalom február elsejétől kezdené a
FOR próbaüzemét, ezen kívül univerzális
szolgálattevői munkakört is létrehozna,
elkészült az állomások rangsora, igaz, mi
még nem láttuk. A munkáltató nagyon
prüszköl a jelenlegi képzési eljárásra, és
ennek van is alapja. Egyeztetésen voltunk.

A FOR esetében február elsejétől tervezi a munkáltató a pró-
baüzemet, egyúttal megígérte, hogy a próbaüzemhez szüksé-

ges létszámot biztosítani fogja. Sikeres próbaüzemet felté-
telezve a Forgalom bízik benne, hogy a FOR semmiképp

nem fog többletmunkát jelenteni a munkavállalók számára,
könnyíteni fogja a forgalmi szolgálattevők munkáját, és meg-

szűnik a jelenlegi kettősség: az engedélyadás/kérés akkor már
csak a FOR-on keresztül történik. 

Ha sikerül megegyezni a munkáltatóval a feltételekről, komp-
lex forgalmi szolgálattevői munkakört hoznának létre – olyat, aki
tud külsőzni és rendelkezni is. Kvázi univerzális szolgálattevők len-
nének, akárcsak régebben. Persze, nem arról van szó, hogy egyik
pillanatról a másikra ezt alkalmaznák, csak ott vezetnék be, ahol
erre fogékonyság mutatkozik. Azt vállaltuk, hogy – többek között
emiatt is – kidolgozunk egy munkaanyagot, majd megkezdjük a
tárgyalásokat. Nem lesz egyszerű, hiszen a régi-új munkakör beve-
zetése az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok rendjét – és talán
az oktatást – is érinti majd.  

Elkészült az állomások rangsorolása, amit a területek átadtak a
humán vezetés részére, egyelőre nem tudunk részleteket a sor-
rendről, ezt rövidesen pótoljuk. Ezzel a Forgalom teljesítette a dol-
gát a 10% műszakpótlék-emelés kapcsán, most a humánon a sor.
Ez azonban még várat magára, mert a MÁV előbb a bértárgyalást
akarja lezárni, és csak ezután foglalkozna ezzel a kérdéssel. Egyez-
tetést kezdeményezünk a humán vezetéssel, hiszen úgy véljük: a
10% műszakpótlék-emelés terítése a hálózaton a bértárgyalásokat
is megkönnyítheti, ráadásul így már a bázisba is beleszámítana, és
nem kellene közelharcot vívni a munkáltatóval. Mindenképp egy-
szerűbb lenne idén megoldani.

A forgalomnál szóba került az oktatás kérdése is, a munkáltató
nagyon prüszköl a jelenlegi képzési eljárásra, és ennek van is alap-
ja. Úgy tűnik, a korábbi módszer hatékonyabb volt, amikor az
újfelvételes elment az adott állomásra, végezte a munkáját, az
oktatótisztek foglalkoztak vele – persze, volt önképzés is – majd
amikor felkészültnek tartották, levizsgázott. Ismeretes, hogy a
jelenlegi eljárás milyen buktatókat hordoz, és kétséges a szívona-
la is. Aki levizsgázik, kikerül egy állomásra, pár hónapot ott tölt,
újravizsgázik, hogy megszerezze az önállósítót (ezen is sokan elvé-
reznek). A képzés ideje több ideig tart, és nem biztos, hogy ugyan-
olyan hatásfokú, mint a korábbi szisztéma.

Start    Start
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MÁV: 



Mit tettünk ezen kívül a migránsokkal közvetlenül érintkező
vasutasok érdekében a nyár eleje óta? Itt összegyűjtöttük a
legfontosabbakat: www.vdszsz.hu/migracio

Bárány Balázs levelében kiemelte,
hogy a hazánkat sújtó – remélhetően
utolsó – menekültválság során tagja-

ink – és természetesen minden vas-
utas – hosszú heteken vagy akár hóna-

pokon át tiszteletre méltó önfeláldozással,
példamutató helytállást tanúsítva tették köte-

lességüket. 
Embert próbáló szolgálataik alkalmával

tőlük nem elvárható mentális és fizikai erőpró-
bának voltak kitéve, és mindvégig helytálltak.
Egészségüket és testi épségüket közvetlenül
és jelentős mértékben veszélyeztető körülmé-
nyek ellenére munkájukat kifogástalanul, nagy
elkötelezettséggel végezték – és tették ezt úgy,
hogy a veszély vállalása nem kötelességük.

Előzmény: 
A migránsválság nyári kirobbanása óta

számtalanszor kértük, hogy a MÁV-Csoport
kompenzálja a menekültekkel érintkező vasuta-
sokat. De nem úgy, ahogy történt. 

Október 20-án a menekültáradat átmeneti
lezárultával úgy tűnt, hogy végre elindul egy
folyamat a MÁV-nál: első lépésben a MÁV-Start
Zrt. vezérigazgatója intézkedett. A munkáltató a
menekültvonatokon szolgálatot teljesített veze-
tő jegyvizsgálók, jegyvizsgálók számára szep-
tember 11-től visszamenőlegesen alkalman-
ként bruttó 10000 forint különdíjazást állapított
meg. Ez azért is különösen fontos, mert ezeken
a vonatokon alig akadt olyan, aki önként szol-
gálatot vállalt volna. 

Akkor ismételten reményünket fejeztük ki,
hogy ez csak egy folyamat kezdete, hiszen
nem csak a jegyvizsgálók, hanem a többi vas-
utas is nagy megpróbáltatásoknak volt kitéve,
amikor több ezer embert kellett a szerb-horvát
határról Budapesten vagy az ország egyéb
pontjain át az osztrák határra elszállítani. Jelez-
tük: elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a különdí-
jazást csak ilyen lépcsőzetesen kapják meg az
érintett munkakörök dolgozói. Bárány Balázs, a
VDSzSz Szolidaritás érdekvédelmi alelnöke
október 21-én ennek a sajtóban hangot is adott
a HírTV Reggeli járat c. műsorában, amikor

leszögezte: az utazók mellett nagyon fontos a
migránsokkal érintkező többi vasutas anyagi
elismerése is! Így például többek között a kocsi-
rendezők, tolatásvezetők, kocsivizsgálók kom-
penzációját is elvárjuk.

Mi is a sajtóból értesültünk arról, hogy a
MÁV-Csoport október 27-én a migránsokkal
közvetlenül érintkező munkavállalók számára
egyszeri, 20 ezer forint értékű Erzsébet-utal-
ványt ad, viszont az érintett 1400 vasutas
között több csomóponti főnök, területi vasútbiz-
tonsági vezető is szerepel, ki tudja, milyen ala-
pon. Ezt mi biztosan nem kértük.

A MÁV-Start anyagi kompenzációjáról még
ennyit sem lehetett tudni, így többek között
ebben a kérdésben is konzultációt kezdemé-
nyeztünk. Sajnos, úgy tűnik, kezd ismét elhara-
pózni az a tendencia, hogy a munkáltató elmu-
lasztja kikérni a szakszervezetek véleményét.
Ez tarthatatlan, ráadásul ez a munkáltatói akció
sokkal jobban is elsülhetett volna, így viszont
sokakban keserű szájíz marad. Mert az biztos,
hogy ez az intézkedés így, ebben a formában
eladhatatlan a vasutasok körében.
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További, legalább 30 ezer Ft anyagi
elismerést követelünk a vasutasok

részére!Bánhidi-Nagy Attila, a MÁV Zrt. vezérigaz-
gató-helyettese részére javasoltuk, hogy
a munkáltató a migránsokkal közvetlenül
kapcsolatba kerülő vasutasokat (kocsi-
rendezők, tolatásvezetők, kocsivizsgá-
lók, pénztárosok, vezető jegyvizsgálók,
jegyvizsgálók, stb), a szolgálati főnökeik
által személyesen átadandó oklevélben
foglalt köszönetnyilvánításban, és továb-
bi, legalább 30 ezer forint anyagi elisme-
résben részesítse. Lapzártánkkor kide-
rült: a kocsivizsgálók is megkapják a 20
ezer forint értékű Erzsébet-utalványt.



A ferencvárosi villamosmoz-
dony-műhely ablakai még az
egyik nagy nyári viharban tör-
tek ki. Október közepére kide-
rült, hogy az alvállalkozó való-
színűleg lelépett, a műhelye-
sek nagyon fáznak. Bár a MÁV-
Start Zrt. vezérigazgatója sze-
rint a munkavállalók munka-
szerződése nem írja elő, hogy
20 fokban kell dolgozniuk, a
probléma szakszervezetünk, a
VDSzSz Szolidaritás közbenjá-
rására két héten belül mégis
megoldódott, igaz, a végleges
megoldás jövő tavaszig várat
magára.

A Szegedi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság elsőfokú
ítélete szerint abban az eset-
ben, ha a készenléti jellegű
munkakörben foglalkoztatotta-
kat vasárnap rendes munkaidő-
re osztja be a MÁV-Start, a vas-
utasokat – az eddigi gyakorlat-
tól eltérően – nem lehet szom-
batra is bevezényelni. Amennyi-
ben ez mégis megtörténik, úgy
a munkaidejüket rendkívüli
munkaidőként („túlóraként”)
kell a továbbiakban elszámolni.

A döntés a MÁV-Csoport készenléti
jellegű munkakörben foglalkoztatott
több ezer munkavállalója esetében fejen-
ként akár több százezer forint pótlék
2012. július elsejéig történő visszamenő-
leges kifizetését jelentheti, ekkor lépett
ugyanis életbe az új Munka törvényköny-
ve.

Amennyiben jogerőssé válik az ítélet,
úgy nem csak a MÁV-Startnál, hanem a
MÁV-Csoport valamennyi vállalatánál

célszerű lehet alkalmazni az abban foglal-
takat az összes készenléti jellegű munka-
körben foglalkoztatott vasutasra. A mun-
káltatóknak az ítélet figyelembevételével
kellene elkészíteniük a jövőben a munka-
idő-beosztást, ahogy szintén célszerű a
MÁV-Csoport összes cégénél visszame-
nőlegesen kifizetni az elmaradt pótlékot
az érintett vasutasok számára.

Szeptember 22-én indult az elsőfokú
tárgyalás Szegeden. Bárány Balázs, szak-
szervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás
érdekvédelmi alelnöke szerint egyes
munkáltatók már rég kifizették a szomba-
ti rendkívüli munkavégzést (ilyen például
az Operaház, ahol szintén van KSZ, a KSZ-
ben pedig szerepel a megszakítás nélküli
munkavégzés). A MÁV-Csoport remélhe-

tően rövidesen jobb belátásra tér. László
Gábor első tárgyalása október 20-án volt
a Nyíregyházi Munkaügyi Bíróságon, a
következő – szintén elsőfokú – tárgyalás
2016. februárjában lesz.

Előzmény:
Egy szegedi és egy nyíregyházi vezető

jegyvizsgáló tagtársunk egymástól füg-
getlenül problémásnak találta a készenlé-
ti jellegű munkakörben dolgozók szom-
bati munkavégzését, a VDSzSz Szolidari-
tás mindkét esetben pert indított. 

Egész pontosan arról van szó, hogy
abban az esetben, ha a készenléti jellegű
munkakörben dolgozókat vasárnap ren-
des munkaidőre osztják be, szombati
munkanapjukat nem rendes munkaidő-
ként, hanem rendkívüli munkavégzés-
ként kell(ene) elszámolni. 

A MÁV-Csoportnál dolgozó, készenléti
jellegű munkakörben foglalkoztatott
munkavállalók esetében ez –- a próbaper
kimenetelétől függően – fejenként akár
több százezer forint kifizetetlen pótlékot
is jelenthet. Korábbi számainkban olvas-
hattátok Kurunczi Imrével, szakszerveze-
tünk Szegedi Start tagcsoportjának ügyvi-
vőjével és László Gáborral, szakszerveze-
tünk Nyíregyházi Start tagcsoportjának
ügyvivőjével készített interjút. 

Próbaper   Próbaper   Próbaper   Próbaper

Készenléti jellegű munkakörök: 
Próbapert nyert a VDSzSz Szolidaritás!

A MÁV-Start Zrt. budapesti Járműbiz-
tosítási Igazgatóságának ferencvárosi
telephelyén a villamosmozdony-műhely
épületéről még a június-júliusi nyári
viharban potyogtak ki az ablaktáblák. Elő-
ször csak egy-kettő, aztán sorban a többi:
gyakorlatilag az üvegtáblák egész tartó-
szerkezete elkorrodált, és cserére érett. 

A VDSzSz Szolidaritás számára a helyi
munkavédelmi bizottság elnöke jelezte a
problémát. Megkeresésünkre, illetve a
szakvonali vezetés megkeresésére az
ingatlangazdálkodás területi irodája ki -
szállt a helyszínre, és megvizsgálta, mit
lehetne tenni. Ez még nyáron történt. 

Az azonban már akkor is érzékelhető
volt, hogy mindez nem kis beruházásnak

ígérkezik, ami időigényes, hiszen tervez-
tetni kell, stb. Biztosnak tűnt, hogy idén
nem érnek véget a munkálatok. Telt-múlt
az idő, a legújabb információk szerint
valaki megbízást kapott, hogy legalább
egy átmeneti fóliafedéssel vagy valami-
lyen más megoldással a télre biztosítsák
a belső hőmérsékletet, hiszen a műhely-
ben folyamatos a villamos járművek kar-
bantartása, javítása.

Október 14-én kaptuk az első komoly
jelzéseket arról, hogy valami nem stim-
mel: lehűlt az idő, éjszaka már olyan
hideg volt, hogy a műhely belső hőmér-
séklete megegyezett a külső hőmérsék-

Fáztak a műhelyesek a
Fradiban, közel fél év alatt

nem sikerült megjavítani 
a kitört ablakokat!

Munkavédelem:
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Munkavédelem   Munkavédelem   Munkavédelem

lettel. Fáztak a kollégák, és igen nagy volt a
felháborodás, többen a munkabeszüntetés
lehetőségét latolgatták.

A VDSzSz Szolidaritás mindig nagy
hangsúlyt helyezett arra, hogy a munkavál-
lalók munkakörnyezete, munkabiztonsága
legalább az előírások szintjén biztosított
legyen. Még október 14-én, amikor tudo-
mást szereztünk a minősíthetetlen és tartha-
tatlan állapotokról, azonnal megkerestük a
MÁV-Start Zrt. vezérigazgatóját, a helyi igaz-
gatót illetve az ingatlangazdálkodási iroda
budapesti területi központját. Oroszi Rudolf,
szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás
munkavédelmi szakértője beszélt a JBI ille-
tékeseivel, akik szerint a dolgok rendben
mennek, nem is értik a problémát. Beszélt a
MÁV-Start Zrt. vezérigazgatójával, Csépke
Andrással is, aki szerint a munkavállalók

munkaszerződése nem tartalmazza, hogy 20
fokban kellene dolgozniuk… Meglehet, hogy
a munkaszerződésben nincs benne, de a
munkahelyek minimális munkavédelmi
követelményeiről szóló 3/2002-es SzCsM-
EüM rendeletben bizony benne van, hogy
általában 19 fokot kell ilyen közepesen
nehéz fizikai munkánál biztosítani. Hiszen
ez nem úgy működik, hogy van egy zárt téri
munkahely, aminek ma kitörik az ablaka,
akkor azt holnaptól szabadtéri munkahellyé
nyilvánítják. 

Ezt követően Neue Vilmos igazgatóval is
egyeztettünk, és csodák-csodája ismét
kijött a műhelyhez az Ingatlankezelő területi
irodájának képviselői, és helyszíni szemlét
tartottak. Ekkor következett a nagy megrö-
könyödés, ugyanis az ingatlanos területi
iroda úgy tudta, hogy a lefedések-befedések

gyakorlatilag megtörténtek. Valaki megint
füllentett, esetleg lelépett a vállalkozó, az
alvállalkozó alvállalkozója, és hátrahagytak
egy befejezetlen munkát, sőt, igazából úgy
tűnt, hogy gyakorlatilag el sem kezdték. 

Október 14-én a szakvonallal történt
egyeztetést követően felvettük a kapcsola-
tot a munkavédelmi hatósággal is, hiszen
akkor még nem láttuk biztosítottnak a mun-
kavállalók érdekét szolgáló gyors, meg-
nyugtató megoldást. A hatóság nagyon
készséges volt, és abban maradtunk, hogy –
amennyiben szükségesnek ítéljük – hala-
déktalanul kijönnek ellenőrizni. De azért
mégsem cél, hogy bírságoltassuk a MÁV-ot,
ha helyi szinten meg tudjuk oldani a dolgot;
az erőforrások ne bírságokra menjenek. 

Mindenesetre nagyon gyors intézkedést
vártunk el a munkáltatótól. 

Ennek megfelelően az ingatlanos szemlét
követően villámgyorsan megbíztak egy új
vállalkozót, aki megígérte, hogy két héten
belül befedi az üvegtáblák helyét. 

Sokaknak segített, de nem csak
az RCH-nál, hanem a Pályavas-
útnál és a Startnál is. Többeket
megmentett a leépítéstől, bíz-
tak benne az emberek. Egy ETO-
drukker MTK-s rendszámmal, és
azok a spontán tekézések! Meg-
találtuk a vele készült utolsó vil-
láminterjút is, honlapunkon
megnézhetitek. Gábor a győri
régióban látta el az érdekvédel-
mi tevékenységet közel két évti-
zeden át. Emlékét megőrizzük.
Kollégáival, barátaival beszél-
gettünk Győrben.

Czöndör Gáborral még a 2015. május 7-én
készítettünk miniinterjút arról, hogy szerinte
milyen feladat áll előttünk, mint szakszervezet
előtt. Ezt mondta: „Minél több tagot kell meg-
győzni arról, hogy érdemes belépni a szak-
szervezetbe, hogy (van) valaki, aki kiáll a
dolgozók mellett. Én elsősorban ezt tartom
fontosnak.”

Elvira: ETO-drukkerként szívfájdalma volt,
hogy amikor megkapta a kocsit, MTK-s rend-
száma lett.

Zsuzsa: Gábort ‘81-ben ismertem meg, a
főiskola előkészítőjére jártunk. Egy csoportba
kerültünk, aztán végül az összes vasutas is ott

kötött ki. A fiúk mentek a Lúdlábba
inni, a lányok meg mentek az előké-
szítőre, persze, utána mi is mentünk a
Lúdlábba: ott beszéltük át, mégis
miket kellett volna tanulniuk. Gábor
mindig kikísért az állomásra.

Enikő: Össze tudta fogni a közös-
séget. Tartotta a kapcsolatot az
emberekkel. Mindenkinek segített.
Kérdezgetik tőlem a dolgozók, hogy ki lesz
helyette, mert olyan biztonságba éreztük
magunkat. Sok embernek segített, nemcsak a
Cargo-nál, a pályavasútnál is. Amikor esetleg
kétséges volt, hogy megmarad-e valakinek a
munkahelye, többeket megmentett, ezért
nagyon bíztak benne az emberek. Én napi kap-
csolatban voltam vele. Minden reggel azzal
kezdte fél 8-kor tudtam, hogy hívni fog, úgy-
hogy a halála utáni első napokban borzasztó
volt, hogy most már nem fog hívni soha többé. 

Zsuzsa: Mindig bejött az irodába egy-két
szóra. Na, meg a tekézések, azokat nem lehet
kihagyni, a vasutas napi tekézéseket, amiket ő
szervezett. Illetve voltak spontán tekézések,
összejövetelek is. Mentünk, tekéztünk egyet,
hülyéskedtünk, szórakoztunk, kikapcsolódtunk.

Tibor: Hihetetlen kapcsolatrendszerrel ren-
delkezett Gábor. Tényleg mindenkit ismert,
akár a vasúton, akár a győri régióban. Az
önkormányzatnál, a sportegyesületeknél, de
nem lehet olyan területet mondani, ahol ne lett
volna neki ismerőse. Jó példa erre 2009. nyara,
amikor a Cargós menetkedvezmények ügye

bizonytalan volt, és a minisztéri-
umban folytak a tárgyalások a
menetkedvezményi rendelet
átalakításáról, módosításáról,
Akkor erőteljes lobbitevékenysé-
get kezdtünk, nehogy valami
gond legyen. Gábor azon nyom-
ban ráugrott a témára, és Győr-
ben a KDNP-s országgyűlési

képviselőasszonyt hajtotta föl. Az irodájában
találkoztunk vele, ott próbáltuk elmagyarázni
neki, miért is lenne fontos a menetkedvezmény
megőrzése. Ezután már Gábor vitte tovább ezt
a vonalat. Szóval tényleg elképesztő, hogy min-
denkit ismert a környéken.

Imre: Tényleg mindenkinek segített, nagyon
segítőkész volt. Ha volt valami probléma, bár-
mikor fordulhattam hozzá. Régebben voltak
VDSzSz-bulik, bálok is, ilyesmik.

Zsuzsa: Mindig kedves volt, figyelmes és
segítőkész, legalábbis szerintem. Tavaly, ami-
kor bekerültem a csoportos létszámleépítésbe,
Gábornak is nagy szerepe volt abban, hogy én
megmaradhattam oktatónak. Úgyhogy ezt így
utólag is köszönöm neki innen.

Jenő: Mindenkin segített, akin tudott. Min-
dig lehetett számítani rá. Úgyhogy szerintem
nagyon jó ember volt, munkatársként és a civil
életben barátként is. Nagyon sajnáljuk, hogy
elment. Nehéz róla így beszélni. Aki ismerte,
tudja, milyen volt a Gábor. 

Tibor: Segítőkészségéről annyit, hogy bará-
tunk, Majoros Laci, aki Gyékényesen, a

Fáztak a műhelyesek a Fradiban, közel fél év
alatt nem sikerült megjavítani a kitört ablakokat!

Jövő évtől Czöndör Gábor 
emlékére országos kispályás 

labdarúgó emlékkupát szervezünk!
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Ahogy az élet bármelyik terüle-
tén, úgy a zenei életben is
jelentős eredményeket értek
el a hölgyek. Nem csak a nem-
zetközi zenei életet, hanem a
hazait is színesítette egy-két
női zenekar. Kezdjük mindjárt
a hazai élet jelenleg is népsze-
rű zenekarával, a Beatricével.
A zenekar 1969-ben alakult
meg a következő tagokkal:
Csuka Mónika (gitár, ének),
Nagy Katalin (billentyű), Hamar
Krisztina (basszusgitár), Csuka
Mária (dob). Repertoárjuk a
kor népszerű dalainak feldol-
gozásából állt. 1970-ben még
önálló klubjuk is lett, Csuka
Mónika pedig saját dalt is írt,
ami kislemezen jelent meg
„Jóbarátom” címmel.

1971-ben Nagy Feró feleségül vette
Csuka Mónikát, majd be is került a zene-
karba. Ezután kezdett átalakulni a zenekar,
aminek egyre több férfi tagja lett. 1976-ig a
kor menő rockslágereinek feldolgozásán
kívül csak egy-két saját dal szerepelt a
műsorukon. Sajnos, ezek sem jelentek meg
lemezen. 1977-ben aztán stílust váltottak,
és megpróbálkoztak a diszkóval. A „Gyere
kislány, gyere” című dal még egy váloga-
tás lemezre is felkerült. Igazából ez sem
jött be, és a Beatrice feloszlott. 1978 óta
férfi zenekarként, de női név alatt aratja
sikereit és kudarcait a Beatrice.

Vadmacskák néven alakított zenekart
1971-ben Szigeti Edit (gitár, ének), Csuka
Mária (dob), Szánti Judit (gitár, ének),
Nagy Katalin (billentyű), Fáy Krisztina
 (basszusgitár). 

A koncerthangulat elképzelhető Szigeti
Edit jóvoltából, aki így idézte fel a múltat:
„Olyan rövid miniszoknyát hordtunk, hogy
a pasiknak csak úgy jojózott a szeme,
mikor a bandát hallgatták. Saját dalaink is
voltak, ezek közül az egyiket még egy fesz-
tiválon is előadtuk. Ebből egy kislemez

készült,ami akkoriban nagy dolognak számított.
Legalábbis mi úgy gondoltuk.”

1975-ben aztán a zenekar pénzhiány miatt
megszűnt. De bizakodásra ad okot, hogy amit
ezek a lányok, asszonyok elkezdtek, nem maradt
folytatás nélkül, hiszen napjainkban egyre több
lány ragad hangszert, és alakít zenekart.

Dorothy. A 2011-ben alakult csajbanda is hűen
ápolja az elődök hagyományát. Egy hangszerbolt-
ban ismerkedtek meg, aztán elkezdték a közös
munkát. Zenéjük kemény, csajos, és ami fontos:
egyre népszerűbbek. Dodo (ének, basszus), Brigi
(gitár) és Klo (dob). A Road zenekar vendégeiként
országos turnén vettek részt, elnyerték a közön-
ség szimpátiáját nem csak szépségük, de zenéjük
is megfogta a kemény rockereket. Klipeket készí-
tettek így már az internet és a TV is hozzájárul
népszerűségük fokozásához.

2015-ben már a második albumuk jelent meg
„Jobb, ha hozzászoksz” címmel. A lányok egyéb-
ként a fesztiválok állandó résztvevői: Domoszlón
próbálnak, és szülik a jobbnál-jobb dalaikat. Sok
sikert, lányok!

Vasmacska. 2009 óta nyomják kőkemény zené-
jüket, a zenekar tagjai: Koós Ilona Mónika (ének),
Kelemen Ágnes (dob), Tóth Viktória (basszusgi-
tár), Balog Anita (szólógitár). Az eredeti ötlet egy
Zorallhoz hasonló, de női zenekar volt. 

Aztán sorra jöttek a saját dalok is, első albu-
muk 2014-ben jelent meg „Égessük földig” cím-
mel. Azt hiszem, már a cím is sokatmondó. Továb-
bi sok sikert!

Mint látható, a hölgyek derekasan kiveszik
részüket a zenei életből is. A férfi zenészektől leg-
feljebb csak annyi különbözteti meg őket, hogy
szépségükkel még el is varázsolják a közönséget.
Köszönet érte. Lányok, továbbra is legyetek a
színpadokon, a CD-ken velünk, mert ha nem len-
nétek, kevesebb lenne az öröm az életünkben!

Kellemes, áldott karácsonyi ünnepeket kívá-
nok, és boldog új évet!

Ábrahám „szakmunkás” László

Vadmacskák
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Egyúttal Neue Vilmos
biztosított minket arról, hogy
a munkálatok befejezéséig a
munkavállalók teát kapnak,
illetve írásban tájékoztatják
őket a munkák üteméről.
Emellett természetesen min-
denkitől megértést kért a
szakvonali vezetés. 

Október 29-én ismét ki -
mentünk a helyszínre, ekkor-
ra már tényleg bedeszkázták
a tátongó lyukas felületeket,
a záróelemek felkerültek az
épületre. 

Természetesen, ez átme-
neti megoldást jelent, ta -
vaszra várható a szigetelési
munkálatok végleges befeje-
zése, de addigis legalább a
huzat, a hideg ellen védve
vannak a munkavállalók, és
legalább fűthető a műhely is.

VDSzSz Szolidaritás Cargós
tisztségviselője, fenyőfaárusí-
tással foglalkozik Ádvent ide-
jén. 

Laci 3-4 éve kigondolta,
hogy Győrbe hozza a portéká-
ját. Nagyon nagy szerepe volt
Gábornak abban, hogy Laci
végül tényleg Győrbe jöhetett
árusítani frekventált helyre,
szállást tudott neki szerezni
ebben az időszakban, stb. Laci
mondta, hogy feltétlen mond-
jam el, Gábor mennyit segített
neki. 

Egyébként majdnem min-
den nap meglátogatta Lacit
kint, az árusítás helyszínén, és
hol forralt bort vitt neki, hol
egyéb nedűt, ami a hideget
segített átvészelni. 

A VDSzSz Szolidaritás azt
tervezi, hogy jövőre Czöndör
Gábor kispályás labdarúgó
emlékkupát szervez, termé-
szetesen, országosra gon-
doltunk. 

Szeretnénk, ha ennek
hagyománya lenne, hogy
méltó emléket állítsunk
Gábornak...



ROCKMÚZEUM BUDAPEST
A legnagyobb európai rockmúzeum, a Budapesti Rockmúzeum  állandó kiállítása: a magyarorszá-

gi rockzene kialakulását, illetve elmúlt 50 évét tárja elénk változatos formákban, 810 négyzetméte-
ren. 

Hangszerek, fellépőruhák, erősítők,
fényképek, plakátok, stb. bemutatásá-
val, de emellett a jelenlegi hazai  rockélet
megismerésére is lehetőséget biztosít
koncertek, klubok szervezésével, aktuá-
lis információk közzétételével.

A Rockmúzeum címe: Budapest, XIII.
kerület, Kárpát utca 23. (RaM)

A Rockmúzeum nyitva-
tartása: szombaton és
vasárnap 10-18 óra között.
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14 MIÚJSÁG

1. Mikor állt össze újra  az
Illés, és adott koncertet?

2. Milyen jelképe van a
BEATRICE együttesnek?

3. Melyik zenekar slágere
volt a „Bál az operában”
című dal?

4. Kinek volt csak a fél
arcán levágva a bajsza
és a szakálla?

5. Mikor alakult a LORD
együttes?

6. Mióta rendezik meg a
Sitkei Rockfesztivált a
kápolnáért?

7. Mi volt D. Nagy Lajos
zenekarának neve a
Bikini előtt?

8. Ki használt először füst-
gépet a magyar zene -
karok közül?

9. Melyik budapesti színház
mutatta be a „Romeó és
Júlia” c. musicalt?

10. Hol született Elvis 
Presley?

11. Milyen színű gitárja volt
Bencsik Sándornak?
(P.Mobil, PBox)

12. Melyik zenekar írt Sárga
Tengeralattjáróról?

13. Kit illettek a „Nemzet
Csótánya” becenévvel?

13+1. Melyik országból
szár mazik a EUROPE
rockzenekar?

A helyes megfejtők közül kisorsolt szerencsés nyer-
tes két ingyenes belépőt kap a Rockmúzeum jóvol-
tából (ld. a fenti hirdetést)! Kalandra fel!

ZENEI  TOTÓ

A „Fülbemászó” jeligével ellátott megfejtéseiteket de -
cember 15-ig várjuk (vasúti postával) az alábbi címre:
VDSzSz Szolidaritás, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor
27/A. Emailen is elküldhetitek: rejtveny@vdszsz.hu.
Előző számunkban megjelent totó nyertese: Bényei
László.

Adód 1 százalékával segíthetsz a nehéz
helyzetben lévő vasutas kollégáidnak!
Neked nem kerül semmibe, de a figyel-
mességed másoknak hatalmas segít-
ség!

ALAPÍTVÁNY 
A VASUTASOKÉRT

Adószám: 18077524-1-42

A Rockmúzeum egyéb 
elérhetőségei: 

www.rockcsarnok.hu, 
rockcsarnok@gmail.com,

https://www.facebook.com
/magyarock.csarnoka 
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Keresztrejtvény   Keresztrejtvény   Keresztrejtvény
A megfejtésből megtudod, hogy szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás mit tesz azért, hogy a munkakörök, munkaköri cso-
portok érdekei még inkább előtérbe kerüljenek! A megfejtést beküldők között ajándékcsomagot sorsolunk ki! A „Rejtvény” jeli-
gével ellátott megfejtéseiteket december 15-ig várjuk (vasúti postával) az alábbi címre: VDSzSz Szolidaritás, 1146 Budapest,
Ajtósi Dürer sor 27/A. Emailen is elküldhetitek: rejtveny@vdszsz.hu. Előző számunkban megjelent rejtvény nyertese: Kovács Ist-
ván (Szolnok).




