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Új tagkártya: 
Te már megkaptad?

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!

Ha nem kaptad meg vadonatúj
MAKASZ-tagkártyádat, kérjük,
vedd fel a kapcsolatot illetékes
területi irodánkkal!

Szintén tőlük igényelheted az
idei év végén lejáró EDC-kártya
2016. évi érvényesítő matricáját
is! 2016. végéig mindkét kártya –
eltérő kedvezményekkel – használ-
ható.

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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Erre volt jó példa ősszel az a fellé-
pés, amikor az éjszakás és a

nappalos tolatócsapat is meg-
tagadta az utasítás végrehaj-

tását Gyékényes állomá-
son, mivel úgy ítélték

meg, hogy a fennálló fertő-
zésveszély az egészségüket

veszélyezteti. Megelégelték,
hogy nem vette őket emberszám-

ba a munkáltató, és minősíthetetlen
körülmények között akarták őket
munkavégzésre kényszeríteni. Érde-
kes módon a körülmények azonnal
rendeződtek, emberivé váltak, és
senkinek semmilyen bántódása nem
esett. Ha kell, nagyban is hasonló kiál-
lásra számítunk mindenki részéről,
beleértve természetesen önmagun-
kat is. Mert nem kell mindent eltűrni!

A bevezetőben említett tolatócsa-
pat kiállásán kívül ugyanígy megemlít-
hetnénk azt az esetet, amikor azon-
nali hatállyal felmondott a MÁV-Start
egyik vezető jegyvizsgáló tagtársunk-
nak, aki komolyan vette a forgalom
biztonságára vonatkozó utasításokat,
és fedélzeti jegyellenőr társaságában
nem volt hajlandó elvinni a három
egységes Desiro-t az esztergomi
vonalon. Rögtön kollektív munkaügyi
vitát kezdeményeztünk, a munkáltató
gyorsan visszakozott.

Ha a vasutas társadalom – beleért-
ve tagjainkat – egységesen kiáll a
béreik, a munkaidejük és a jogaik
mellett, akkor még egy korlátozott
sztrájknak is irdatlan politikai súlya
lehet, hiszen ez azt jelezné a minden-
kori hatalom felé, hogy van egy közös-
ség, ami képes hatékonyan együtt
mozdulni. 

Figyelni kell arra, hogy a vasutas
társadalom ne legyen megosztható –
akár egy adott munkahelyen sem.
Örülni kell mások, más szakágak sike-
reinek, a máshol elért eredmények-
nek: ezek ugyanis olyan alapok, amire
építkezni kell, nem pedig irigykedni
rájuk. Ez esetben senki nem nézne
ferde szemmel azokra, akiknél úgy
tűnik, hogy pillanatnyi előnyökre tet-
tek szert. Azt kell tudomásul venni,
hogy adott munkavállalói kör javát
szolgáló előnyök hosszabb távon a
többiek érdekeit is szolgálják. 

Hiszen például a Budapesti Igazga-
tóság területén meghonosított 10%

műszakpótlék-emelés ügyében jelen-
leg ott tartunk, hogy a területi igazga-
tóságoknál már felállítottak egy rang-
sort azon állomásokról, ahol a mun-
káltató szerint is kívánatos lenne a
10% műszakpótlék-emelés alkalmazá-
sa. Erre nem csak a MÁV Zrt-nél,
hanem a MÁV-Startnál is szükség
lenne, persze, a bérfejlesztéstől füg-
getlenül. 

Igen, eljött az év eleje, és még nincs
bérmegállapodás: ez nem szokatlan
az utóbbi években. Bíztunk benne,
hogy sor kerül rá, de nem így történt.
Bár nincs bérmegállapodás, decem-
berben sor került a félhavi kereset
kifizetésére. Ezt megelőzően elég
sokat tárgyaltunk erről a munkáltató-
val és a tulajdonossal is. Végül a mun-
káltató egyoldalú intézkedésére azért
került sor, mert szerettük volna össze-
vonni az évvégi kifizetést a jövő évi
bérfejlesztéssel, ez azonban különbö-
ző okok miatt nem valósult meg,
ahogy azt tapasztalhattátok is. Így a
munkáltató egyoldalúan lépett, igaz,
velünk egyeztetett a mértékről, ami
számunkra nem volt meglepetés, a
kifizetés mikéntjével nem voltunk elé-
gedettek. Ennek hangot is adtunk,
amikor kollektív munkaügyi vitát kez-
deményeztünk (ld. kronológiánkat az
5. oldalon – a szerk.)

Utóbbiak közül egy lényeges ele-
met emelnénk ki: szeretnénk újra
megkötni a középtávú megállapodást,
ami a kétezres évek derekán járt le,
azóta a vasút vezetése nem tartotta
fontosnak, hogy a szakszervezetekkel
közösen valamiféle stratégiát alakít-
son ki a munkáltatás középtávú ter -
vei ről.

A középtávú megállapodásra egyre
nagyobb szükség lenne, hiszen hatal-
mas béklyót cipelnek a vasutasok
immár három éve: az ezredfordulót
követően lépésenként elért eredmé-
nyeket – a munkaidőt fokozatosan
tudtuk csökkenteni – 2012-ben egy
tollvonással elveszítettük. Ezt a mai
napig nem sikerült kompenzálni, sem
időben, sem bérben, ami nagyon fáj-
dalmas tény számunkra. Megnöveke-
dett a munkahelyen töltött idő, a
munkával töltött idő, ráadásul a mun-
kaközi szünet – a készenléti munkakö-
rök kivételével – nem része a munka-
időnek. Ezért a vasutasok semmiféle

kárpótlást, ellentételezést nem kaptak, ami egész egy-
szerűen példátlan és elfogadhatatlan.

A következő hónapok nagy feladata lesz, hogy a tör-
vény adta lehetőségek mentén a vasútnál legalább
egyes munkakörökben el tudjuk érni, hogy csökkent
munkaidőben foglalkoztassák a munkavállalókat. Erre
azért is szükség van, mert a korkedvezményes nyugdíj
megszűnésével egyre fontosabbá válik, hogy a vasuta-
sok is minél tovább megőrizzék munkaképességüket,
egészségesen várják a nyugdíjas éveket.

A munkaidő, munkával töltött idő növekedésén kívül
a bérek terén is veszteségeket kellett elkönyvelni, ezt
is rendezni kell a négyéves megállapodásban. Hiszen a
vasutas társadalom 2012 óta folyamatosan veszti az
átlagjövedelmekben elért előnyét: idén már a nemzet-
gazdasági átlag alá süllyedtek a vasutas keresetek. Ezt
a veszteséget kívánjuk visszapótolni, ezért is elvárá-
sunk, hogy a jövedelmek fokozatosan ismét haladják
meg a nemzetgazdasági átlagot a korábbi években
megszokott 2-3%-os mértékben. Ennek érdekében a
2016. esztendőre differenciált, 2,7%-os mértékű bér-
fejlesztést követelünk egyes munkakörökben dolgozó
vasutasok számára – természetesen, az alanyi jogú
járó bérfejlesztésen túlmenően. A tárgyalásokon
múlik, hogy melyek lesznek ezek a munkakörök. Van
bőven feladat.

A kollektív szerződések stabilan működnek, apróbb
módosításokra folyamatosan sort kell kerítenünk, de
összességében jól ellátják feladatukat. 

Mostanában nemigen kell számolni a Munka tör-
vénykönyve változásával, hiszen visszavonták a Parla-
ment elé szánt őszi módosító indítványokat is, talán
tavasszal vagy az őszi ülésszakon nyújtják be ezeket
ismét. Ehhez hasonlóan a kormány ódzkodik attól is,
hogy a sztrájkról szóló törvénnyel kapcsolatban az
Országgyűlés elé terjesszen bármiféle módosító indít-
ványt, meglehet, hogy legszívesebben a sztrájk szót is
törölné a jog fogalomtárából.

A szakszervezet ereje a tagok erején múlik, a tagok pedig
tudnak erősek lenni, ha akarnak!

Évindító gondolatok
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Január 20-án folytatódott a
2016. évi bérfejlesztés és a közép-
távú megállapodás érdekében kez-
deményezett kollektív munkaügyi
vita. Halasi Zoltán, szakszerveze-
tünk, a VDSzSz Szolidaritás elnöke
szerint nagy eredmények nincse-
nek, talán annyi, hogy a munkálta-
tó belátta: valamit tennie kell. A
szakszervezeti oldal arra kapott fel-
kérést, hogy állítson össze a mun-
káltatóval közösen egy olyan cso-
magot, amit a tulajdonos elé lehet
terjeszteni, és ami feltétlen szüksé-
ges ahhoz, hogy a vasutas kerese-
teket legalább szinten lehessen tar-
tani. 

Emellett még az említett közép-
távú megállapodást is meg kívánjuk
kötni: az elmúlt években egyre
inkább leszakadt a vasutasok fize-
tése a nemzetgazdasági átlagtól, a

megállapodás célja, hogy ezt kom-
penzáljuk.

Lapzártánkkor még nagyon kép-
lékeny volt a helyzet. Míg a Kará-
csony előtt a munkavállalók részére
kifizetett félhavi alapkeresetnek
pozitív hatása volt, addig a mérleg
2016. szempontjából már negatív. 

A követelés lényege – ami mögé
már hét vasutas szakszervezet fel-
sorakozott – hogy 2016-ban 5%-os
alanyi jogú alapbéremelésre és
2,75%-os differenciált béremelésre
kerüljön sor. Ez utóbbi azonban
elsősorban a munkáltató érdeke,
hiszen így orvosolhatja a munkálta-
tás területén kialakult problémákat
(pl. létszámhiányt). Az Mt. ugyanis
kizárólag a munkaerőpiaci kihívá-
sok kezelése érdekében teszi lehe-
tővé az eltérést az egyenlő munká-
ért egyenlő bért elvtől.

A sztrájkról...
Ha egy sztrájkot jogszerűtlennek minősít a bíróság,

bárkit azonnali hatállyal elküldhetnek a vállalattól.
(2010. december 31-én hatályba lépett a sztrájktör-
vény módosítása, a törvényalkotó a jogellenesség
meghatározását két ponttal „gazdagította”. Ennek
értelmében a sztrájk akkor is jogellenes, ha a munkál-
tató és a munkavállalók nem működnek együtt egy-
mással, illetve, ha visszaélnek a sztrájkjoggal. A tör-
vény azonban nem ad semmilyen útmutatást arra,
hogy pontosan mit is kell érteni a sztrájkjoggal való
visszaélés alatt, illetve mit jelent a munkáltató és a
munkavállalók közötti együttműködés. Ez tehát a
sztrájkolók számára egy nagyon veszélyes gumisza-
bály.)

Ezért hatalmas felelősség van a szakszervezeten,
hiszen nem lehetne nyugodtan aludni, ha mondjuk
pár tucat kollégánknak emiatt azonnali hatállyal fel-
mondana a munkáltató. Teljesen biztosak lehetünk

Sztrájkolni kell, ha február 15-ig
nem jön létre bérmegállapodás!

Bár a munkabeszüntetésnek van rizikója…
A MÁV-nál képviselettel rendelkező szakszervezetek január 21-én kialakították közös

álláspontjukat, amit január 22-én közöltek a MÁV-Csoport vezetésével. A VDSzSz Szo-
lidaritás február 2-ra összehívta a MÁV-Csoportnál kezdeményezett kollektív munka-
ügyi vitában érintett társasági választmányait, akik döntenek a sztrájkról. Tapasztal-

juk, hogy sokan várják a sztrájkot, ennek azonban vannak kockázatai is.

Bér2016: 
Bér   Bér   Bér   Bér   Bér   Bér   Bér   Bér   Bér   

Munkácsy Mihály: Sztrájk



Sztrájkolni kell, ha nem jön létre bérmegállapodás!

Előzmény:
A vasutasok bérén és a megnövekedett

munkaidő/munkahelyen töltött idő kompen-
zációjának elmaradása révén 2015-ben meg-
takarított pénzt fizette ki a munkáltató
december 18-án: ez az egyhavi alapkereset
50 százalékát tette ki. A félhavi alapbért
ugyanis a munkáltató a vasutasokon spórolta
meg az év folyamán, december 18-án mind-
össze annyi történt, hogy a kifizetéssel ezt a
tényt elismerte: kisebb létszámmal, de ugyan-
azt a munkát végezték el a vasutasok.

Szakszervezetünk ugyanakkor elfogadta
volna a munkáltató ajánlatát, ha ez az egyösz-
szegű kifizetés 2016-ban alapbéresül: termé-

szetesen, nincs ellenünkre, hogy a munkáltató
kifizette ezt a félhavi juttatást, de ennek be
kell épülnie az alapbérbe!

Ennek érdekében öt szakszervezet – köztük
szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás is –
december 17-én kollektív munkaügyi vitát
kezdeményezett!

Azt egyébként a munkáltató sem tagadja,
hogy bizonyos munkakörökben foglalkoztatási
nehézségekkel küzd. Ennek felszámolása
érdekében a vasutasok bérhelyzetén minden-
képp javítani kell, persze, sok minden más
téren is, de ez az egyik legfontosabb összete-
vő. 5 +2,7%-os átlagos növekedéssel számolva
két-három év alatt visszatérhetnének a vas-
utas bérek a nemzetgazdasági átlaghoz. 

További adalék, hogy december 22-én a
VKF-ben bruttó 111 000 forintos jövő évi mini-
málbérről és bruttó 129 000 forintos garantált
bérminimumról született egyezség. 

A követeléseink változatlanok: 5% alanyi
jogú alapbérfejlesztést, továbbá 2,7% diffe-
renciált bérfejlesztést kívánunk elérni. A mun-
káltató nem tartja elrugaszkodottnak a köve-
teléseket, sőt, zömében elfogadhatónak is
tartja, viszont forráshiányra hivatkozik, ezen
csak a tulajdonos tud segíteni. Ha nem fog,
akkor a rég alkalmazott megoldáshoz kell
folyamodnunk. Összességében 5-7 milliárd
forint körüli összegről megy a vita, ami eltör-
pül a MÁV több száz milliárdos éves költség-
vetése mellett. A vasutasok egyre inkább a
perifériára szorulnak az anyagi megbecsültség
hiánya miatt, értéküknek megfelelően kell
elismerni őket!

Halasi Zoltán, szakszervezetünk, a VDSzSz
Szolidaritás elnöke az RTL Klub január 3-i hír-

adójában arról beszélt, hogy az igazi probléma
az, hogy sok dolgozó nem kap többet a mini-
málbérnél! A tulajdonos felelőssége a munka-
vállalókat olyan helyzetbe hozni, hogy normá-
lis javadalmazást kapjanak, amiből aztán nor-
málisan meg is tudnak élni! 

„A MÁV-nál, illetve a társaságainál kollektív
munkaügyi vitát kezdeményeztünk azért, mert
2016 vonatkozásában még nem jött létre bér-
megállapodás. A szakszervezetünk és a többi
szakszervezet is közösen 5 plusz 2,7 százalékos
bérfejlesztést gondol. Ha ez nem teljesül, az
elég igazságtalan lépés lenne” – szögezte le
Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke a
HírTV január 2-i híradójában.

A január 5-i eredménytelen kollektív
munkaügyi vitán kijelentettük, hogy szakszer-
vezetünk nem fog tisztességtelenül viselkedni
a vasutasokkal szemben: formális béralkukat
nem kötünk! 

A
január 5-i kollek-
tív munkaügyi vi -
ta előtt a MÁV és
a MÁV-Start képvi-

selőinek jelenlétében össze-
vont VÉT-ülésre is sor került,
ahol szakszervezetünk tár-
gyalódelegációja ki fejtette: a
munkáltatónak több éves
ruhaelmaradása van, ennek
pótlása már gyakorlatilag
lehetetlen. A megoldás
ugyanaz lehet, mint pár éve
is történt: az elmaradt ruha-
juttatást a munkáltatónak
meg kell váltani a vasutasok
számára. Emellett KSZ-mó -
dosításra is sor ke rült. 

Szakszervezetünk, a VDSzSz Szoli-
daritás kezdeményezésére a szociális
keretösszeg mértéke a MÁV-os KSZ-
ben módosult: a temetési segély
összege 40 ezerről 55 ezer forintra
emelkedett, a rendkívüli élethelyzet-
be került munkavállalók után idén
2500 forint helyett 3100 forint jár: ez
az egy főre jutó keretösszeg munka-
vállalónként, ebből adódik össze a
segélykeret.

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésé-
ben a rendkívüli élethelyzethez kap-
csolódó juttatásokról szóló 64.
paragrafus 1. és 3. pontja tehát így
módosult:

1.  A munkáltató a rendkívüli élet-
helyzethez kapcsolódó juttatásokra
a 2016. évre 3.100 Ft/munkavállaló
keretösszeget biztosít. (...)

3. Az a munkavállaló, aki egyenes -
ágbeli rokonát vagy házastársát
temetteti el, 55.000 Ft-ot meg nem
haladó mértékű segélyben részesít-
hető.

A felek hatályban tartották a
MÁV-os KSZ paragrafusait a nem
munkabaleseti halál esetén járó jut-
tatás, az alanyi jogú béren kívüli jut-
tatás és a VBKJ esetében, ugyanez
történt utóbbi két esetben (alanyi
jogú béren kívüli juttatás, VBKJ) a
MÁV-Start Zrt. Kollektív Szerződésé-
ben is. 

abban, hogy ilyen esetben nem tudnánk a munkaügyi bíróságon helyreállítani munkaviszo-
nyukat. 

Tudjuk, hogy hatalmas várakozás van a sztrájk iránt, ezt tapasztaljuk. Van olyan kolléga,
aki azt mondta, hogy akár holnap már sztrájkolnak, és egy vonat se menne. Ezzel az a gond,
hogy holnapután már egyikük sem dolgozna a MÁV-Csoportnál.

Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke, Start társasági vezető ügyvivője a Személy-
pénztári tagozat január 20-i alakulóülésen kijelentette: „Végigmegyünk az úton, nem
fogunk elszaladni, nem vagyok ellene egy sztrájknak”. Ő is azt vallja, mint
sokan mások: ki kellene már egyszer próbálni, hogy mit jelent a munkabe-
szüntetés a gyakorlatban, hiszen a sztrájktörvény, az Mt. és a Személyszállí-
tási törvény módosítása óta erre nem volt példa. 

Elmondta: akár a megállapodásra is lát esélyt, de az állami vállalatoknál a tulajdonos
dönt. Azt gondoljuk, hogy amennyiben február 15-ig nem jön létre megállapodás, elkerül-
hetetlenné válik a sztrájk. A VDSzSz Szolidaritás szakági választmányai február 2-án ülésez-
nek, és döntenek a sztrájkban való részvételről.

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a jelenlegi helyzet tarthatatlan, hiszen bérfejlesztés nél-
kül a vasutasokat reálkereset-veszteség éri 2015. évi jövedelmeikhez képest. Lehet ezeket a
számokat csűrni-csavarni, de ha valaki egzakt módon számba veszi a jövedelmek alakulását,
akkor erre a következtetésre kell jutnia. Ezt a helyzetet szakszervezetünk nem tűrheti: ha
nem megy a tárgyalóasztal mellett, akkor más módszereket fogunk alkalmazni. 

A bérkövetelések teljesülése érdekében folyamatosak az egyeztetések a Vasutasok Szak-
szervezetével és a Mozdonyvezetők Szakszervezetével is.
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(Folytatás a 6. oldalon)

A tulajdonos felelőssége a munkavállalókat olyan 
helyzetbe hozni, hogy normális javadalmazást 

kapjanak, amiből aztán normálisan meg is tudnak élni! 



Sztrájkolni kell, ha nem jön létre bérmegállapodás!
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Ülésezett a MÁV és a MÁV-Start Felügyelő Bizottsága,
mindkét esetben a fő napirendi pont a 2016. évi üzleti
terv megtárgyalása és elfogadása volt. Mivel egyik üzle-

ti terv sem tartalmazza a személyi ráfordítások között azt az
összeget, amely elegendő lenne a szakszervezetek bérkövetelé-
sének teljesítéséhez, az FB munkavállalói képviselői a fentiekre
való hivatkozással egyik cégnél sem fogadták el az üzleti tervet. 

A figyelemfelkeltésen túl a tulajdonos elé terjesztett határozatban külön fel
kell tüntetni, hogy a munkavállalói képviselők egységesen nemmel szavaztak, és
ez remélhetően a tulajdonost jobb belátásra készteti. Bárány Balázs, szakszerve-
zetünk, a VDSzSz Szolidaritás érdekvédelmi alelnöke reméli, hogy legkésőbb feb-
ruár közepéig létrejön a mindenki számára vállalható bérmegállapodás, ami így
egyaránt szolgálja a vasutasok és a vasút érdekét. 

Minden hírben hivat-
koztak rá, de konk-
rétan nem beszél-

tek a vezetői bérekkel kap-
csolatos hírek alapját képező
1660/2015. (IX. 15.) Kor-
mányhatározatról – ez szabá-
lyozza ugyanis a „többségi
állami tulajdonú gazdasági
társaságok vezető állású
munkavállalói javadalmazási
rendszerének megújítását”. 

Mint szerepel benne, a „Kormány
megvizsgálta a visegrádi országok állami
tulajdonú gazdasági társaságai vállalat-
irányítási rendszerét, valamint vezető
állású munkavállalóinak bérezési gya-
korlatát. A Kormány egyetért azzal, hogy
a többségi állami tulajdonú gazdasági
társaságok átláthatóságának és költség-
hatékonyságának növelése érdekében a
vállalatirányításban megfelelő nemzet-
közi tapasztalattal rendelkező külföldi
menedzserek részvételére is sor kerül-
hessen.”

A Kormányhatározatban az is szere-
pel, hogy „vezető állású munkavállalóval
az 1. pontban meghatározott feltételek
szerinti magasabb díjazásban akkor
lehet megállapodni, ha többek között az

érintett a határozat hatálybalépéséig ki
nem fizetett prémiumairól lemond”.
Illetve visszavonja a korábbi prémiumról
való lemondáshoz kapcsolódó, az igény -
érvényesítéssel összefüggő esetleges
jogfenntartó nyilatkozatát.

A honlapunkról letölthető kormány-
határozat nem említi a MÁV-ot. A társa-
ságot egy decemberi kormányülésen
sorolták át a határozatban szereplő II.
kategóriából az I-esbe: előbbiben az
állami tulajdonú energiaszolgáltató
szektor társaságai és a kiemelt stratégiai
jelentőségű társaságok voltak,
így a MÁV is. Utóbbi az állami
tulajdonú pénzügyi szektor
társaságait tartalmazza,
beleértve a Magyar
Postát is. Az I. kate-
góriában adható
maximális bruttó
havi alapbér 5
millió forint, a
II. kategóriában
4 millió forint a
plafon. Azt, hogy
ezen belül mennyi az
adott vezető alapbére, a
MÁV esetében a tulajdo-
nosi jogokat gyakorló mi -
niszter határozza meg.

(Folytatás az 5. oldalról)

Vezetői bérek: 
A kormányhatározat, amire

mindenki hivatkozott, 
de senki nem találta!

Avasútnál képvise-
lettel rendelkező
szakszervezetek

értékelték a helyzetet, és
akciótervet készítettek:
megállapodtak abban,
hogy döntéshozó testüle-
teik határoznak a közös
sztrájkban való részvétel-
ről – többek között ez tör-
tént a vasutas érdekképvi-
seletek 2016. január 12-i
oldalegyeztetésén. A kö -
zös munkabeszüntetésre
akkor kerülhet sor, ha
nem jön létre megállapo-
dás a vasutasok 2016. évi
bérfejlesztéséről és a
középtávú megállapodás-
ról.

A szakszervezetek szerint tartha-
tatlan, hogy a vasutasok reálkere-
sete 2016-ban ne növekedjen,
mitöbb csökkenjen. A munkaválla-
lói oldal kezdeményezte a tulajdo-
nos képviselőjének meghívását a
következő, január 20-i tárgyalásra.

Ismeretes: A munkavállalói ol -
dal 5% alanyi jogú alapbérfejlesz-
tést és 2,7% differenciált bérfej-
lesztést, valamint középtávú meg-
állapodás megkötését követeli.
Utóbbira azért is nagy szükség van,
mert kiszámítható életpályát kínál
a vasutas munkavállalók számára,
egyúttal az egyes vasúti munkakö-
rökben kialakult kritikus létszámhi-
ány pótlását is elősegítené.

A szakszervezetek már az általuk
kezdeményezett kollektív munka-
ügyi vita második, január 5-i ülésen
jelezték: a további tárgyalások
eredménytelensége esetén min-
den jogszerű eszközt alkalmazni
fognak annak érdekében, hogy tag-
jaik számára az általuk követelt
bérnövekedést, a munkakörülmé-
nyeiket, a foglalkoztatási biztonsá-
gukat, továbbá a változó életkörül-
mények negatív hatásait mérséklő
középtávú megállapodás aláírását
elérjék.



Erre jó példa, hogy az RCH egyelőre nem rendel
meg több futójavítást a gyékényesi műhelytől.

Az idei első VÉT-ülésén a
VDSzSz Szolidaritás képvi-
selőinek kérdésére vála-
szolva Kovács Imre, az
RCH vezérigazgatója el -
mond ta: álláspontja sze-
rint a műhely nem megfe-
lelő módon szolgáltatott
az RCH irányába, a vállalat
ezért mondta fel a szerző-
dést még tavaly évvégén: a
társaság várhatóan a cell-
dömölki javítóbázisra kül -
di kocsijait.

Remélhetően ez a helyzet csak átmeneti, hiszen közel húsz Startos (gépész) tagtársunk
munkahelyéről van szó! Az RCH oldaláról viszont nem utolsó szempont, hogy a helyben javí-
tásra szoruló kocsikat hiba lenne 100-200 km-re elküldeni. A műhelyben jelenleg naponta 5-
6 teherkocsit képesek javítani, az RCH-nak ennek duplájára lenne szüksége.

A MÁV-Start tájékoztatása szerint már februárban alkalmas lesz a műhely a nagyobb
volumenű megrendelések fogadására.

Van más példa is arra, milyen törékeny a viszony az egyes cégek, cégcsoportok között.
Ha például a magyarországi egyeskocsi-fuvarozást megelégeli az osztrák anyavállalat –
amire Ausztriában évi több tízmillió euró támogatást kap –, akkor leányvállalatával, az RCH-
val fel is számoltathatja ezt a tevékenységet. Ezesetben viszont csak az irányvonatok marad-
nak, és a jelenlegi 1950 munkavállaló közül mintegy ezret elküldenének, de ez a MÁV-nál is
több ezer ember állásába kerülne. Erről még tavaly novemberben beszélt Dr. Kovács Imre,
az RCH vezérigazgatója szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás cargós társasági választ-
mányán:

Az RCH pedig
nehéz helyzet-
ben van…

Szeptemberben eufórikus
hangulat volt, most egy picit

máshogy látom a helyzetet. Ezt szerintem ti
is látjátok kint a végeken. Nem világgaz-
dasági válság van, hanem egy világ -
acélipari válság van. A világ acélipara

válságban van. 
Mi tömegárut szállítunk, ezer szálon

kötődünk az acéliparhoz. Mert mi történt?
Például októberben 70%-kal kevesebb ócs-
kavasat fuvaroztunk, mint tavaly október-

ben. Nem 70%-ot, 70%-kal kevesebbet fuva-
roztunk. 

A kínaiak az olimpia előtt felfuttatták acél -
ipari termelésüket, azt az acélt el kell adni. A
kínai gazdaság válságban van. Nem tudják
maguk felhasználni a rengeteg acélt, ezért
viszonylag olcsón, gyakorlatilag önköltségi

áron kinyomják Kíná-
ból. Hamburg, Rotter-
dam például tele van
kínai acélbugával. 

Az európai acél -
iparnak és a törökök-

nek olcsóbb acélbugát venni, mint vasércet,
ócskavasat, szenet venni, és saját maguknak
feldolgozni. A nagy konszerneknek a kohói
csak a második ütemmel, a hengerművel dol-
goznak. Amíg a kínaiak elárasztják gyakorla-
tilag Európát, addig ez az acélipari válság,
sajnos komolyan érint minket. 

És ha mindez nem
lenne elég...

Ukrajna teljesen átállt a rijekai bevásár-
lásra. Ez számukra ugyanannyi tonna mellett
is fele annyi vonatkilométert jelent, mert
Záhony-Dunaújváros 400 km, Gyékényes-
Dunaújváros pedig 200. Egy ilyen átállás gya-
korlatilag több milliárdos árbevételkiesést,

és adott esetben több tízmilliós eredmény
elmaradást generál az RCH-nál. Emellett elég
nagy gondokat okoz, hogy eközben Záhony-
ban az ottlévő 230 emberünkre napi szinten
egy vagy két vonat fut be: el kell gondolkod-
ni, hogy mi a fenét fogunk csinálni, mert nem
látom keleti nyitásból adódó hatalmas poten-
ciálokat, amire építeni lehetne. 

2014. elején nagyon komoly ónos eső
esett Szlovéniában és Szlovákiában, és egy
Dunántúl-méretű erdőséget tarolt le. Ezt az
erdőt többek között az erdőgazdasági tör-
vény alapján gyorsan ki kellett irtaniuk; a
szlovénok gyakorlatilag ingyen adják a fát.
Egyértelmű, hogy az osztrák fafeldolgozók
nem Magyarországról fognak fát vásárolni,
hanem ingyen elviszik a még közelebbi szlo-
vén erdőkből. 

Ez a készlet még 2016 közepéig ki fog tar-
tani, emiatt a faexport is jelentősen csökkent. 

Minden mindennel összefügg!

És mindenkivel!
Minden kormánynak elemi érde-

ke az, hogy az egyeskocsi-
fuvarozást fenntartsa. Sőt, ez

nemcsak a nemzeti kormányok érdeke,
hanem az Európai Unió is előírja, hogy az
árufuvarozást támogatni nem lehet, ez alól
csak a kombinált fuvarozás és az egyesko-
csi-fuvarozás számít kivételnek. Osztrák
anyavállalatunk is több tízmillió eurónyi
éves támogatást kap az egyeskocsi-fuva-
rozás fenntartására. Ha ez Magyarorszá-
gon veszteséges, az osztrák tulajdonosunk
nyugodtan mondhatja, hogy számoljuk fel
mi is ezt a tevékenységet. Ha felszámoljuk
az egyeskocsi-fuvarozást, szerintem a
jelenlegi 1950 főből közel ezer munkaválla-
lót el lehetne küldeni, mert akkor nem
megyünk el a kis állomásokra. Nem kell
még leszámoló hivatal sem, meg nem kel-
lenek a vonatfelvevők, meg nem kell a
MÁV informatikai kapcsolata sem: a MÁV-
nál ez több ezer ember állásába kerülne.
Ha mi is csak irányvonatokat húzogatunk,
az némi túlzással excel-táblákkal is kezel-
hető. 

Ha például 2009 környékén beszüntet-
tük volna az egyeskocsi-fuvarozást, akkor
a 3200 fős létszámunk cirka 1580-ra zuhant
volna. Azóta 32 millió tonnára estünk visz-
sza. Ha csak a MOL, a BorsodChem, a
Dunaferr és egyéb tranzitvonatokat csi-
nálnánk irányvonat-rendszerben, plusz az
ezen a rendszeren lévő egyeskocsi-fuva-
rozást, akkor ezer embert lehetne még
leépíteni. 

RCH kontra Start:

RCH
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belül értesíteni kell minden munkavállalót a
konkrét változásokról.

A folyamatban lévő kiszervezések (vas-
útőr, takarítás) kapcsán Dr. Korsós Boglár-
ka titoktartási kötelezettségére hivatkozva
nem árult el sok részletet, mindössze annyit
említett meg, hogy a munkavállalók már
biztosan integrálódnak a MÁV Zrt-be. Hang-
súlyoztuk: továbbra is elfogadhatatlannak
tartjuk a kiszervezéseket. Természetesen,
szakszervezetünk mindent meg kíván tenni
annak érdekében, hogy a tulajdonost ráve-
gye álláspontja megváltoztatására, és
belássa, hogy nem szabad támogatni a
feketegazdaságot – elég csak arra gondol-
ni, hogy milyen jelentős mértékű adócsa-
lást tárt fel a NAV a közelmúltban. Ráadá-
sul, a MÁV Zrt. felügyelő bizottsági határo-
zata sem riasztotta el az illetékeseket a
pályázat kiírásától. 

Ha a vasútőrök és a takarítók egysége-
sen megtagadják az átlépést új munkáltató-
jukhoz, akkor a tulajdonost rá lehet bírni
arra, hogy álljon el a kiszervezéstől. Amikor
1997-ben a Vasútőr Kft. létrehozásán mun-
kálkodtak, a Fradiban elég sokáig tudtuk
tartani a frontot ugyanezzel a módszerrel. A
végén egész tűrhető megállapodást köthet-
tünk a Vasútőr Kft-vel. Szakszervezetünk, a
VDSzSz Szolidaritás úgy véli: ha az érintett
munkavállalók nagy többsége aláírja ezt a
nyilatkozatot, akkor eredménnyel tudjuk
támadni a kiszervezés gondolatát.

December 11-én felvetettük, hogy – fel-
tehetően – adminisztrációs hiba miatt a Dél-
Dunántúli Régióban a novemberi gépjármű-
vezetési pótlékot nem számfejtették. Kér-
tük, hogy az elmaradt járandóságokat
soron kívül fizesse ki a munkáltató. Öröm-
mel vettük, hogy a munkáltató a 2000Ft-nál
nagyobb összegek december 15-ig történő
hóközi kifizetéséről intézkedett. Ezen kívül
folyamatban van még néhány MMK-besoro-
lási felülvizsgálat, ezekről hamarosan tájé-
koztat minket a munkáltató.

A MÁV Létesítményüzemeltető és Vas-
útőr Kft. utolsó TÉT-ülésének záróakkordja-
ként Dr. Korsós Boglárka megköszönte az
eltelt időszakban végzett közös munkát, és
jelezte, hogy az integrációval eddigi pozíci-
ójáról távozik.

Czentnár Béla, 
társasági vezető ügyvivő

8 MIÚJSÁG

Kistársaság:

Például már biztosra vehe-
tő, hogy a vasútőrök, takarí-
tók integrálódnak a MÁV
Zrt-be. 

2015.december 11-én
konzultáció, de -
cember 17-én Tár-
saság i  Érdek  -

egyeztető Tanácsülés volt a MÁV Létesít-
ményüzemeltető és Vasútőr Kft-nél. A fő
témák továbbra is a MÁV Zrt-be történő
integráció, valamint az ezzel párhuzamosan
zajló kiszervezések voltak.

A konzultáción jeleztük, hogy a munka-
vállalók körében nagy a bizonytalanság,
továbbra sem kaptak pontos információt
arról, hogy a MÁV Zrt. melyik szervezeti egy-
ségéhez fognak tartozni, ki lesz a munkálta-
tói jogkörgyakorlójuk, stb. A munkáltató
képviseletében Tóth László humán igazgató
elmondta: szakmai és humán oldalon egy -
aránt folyamatosak az egyeztetések, de
ennél több konkrétumról nem tudott beszá-
molni.

A TÉT-ülésen már kicsit javult a helyzet,
mivel Kökényesi Miklós (MÁV Zrt., erősára-
mú osztályvezető) pontosabb információkat
osztott meg a résztvevőkkel. 

Eszerint a villamos tevékenység két fő
területre osztható:

• Ingatlanokhoz kötődő feladatok
• Többi, erősáramú feladat
Az első csoportba mintegy 110-en, a

másodikba 267-en tartoznak majd. A tevé-
kenységek pontos meghatározása folyamat-
ban van, viszont az egyidejű hibák kezelése
érdekében szükség van a prioritási sorrend
felállítására is. Az biztos, hogy a készenlétet
a két csoport közösen adja; villamos felül-
vizsgálati szakaszok létrehozása vált szük-
ségessé (ide tartoznak majd a hálózatfelmé-
rők), a Budapest területen két, a többi terü-
leten egy ilyen szakasz működik majd.

Továbbra is lesz lehetőség 200eFt alatt
bankkártyás fizetésre a MÁV Zrt. bankkár-
tya-utasítása alapján. A 2016. január 1-jei
integrációt követően a munkavégzés helye
mindenki esetében megegyezik majd a
jelenlegivel. A feladatok pontos meghatáro-
zása után ez persze változhat – természete-
sen, a munkaszerződés módosítására vo -
natkozó szabályok betartásával.

Sajnos, a többi szakágról (zöldterület-
karbantartás, humán, gazdálkodás, stb.)
egyelőre nem tudott bővebb tájékoztatást
adni a munkáltató. Az biztos, hogy a törvény
szerint az integrációtól számított 14 napon

Sok konkrétum továbbra sincs, 
viszont így is akad egy-két jó hír!

LV:

Példát vehetne a MÁV a DB Schenkerről,
ahol szintén probléma az elvándorlás!

Csak ott tesznek is ellene!
A vasúti jellegű munkakörökben dolgozóknak 500 ezer forint cafetériát, 2016.

január 1-jétől átlagos bruttó 9%-os bérfejlesztést adna a DB Schenker: erről számolt
be az ügyvezető igazgató a legutóbbi egyeztetésen a cégnél reprezentatívvá vált
VDSzSz Szolidaritás képviselőinek jelenlétében. Mindezt azért, hogy megállítsák a
nagymértékű elvándorlást.

Németh Nándor ügyvezető igazgatóval több alkalommal egyeztettünk, legutóbb
2015. december 21-én. Tájékoztatást kaptunk az újonnan 2016. január 1-jén életbe
lépő cafetéria-rendszerről, illetve a tervezett bérfejlesztésről:



Balesetveszély   Balesetveszély   Balesetveszély   

(Folytatás a 10. oldalon)

2015. augusztus 3-án a VDSzSz Szolidaritás Budapesti területén új
alapszervezet alakult a DB Schenker Rail Hungária Kft-nél: Tamasics
Pétert választották meg alapszervezeti vezető ügyvivőnek. Péter és
lelkes segítői munkája az ősz folyamán beérett, szakszervezetünk
reprezentatívvá vált.

December 19-én Jákó-
Nagybajomnál az AWT
vasúttársaság mintegy
1500 tonnás tehervona-
tának háromnegyede
nem fékezett, amikor
meghaladta a vörös kijá-
rati jelzőt: az első hírek
szerint az 5. és 6. kocsi
között nem volt nyitva a
fővezeték. A fékpróbát a
Jelzőőr kft-től rendelte
meg a vállalat. Az alága-
zati KSZ megkötése a
forgalom biztonságára
is jótékony hatással
lenne, de erősen lobbiz-
nak ellene az ehhez
hasonló vasúttársasá-
gok.

Az AWT egy kft-től rendelte
meg a fékpróbát, a tehervonat
háromnegyede nem fékezett!

(Forrás: By ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

A cafetéria-rendszerről, választható elemek:
• Erzsébet-utalvány Plusz kártya (Étkezés, Is -

kola, Kultúra, Sport)
• SZÉP kártya (Szálláshely, Vendéglátás,

Szabadidő)
• Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulás
• Egészségpénztári hozzájárulás
• Helyi utazási bérlet
• Munkába járás támogatása
Az éves keretösszeg a munkakör jellegétől

függően eltérő: vezetők esetében 650000 Ft,
vasúti jellegű, ill. nem vasúti jellegű munkakö-
röknél 500000 Ft, egyébként 65000 Ft.

Fontos megjegyezni, hogy az egyes válasz-
tott elemek kifizetésére havonta kerül sor, kivé-
ve az Iskolakezdési Erzsébetet, amit évente
egyszer folyósítanak. A cafetéria rendszer
bevezetése a DB Schenker Rail Hungária Kft.
számára 3% többletköltséggel jár, a munkavál-

lalók változóan, de legalább ilyen arányban jár-
nak jobban. A tájékoztató részletes informáci-
ókkal minden munkavállaló számára elérhető.

A bérfejlesztéssel kapcsolatban Németh
Nándor arról tájékoztatott minket, hogy a tulaj-
donos – nem éppen örömében – a nyereség ter-
hére 2016. január 1-jétől átlagos bruttó 9%-os
bérfejlesztésre adott engedélyt. Hamarosan
kiadják a bérfejlesztéssel kapcsolatos végre-
hajtási utasítást, és természetesen a munka-
szerződések módosítására is sor kerül. A bér-
fejlesztéssel párhuzamosan részlegesen átala-
kul a bérrendszer is, mivel a munkáltató elis-
meri a cégnél eltöltött szolgálati időt, a jogsza-
bály által előírt vizsgákat, továbbá a telephe-
lyeken végzett munkát is – ez utóbbit differen-
ciáltan. A pontos részletek a végrehajtási utasí-
tás elkészülte után várhatók. Vélhetően a terve-
zett intézkedéseket a jelenlegi munkaerő-piaci

helyzet és a jogszabályi kör-
nyezet hatásainak helyes
elemzése eredményezte an -
nak érdekében, hogy a DB
Schenker Rail Hungária Kft.
egyre meghatározóbb szere-
pet töltsön be a magyarorszá-
gi piacon, és továbbra is nye-
reségesen tudjon működni.

Kérdés, hogy ezen intézke-
dések elegendőek lesznek-e
ahhoz, hogy megfelelő szám-
ban biztosítsák a szakképzett
munkaerőt, valamint az után-
pótlást, és megállítsák a
nagymértékű elvándorlást a
társadalmi felelősségválla-
lásra fittyet hányó egyéb tár-
saságok irányába. Megje-
gyezzük, hogy ebből a szem-
pontból a MÁV Zrt. a „táplá-
léklánc” legalján található…

Czentnár Béla, társasági
vezető ügyvivő
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A vezénylők, vezénylőtisztek helyzetének rende-
zése régóta napirenden van, mégis kimaradtak
az ösztönzési rendszerekből, a munkáltató há -
rom év alatt nem tudott javaslattal előállni szá-
mukra! Most ez változhat: december 17-én meg-
alakult a VDSzSz Szolidaritás Vezénylő Tagozata!

Persze, a sikerhez az is kell, hogy minél többen csatlakoz-
zatok a tagozathoz, hiszen így jóval könnyebb eredményeket
elérni. Azt szeretnénk, ha az egyes szakmai tagozatok hatá-
roznák meg számunkra, mit akarnak, mit tartanak fontosnak –
ezt aztán képviseljük a munkáltató felé.

A Vezénylő Tagozat alakulóülésén tisztség-
viselő-választásra is sor került: Tagozatvezető:
Iváncsó Tibor, tagozatvezető-helyettesek: Jánóczky
József, Dobrainé Bodó Edit, Nagy Zoltán, ügyvivőtestület:
Bradács Dénes, Burkus Anita, Dobrainé Bodó Edit, Iván-
csó Tibor, Jánóczky József, Mercz Attila, Nagy Zoltán.

Tagozatok   Tagozatok   Tagozatok   Tagozatok

(Folytatás a 9. oldalról)

Megalakult a VDSzSz Szolidaritás Vezénylő Tagozata!
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December 19-én Kaposvárról elindult egy gabonát szállító, cirka 1500 tonnás
tehervonat Gyékényes felé, a szerelvényt itt fékpróbázták. Jákó-Nagybajom
állomáson meg kellett volna állnia, és bevárni a szemből közlekedő személy-
vonatot.  A tehervonat fékezett, hiszen kitérőbe haladt, ez azonban olyannyira

elégtelennek bizonyult, hogy az állomás vörös kijárati jelzőjét – egy váltó felvágásával –
meghaladta, és a szerelvény teljes hosszában az átmenő fővágányon állt meg. Az volt a
szerencse, hogy Beleg állomásról a személyvonatot nem indították el, hiszen a forgalmi
szolgálattevő Jákó-Nagybajomról telefonált Belegre, és jelezte, hogy probléma adódott
a tehervonat megállításával.

Az okokat teljeskörűen még nem tárták fel, de információink szerint a tehervonat 5. és
6. kocsija között a fővezeték nem volt kinyitva: a mintegy húsz kocsiból álló szerelvény
háromnegyede nem fékezett. A vonat 80 km/h sebességgel közlekedett, a vizsgálat nyil-
ván kideríti, hogy a bejárati kitérőbe milyen sebességgel érkezett, illetve a kijárati jelzőt
milyen sebességgel haladta meg. A fékpróbát az AWT vasútvállalat rendelte meg a Jel-
zőőr Kft-től.

Úgy véljük, hogy amennyiben az alágazati
kollektív szerződés már létrejött volna, az
abban rögzített kritériumok, feltételek a forga-
lom biztonságára is kedvezően hatnának, és
nem fordulnának elő ehhez hasonló fiaskók. 

A MÁV Zrt. hálózatát több mint 40 vasútvál-
lalat használja, el lehet képzelni, hogy az
alágazati KSZ hiányában milyen anarchikus
állapotok fordulnak elő nem egy esetben a
vonatközlekedés során. A munkáltatásról nem
is beszélve.

Egyre nagyobb a meggyőződésünk, hogy az
alágazati kollektív szerződés megkötését kizá-
rólag az ilyen és ehhez hasonló vasútvállalatok
lobbitevékenysége akadályozza, ami így csak
akkor jöhet létre, ha a tulajdonos, a MÁV Zrt.
és a szakszervezetek együttesen erősebbnek
bizonyulnak... 

Emellett felhívtuk a MÁV Zrt. vezetésének
figyelmét arra, hogy tegyen hatékony intézke-
déseket annak érdekében, hogy a hálózatán
közlekedő vonatok ne veszélyeztessék a vas-
utasok, az utazóközönség életét. Megígérték,
hogy tájékoztatják a vasutasokat a történtek-
ről. Természetesen, a MÁV Zrt-nek is joga van
ellenőrizni a vonatokat, reméljük, élni is fog
ezzel.

A MÁV Zrt. idei első Felügyelő Bizottsági
ülésén is szóba került ez a malőr. Rákérdez-
tünk arra, hogy történt-e büntetőfeljelentés a
vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt. A
jelenlévők nem tudtak válasszal szolgálni, így
utánajárunk a dolognak, és szorgalmazzuk a
felelősségre vonást – ha másért nem, azért,
hogy a jövőben ne ismétlődhessen meg
hasonló eset. 

A vasúti közlekedés biztonságának javítása
érdekében a MÁV-Start vezetése úgy döntött,
hogy a továbbiakban csak azokkal a vasúttár-
saságokkal hajlandó mozdonybérlésre szer-
ződni, amelyek komplett szolgáltatást rendel-
nek meg a vállalattól. A Start szolgáltatásait is
igénybe kell venniük annak érdekében, hogy a
vontatójárműveknek szakszerű karbantartás-
ban legyen részük – ezzel is erősítve a forga-
lom biztonságát.

Az AWT egy kft-től rendelte
meg a fékpróbát, a tehervonat
háromnegyede nem fékezett!

(Forrás: vasutallom
asok.hu)
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De ahhoz, hogy hatékony legyen, minél több személypénztárosnak be kell lépnie, hiszen minél több munkavállalót kép-
visel egy tagozat, annál könnyebb elérni a célokat! 

Halasi Zoltán, szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás elnöke,
Start társasági vezető ügyvivője az alakulóülésen többek között ki -
emelte, hogy a pénztárosok a legrosszabban fizetett munkakörök
közé tartoznak, a VDSzSz Szolidaritásnak viszont jelentős szerepe
volt abban, hogy a közel 900 fős létszámleépítés nem valósult meg
három évvel ezelőtt.

Január 20-án tisztségviselő-választásra is sor került:
Tagozatvezető: Juhászné Lénárt Ilona, Tagozatvezető-helyettesek:

Baksa Ferencné, Szarvas Bertalanné, Balázs Zita.
Ügyvivőtestület: Baksa Ferencné, Balázs Zita, Gargóczi Lászlóné,

Juhászné Lénárt Ilona, Linter Violetta, Soósné Svájku Krisztina,
 Szarvas Bertalanné. 

A tagozatba természetesen a belföldi személypénztárosokon kívül
várjuk az utánfizetési pénztárosokat, számadó pénztárosokat, nem-
zetközi személypénztárosokat is.

A gépész munkavállalók a Start mostohagyermekei, akik
a 2013. januári integráció során kerültek a vállalathoz:
ezzel nagyon rossz körülmények között dolgozó, és
nagyon alacsony díjazásban részesülő munkavállalói kör-
rel bővült a létszám. Erről is beszélt Halasi Zoltán, a
VDSzSz Szolidaritás elnöke, Start társasági vezető ügyvi-
vője a tagozat megalakulásakor.

Mint mondta, óriási adóssága van a munkáltatónak a gépész munka-
vállalókkal szemben, ezen hivatott változtatni a VDSzSz Szolidaritás
Gépész Tagozata, ami december 18-án tartotta alakulóülését. Nem lesz
könnyű út, de nem maradnak el az eredmények, ha dolgozunk rajta. És
pláne, ha minél többen csatlakoztok hozzánk! 

A munkáltató két éve süketel valamiféle új ösztönző-rendszerről, amit
a gépészek körében vezetne be. Valószínűleg a MÁV-Start vezetése
tanácstalan, ezért van szükség a szakmai javaslatokra, ami a Gépész
Tagozat feladata lesz. A munkakörülmények és a bérek javítása mellett
az emberséges munkáltatásra is szükség van. Attól, hogy sok mindenre
nincs pénz, még lehetne normálisan viselkedni a munkavállalókkal. 

A VDSzSz Szolidaritás Gépész Tagozat alakuló -
ülésén megválasztotta tisztségviselőit is:

Tagozatvezető: Veres Gábor, Tagozatvezető-helyettesek: Vajda
László, Tézsla István, Ügyvivőtestület: Csuka György, Gergye
Lóránt, Lökös Béla, Mikó Zsolt, Radák Jenő, Szántó László, Takács
Zoltán, Tézsla István, Tukarcs Sándor, Vajda László, Veres Gábor.

A VDSzSz Szolidaritás Gépész Tagozata 2015. december 18-i ala-
kulóülésén az alábbi határozatot hozta: 

„A vasútnál az évek óta tartó járműbeszerzések és korszerűsítések
ellenére a meglévő járműállomány átlagéletkora továbbra is magas, a jár-
művek elavultak, ami egyre több terhet ró a műszaki, illetve a fenntartási
tevékenységet végző munkavállalókra.

A munkavállalók átlagéletkora – a kormány nyugdíjpolitikájának követ-
keztében is – egyre magasabb, a természetes fogyást évek óta vagy nem
pótolják, vagy csak késedelmesen, mindezek mellett – a jobb jövedelem
és a kedvezőbb munkakörülmények reményében – felgyorsult a dolgozók
elvándorlása is. Nincs utánpótlás, nincs speciális vasúti szakképzés, nem
vonzó a műhelyi munka a fiatalok számára, a szaktanfolyamokat végzett
munkavállalók nincsenek megbecsülve, nem érvényesül a „több munka,
több bér” elve. A MÁV Zrt. ugyan kísérletet tett néhány általa frekventált

munkakörben dolgozó visszatartására kedvezőbb bérezéssel (kiemelt
munkakörök), de eközben elfeledkeznek a műhelyekben dolgozókról,
pedig kollégáinkkal naponta több ezer járművet vizsgálunk és javítunk
meg, tartunk karban, annak érdekében, hogy a MÁV-START Zrt. az
állammal kötött közszolgáltatási szerződés szerinti vonatmennyiséget biz-
tonságosan le tudja közlekedtetni.

Fentiek miatt a Gépész Tagozat felkéri a VDSzSz
Szolidaritás vezetését, hogy haladéktalanul kez-
deményezzen tárgyalásokat a MÁV-START Zrt-vel
az alábbiakról:

A vasutas bérek az elmúlt években leszakadtak, ezért a műhelyi dol-
gozók bérének felzárkóztatása tovább nem halasztható.

A munkavállalók nehéz fizikai munkában megromlott egészségi álla-
potára tekintettel ki kell terjeszteni a műhelyi dolgozókra – más munkakö-
rökhöz hasonlóan – a pótszabadság intézményét, valamint az egészség-
megőrző programban résztvevők létszámát növelni szükséges.

Ki kell dolgozni annak folyamatát, rendszerét, hogy a hosszú vasúti
szolgálat alatt – az egészségtelen munkakörülmények és a nagy fizikai
igénybevétel miatt – akár átmenetileg, akár véglegesen munkakörük ellá-
tására alkalmatlanná vált munkavállalók más munkakörben tovább dol-
gozhassanak a vasútnál, és ne váljanak munkanélkülivé, ne szaporítsák
az esélytelen álláskeresők táborát.

Kiemelt hangsúlyt kell helyezni a gépész munkavállalók munkavédel-
mének javítására, különös tekintettel a technológiai létszám alatti munka-
végzésre. A menetrendváltásokat követően a munkáltató teljes mérték-
ben térítse meg a munkába járást azon gépész dolgozóknak, akik szá-
mára ez gondot okoz.

A 6%-os teljesítmény-ösztönzőt alapbéresíteni kell.”

Megalakult a VDSzSz Szolidaritás Gépész Tagozata is!

Felébredt a VDSzSz Szolidaritás Személypénztáros
Tagozata Csipkerózsika-álmából
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Jogi rovat

Oktatásokon, de különösen a hosszabb időtartamú tan-
folyamokon gyakran elhangzik az a felszólítás, hogy jelent-
kezzen:

az, aki kedvet kapott a részvételre és
az, aki parancsot.
Ez nem feltétlen a munkáltatói kíváncsiság miatt törté-

nik, hanem elsősorban munkajogi szempontból bír jelentő-
séggel, azaz ha valaki egyoldalú munkáltatói kötelezés
(„parancs”) következtében nyer részvételt képzésre, az –
feltételezve, hogy ennek helyszíne földrajzilag nem esik
egybe a munkaszerződés szerinti munkavégzési hellyel –,
főszabályként egyidejűleg kiküldetést is teljesít.

Tanulmányi szerződés/megállapodás alapján ugyanez
már nem feltétlen igaz, kivéve, ha erről a felek megállapo-
dása vagy maga a munkáltató a képzés meghirdetésekor
kifejezetten nem rendelkezik. Különösen a hosszabb idő-
tartamú tanfolyamokon van jelentősége annak, hogy a
munkáltató (vagy a felek megállapodása) miként rendezi
ezt a kérdést, ezen belül is konkrétan a tanfolyam helyére
történő oda- és visszautazást (pl. heti egy oda- és vissza-
út).

A hatályos munkajogi szabályozás ezt a kérdést többé-
kevésbé rendezi. Bár az új Mt. – szemben a korábbival – ezt
eléggé leegyszerűsíti, azaz mindössze annyit mond, [53. §
(1)] hogy „a munkáltató jogosult a munkavállalót átmeneti-
leg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahe-
lyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. 

Ehhez képest a hatályos kollektív szerződések szeren-
csére jóval részletesebben – a korábbi Mt. jogintézményeit
és az azokhoz tartozó kapcsolódó szabályokat is megtart-
va – szabályozzák a kérdést, ide értve az utazási idő díja-
zását is. (Tekintettel arra, hogy ezt az új Mt. már egyáltalán
nem is említi).

Összességében azt is mondhatjuk, hogy a vasutas mun-
kavállalók helyzete e tekintetben rendezett, mi több maga a
díjazási szabály a kifejezetten kedvező is (80%, de helyen-
ként akár maga az alapbér), bár az is igaz létezik ennél sze-
rényebb mérték is a MÁV csoporton belül (így pl. az FKG
KSz tervezetében ez 40%).

A gyakorlatban azonban számos esetben vita tárgyát
képezi a kiküldetés. 

Például itt van rögtön a munkaszerződés szerinti mun-
kavégzési hely értelmezése, tekintettel arra is, hogy időn-
ként – különösen a régebben kötött munkaszerződésekben
– találkozunk olyan munkavégzési helyekkel, amik – az idő-
közben végrehajtott szervezeti változások miatt – nem min-
dig értelmezhetők egyértelműen. [A közelmúltban a pálya-

Az állandótól eltérő munkavégzési
helyen munkavégzésre/oktatás-
ra/orvosi vizsgálatra való kötele-
zés akkor is kiküldetésnek minő-
sül, ha a munkavégzés azonos
településen, közigazgatási terüle-
ten történik. Munkaszerződéstől
eltérő munkahely, utazási idő díja-
zása, telephelyen kívüli munka-
végzés: ennél jóval többről van szó
cikkünkben!

vasútnál fordult elő, hogy a munka-
vállaló egészen addig ment el,
hogy – a vélt és valós kiküldetések
elszámolásának elmaradása miatt
– azonnali hatállyal (!) megszüntet-
te munkaviszonyát.]

Nem mehetünk el szó nélkül
amellett sem, hogy a munkáltató az
utóbbi időben következetesen arra
törekszik, hogy a munkaszerződés
szerinti munkavégzési helyet a
lehető legtágabb értelemben hatá-
rozza meg [pl. a főnökség teljes
területe]. 

[Itt kell megjegyeznünk, hogy
mivel a munkaszerződés (vagy
annak módosítása) a felek együttes
akaratának eredménye, ilyen ese-
tekben – főleg utólag – a szakszer-
vezet mozgástere minimálisra szű-
kül, tehát ezesetben elsősorban a
munkavállalóknak kell fokozott
figyelmet és egyéni érdekvédelmet
tanúsítaniuk.]

„Kakukktojás” a rendszerben az
is, hogy a kollektív szerződések-
ben tételes felsorolással megjele-
nik a szokásosan telephelyen kívü-
li munkavégzés mint munkajogi
kategória. Ilyen esetben a munka-
vállaló – néhány kivételtől eltekint-
ve (elsősorban ilyen lehet az orvo-
si vizsgálat és a képzés, de akár
egy átirányítás is) – nem tud kikül-
detést teljesíteni. 

Régóta visszatérő dilemma a
változó munkavégzési hely értel-
mezése különösen a – korábban
már általunk is bemutatott – Euró-
pai Bíróság ítélete tükrében.

[Eszerint, amikor a munkaválla-
lók nem rendelkeznek állandó vagy
szokásos munkavégzési hellyel,
akkor akár „munkaidőnek” is minő-
sülhet a lakóhely és a munkavég-
zés helye közötti utazással töltött
idejük.]

Ezzel kapcsolatban azonban azt
is látnunk kell, hogy ez – elsősor-
ban az új Mt. hatályba lépésével – a
változó munkahely önmagában tör-
ténő megjelölése mára lényegesen
visszaszorult, hiszen ilyen esetben
is – hol körülírva, hol tételesen
nevesítve – konkrét munkavégzési
hely/helyek szerepelnek a munka-
szerződésben. 

Tehát a változó munkahelyre
alkalmazott munkavállaló (is) csak
abban az esetben teljesít kikülde-
tést, amikor munkáját a munka-
szerződésben meghatározott telep-

helyeken, illetve területen kívül
végzi.

Vita tárgyát képezi az utazási
idő számítása is. Az ez erre vonat-
kozó szabályozás szerint utazási
időnek minősül az az idő, amely
alatt a munkavállaló a lakóhelyéről
vagy a munkavégzési helyéről
megérkezik a munkáltató által
elrendelt kiküldetési helyére, illetve
a kiküldetés helyéről a lakóhelyére
vagy a munkavégzési helyére visz-
szaérkezik. [Értelemszerűen az uta-
zási időbe a kiküldetés alatti mun-
kavégzés időtartama, de legalább a
napi teljes munkaidőnek az arra
járó munkaközi szünettel megnö-
velt mértéke nem számít bele].

Az utazási idő számításából
lényeges a munkáltató rendelkezé-
se (a kiküldetés elrendelése), ami
(vagy annak elmaradása, elna-
gyoltsága) egyébként legtöbbször
a leggyengébb pontja is a rend-
szernek. Időnként kérdéses a
tömegközlekedési eszközzel törté-
nő utazás esetén az utazási idő
számítása, erről tudni kell, hogy az
a tömegközlekedési eszköz indulá-
sától annak megérkezéséig tart. De
ilyen az átszállással töltött idő és a
tömegközlekedési eszköz megér-
kezésétől a kiküldetés szerinti
munkavégzés megkezdéséig, vala-
mint a munkavégzés befejezésétől
a tömegközlekedési eszköz indulá-
sáig eltelt idő együttes tartama.

Azt is érdemes tudni, hogy az
állandótól eltérő munkavégzési
helyen munka végzés re/oktatás -
ra/orvosi vizsgálatra való kötelezés
akkor is kiküldetésnek minősül, ha
a munkavégzés azonos települé-
sen, közigazgatási területen törté-
nik (pl. Ferencvárosi FCSF/BGOK).

A kiküldetés, mértékét illetően
felső korlát van: naptári évente
nem haladhatja meg a 352 órát, ami
egyes munkakörökben vagy helyi
függelékben legfeljebb 528 órára
emelhető. 

A kiküldetés elrendelésében
érintett munkavállalók körét illető-
en maga az Mt. állít korlátokat azzal
a további megkötéssel, hogy az Mt.
273.§ (3) bekezdése szerint megje-
lölt és ezáltal munkajogi védelem-
mel bíró szakszervezeti tisztségvi-
selők, az üzemi tanács elnökének,
valamint a munkavédelmi képvise-
lő kiküldetésének elrendelése előtt
az Mt. 273.§ (1) bekezdése szerinti
előzetes egyetértés szükséges.

Végezetül azt is szükségesnek
tartjuk megemlíteni, hogy a munka-
vállaló körülményeire figyelemmel
(személyi, családi, beosztás, vég-
zettség, kor és más egyéb körülmé-
nyek, stb.), az egyoldalú munkálta-
tói utasítás nem okozhat arányta-
lan sérelmet a munkavállalónak.

dr. Szabó Imre
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Tényleg tesztrendszerű vizsgáztatás lesz az időszakos vizsgákon, ezt
szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás már régóta szorgalmazta. 

A honlapunkról letölthető szabályzat 10. oldalán a lényeg:
„2.2.2. Az időszakos vizsgák módszertana

2.2.2.1. A R. 3. melléklet I. fejezet 1-13. és 15-19. sorszámú
vizsgákhoz tartozó időszakos vizsgák.

Az Infrastruktúra (a vonatkozó utasításrendszer figyelembe-
vételével) tesztrendszerű vizsgafeladat.”

Többek között ezt a módosítást is már régóta szorgalmaz-
tuk, megvalósult. Reméljük, a gyakorlat igazolja elvárásainkat!
(Ld. előző számunkban: Vizsgáztatás: a MÁV és az NKH gusz-
tustalan módon összejátszik c. cikkünket!)

VDSzSz Szolidaritás: Ha apró lépésekkel is, de igyekszünk
rendbetenni a munkavállalók bérét!

Január 25-én a MÁV-Start Zrt. és a szakszervezetek megállapod-
tak abban, hogy a tavalyi bérkiegészítéssel kapcsolatos megállapo-
dásban felsorolt munkakörök esetében 2016. január elsejétől alap-
béresül az alapbér-kiegészítő pótlék.

Mint Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke, Start társasági
vezető ügyvivője elmondta, ez egy újabb lépés ahhoz, hogy rende-
ződjön a MÁV-Start Zrt-nél foglalkoztatott munkavállalók bérezése:

„Ahogy ígértük, minden egyes megállapodás fontos számunkra,
ha apró lépésekkel is, de igyekszünk rendbetenni a munkavállalók
bérét. A következő ilyen lépés a 2016. évi bérmegállapodás megkö-
tése lesz.”

A MÁV-Start és a szakszervezetek – így a VDSzSz Szolidaritás
is – 2015. júliusában megállapodást kötöttek, ennek értelmében
2015. július elsejétől 2015. de cember 31-ig meghatározott munka-
körökben foglalkoztatott munkavállalók alapbér-kiegészítő pótlékot
kapjanak. A január 25-én létrejött megállapodásban ennek 2016.

január elsejei alapbéresítéséről egyeztek meg a szakszervezetek
a munkáltatóval.

A jogosultak köre (munkakör): belföldi személypénztáros, jegy-
vizsgáló (belföldi), jegyvizsgáló (nemzetközi), nemzetközi személy-
pénztáros, pénztárellenőr, számadó és jegypénztáros számadó
pénztáros, személyszállítási ügyeletes, tartalékos pénztárellenőr,
utánfizetési pénztáros, ügyfélkapcsolati szakelőadó, ügyfélszolgálati
szakelőadó, vezető jegyvizsgáló (belföldi), vezető jegyvizsgáló (nem-
zetközi).

A belföldi és nemzetközi jegyvizsgálók esetében a megállapodás
csak azokra vonatkozik, akik a vezető jegyvizsgáló munkakört kizá-
rólag egészségügyi okok miatt nem tölthetik be, vagy legalább 35 év
folyamatos munkaviszonnyal rendelkeznek.

Ugyanez a megállapodás rögzíti 2016. január elsejétől a munka-
köri minimumokat, ennek mértéke az ügyfélkapcsolati szakelőadók-
nál 160 ezer forint, ügyfélszolgálati szakelőadóknál 200 ezer forint, a
belföldi/nemzetközi jegyvizsgálók esetében pedig 150 ezer forint –
utóbbiaknál legalább 35 év MÁV-munkaviszony megléte a feltétel.

Ajánld fel adód 1%-át a nehéz élethelyzetbe
került vasutas kollégák megsegítésére! 

Újságunkhoz mellékelünk egy borítékot és egy nyilatkozati lapot, de tisztségviselőinktől és területi iro-
dáinkon is beszerezhetsz továbbiakat, amennyiben családtagjaid, ismerőseid is fel szeretnék ajánlani
adójuk 1%-át Alapítványunk céljaira. Ha a munkáltatót bízod meg adóbevallásod elkészítésével, kérjük,
hogy a borítékot a humán ügyfélszolgálatokon add le, az önadózók viszont mellékeljék az adóbevallá-
sukhoz!

FONTOS! A nyilatkozatod csak akkor érvényes, ha a nyilatkozat tetejére beírod az ADÓAZONOSÍTÓ
JELEDET, a kedvezményezetti részbe pedig Alapítványunk ADÓSZÁMÁT! A borítékon tüntesd fel
NEVEDET ÉS ADÓAZONOSÍTÓ JELEDET, majd a boríték ragasztott felületén (ragasztócsíkon) átnyú-
lóan, sajátkezűleg írd is alá! Alapítvány a Vasutasokért adószáma: 18077524-1-421%
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1. Melyik legendás zenekar
tagja volt Sztevanovity
Zorán?

2. Zenekarban milyen 
hangszeren játszott Demjén
Ferenc?

3. Mikor jelent meg a Hungária
együttes „Hotel Mentol”
című lemeze?

4. Mikor alakult a Lokomotív
GT?

5. Madonna melyik országban
született?

6. Mikor kapott 
Kossuth-díjat Hobó (Földes
László)?

7. Mi Bródy János beceneve?

8. Cserháti Zsuzsa melyik
budapesti kerület 
(posztumusz) 
díszpolgára?

9. Hol született Cipő, 
a Republic volt énekese?

10. Kit neveznek napjainkban
keringőkirálynak?

11. Melyik zenekar tagja volt
Phil Collins?

12. Melyik országban született
Shakira, a sikeres énekes-
nő?

13. Mikor alakult a Pécsi Vas-
utas Koncertfúvós zene-
kar?

13 + 1. Melyik híres fiúegyüttes
tagja volt Robbie Williams? 

A helyes megfejtést beküldők között
ajándékcsomagot sorsolunk ki!

Kalandra fel!
ZENEI  TOTÓ

A „Fülbemászó” jeligével ellátott megfejtéseiteket feb-
ruár 15-ig várjuk (vasúti postával) az alábbi címre:
VDSzSz Szolidaritás, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor
27/A. Emailben is elküldhetitek: rejtveny@vdszsz.hu.
Előző számunkban megjelent totó megfejtése: 1c, 2c,
3b, 4c, 5a, 6b, 7c, 8b, 9a, 10c, 11b, 12b, 13c, 13+1a. A
nyertes: Tóth Izabella (Fonyód). Gratulálunk!

Tunyogi Péter (1947- 2008)

Számomra Ő volt a „hang”. A magyar rock egyik legjobb – ha nem a
legjobb – énekese. 2008-ban egy fellépés előtt elájult, elesett, és
kómás állapotban szállították kórházba. Több napig tartották mester-

séges kómában, majd végül itthagyott bennünket. A halálos fejsérülés is
ott érte, ahol egész életében annyira aktív volt: a színpad környékén. De
kezdjük az elején.

Tunyo 1947-ben Békéscsabán látta meg a napvilágot, színész szülők gyereke-
ként. A háború utáni ídőkben a színészmesterség sem tartozott a hálás foglalkozá-
sok közé, ahogy persze sok más sem. Több vidéki városban is játszottak, nehéz
körülmények között éltek. Pétert csupán egy éves koráig nevelték. Ezután zalaeger-
szegi és balatonzamárdi nagymamája nevelte. A srác pedig lassan felcseperedett.
Az első hangszerrel már az általános iskolában ismerkedett meg, és ez nem más
volt, mint a mandolin. Társaival megalakították első zenekarukat is. 

A következő állomás Győr volt, itt végezte középiskolai tanulmányait. Persze, a
zenét sem hagyta abba: az Anonymus zenekar dobosa lett. Ezután útja Zalaeger-
szegre vezetett, ahol rövidesen befejezte tanulmányait is: szobafestő és mázoló
szakmát szerzett. A Ciklon nevű zenekarnak előbb dobosa, majd gitárosa lett.

Aztán eljött a lehetőség, ami egész énekesi karrierjének meghatározó eseményé-
vé vált: helyettesíteni kellett a zenekar énekes-gitárosát. Remekül sikerült, olyannyi-
ra, hogy ezután a hangszereken felváltva játszott. A Ciklonra még a rádió is felfigyelt,
felvételt is készítettek velük. Pedig, akkoriban ez nem kis dolog volt! 

A hatvanas évek közepét írjuk. Tombol a beatkorszak, sorra jöttek a zenekarok.
Tunyo 1970-ben felköltözött a fővárosba, és a Spirál együttes énekese lett. Egy disz-
szidálás miatt átigazolták a Beton zenekarba. 1972-ben ismerkedett meg későbbi
feleségével, Júliával. Három gyermekük született: Bernadett és Orsi a zenei pályát
választotta, Péter fia a civil életben ér el sikereket.

1979, P.Mobil. Nem volt egyszerű történet: Vikidál helyére kerestek énekest. Nem
kis nevek merültek fel: Charlie, Révész Sándor! Tunyot megkeresték, és három kis-
lemeznyi anyagot kellett megtanulnia „Vikidálos” stílusban! Megtanulta. Őt választot-
ták, a P.Mobil második buliján a Budai ifiparkban már 10 000 ember előtt énekelt.

Aztán a kislemezek után jött az első album, ezen már a
Tunyo-hang szólt! Ő lett a „hang”, a P.Mobil hangja!

1986.: Feloszlott a P.Mobil, Tunyo külföldre ment
vendéglátóskodni. Tanulságos évek következtek. A
hazatérés után 1991-ben Kékesi „Bajnok” Lászlóval
megalakították a Tunyogi Band-et, a repertoár főleg
P.Mobil dalokból állt.

1994 fontos év: újra összeállt a P.Mobil! Fantasztikus
koncertet adtak a Fradi-stadionban több mint húszezer
néző előtt. Nem volt mese: újraindult az örökmozgó.
1995-ben pedig újabb történelmi dolog történt: rögzítet-
ték a legendás Honfoglalás szvittet az Állami Hangver-
senyzenekarral. Persze, emellett a Tunyogi Band is
működött. De aztán 1997-ben Schuszter Lóránt beso-
kallt, kirúgta Tunyot a bandából, de Kékesi „bajnok”
László (basszus) és Zeffer András (billentyűs) is követ-
te. Együtt hozták létre a Tunyogi Rock Band-et. A zene-
kar kiegészült Závodi Jánossal (szólógitár, Ex-Piramis)
és Donászy Tiborral (dobos, Ex-Edda). Egy nagyszerű
csapat indult útnak, mely sorra adta ki a lemezeit. Sike-
resek voltak. Szerette őket a közönség. Aztán Tunyo
megbetegedett, de nem vette komolyan. 2004-ben
súlyos gerincműtétre került sor, ezután döntött úgy,
hogy kiszáll a zenekarból. Zefferék Rock Band néven
folytatták a zenélést. De Tunyo sem bírta sokáig tétle-
nül, hiszen a zene volt az élete: új tagokkal életre kel-
tette a Tunyogi Band-et. Az utolsó formáció 2008-ban
jött létre Mobilmánia néven. Ebben már mindenki
benne volt azok közül, akik a P.Mobilban Schuszternek
nem kellettek. Egy ilyen buli előtt történt a tragédia!
„Csillag leszel, fény nélkül!”  
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek.”

Kegyelettel: Ábrahám „Szakmunkás” László
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Keresztrejtvény   Keresztrejtvény   Keresztrejtvény
A megfejtésből megtudod, hogy mi adja szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás erejét! A megfejtést beküldők között
ajándékcsomagot sorsolunk ki! A „Rejtvény” jeligével ellátott megfejtéseiteket február 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 megfejtése: „Minden vasutasnak jogában áll tudni, hogy
mikor dolgozik a következő hónapban!” Az ajándékcsomagot Kovács István (Hatvan) nyerte! Gratulálunk!




