
„Még ha jó vágányon is vagy, elgázolnak, ha csak egy helyben ülsz!” (Will Rogers)

Nagyon rossz hír a MÁV-START
vezérigazgatójának: a Bíróság
döntött, jogellenes Németh Zsolt
tagtársunk kirúgattatása!
(8. oldal)

www.vdszsz.hu
www.facebook.com/vdszsz
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Bankszámlacsomagtól függő kedvezményekben ré -
szesülhetnek a VDSzSz Szolidaritás tagjai! Így pél-

dául a számlavezetési díj felét vagy egészét elen-
gedik számukra, de meghatározott összegig díj-
mentes lehet a csoportos beszedési megbízás és

a banki átutalás is. Ezen kívül többek között elen-
gedik a lakástakarékpénztári szerződéskötés díját, és

kedvezményes kamattal vehetnek fel tagjaink lakásvá-
sárlási hitelt és személyi kölcsönt!

A jogosultság igénybevételének feltétele a MAKASZ-
tagkártya felmutatása valamelyik OTP-bankfiókban,
ezzel éves szinten több ezer forintot lehet megtakaríta-
ni. 

Fontos, hogy tagjaink közül az OTP-s ügyfeleknek is
megéri regisztrálniuk tagkártyájukkal.

A VDSzSz Szolidaritással kötött szerződés azono-
sító száma: MSZCS-kód – 810001 (erre hivatkozz).

Elérkezett az a pillanat, amikor
nem csak a havidíj lett
olcsóbb, hanem olcsóbban is
telefonálhatunk, és többet
internetezhetünk már az alap
tarifacsomaggal is!

Eddig két flotta csomag közül
választhattunk, a VDSzSz Szolida-
ritás belföldi használatra kialakí-
tott alapcsomagja, melynek havi-
díja 2955 Ft, valamint a VDSzSz
Szolidaritás EU tarifacsomagja
3258 Ft havidíjért. A két csomag
közti különbség a felhasználási
területen kívül a percdíjakban,
valamint az előfizetési díjban fog-
lalt adatmennyiségben különbö-
zött. Ennek részleteit korábbi kör-
leveleink részletesen tartalmazzák.

Az új megállapodás ugyancsak
két tarifacsomagot tartalmaz, egy
olcsó, mindenki számára megfizet-
hető alapcsomagot bruttó 2.199 Ft
havidíjért, valamint egy korlátlan
beszélgetést nyújtó csomagot
bruttó 6.941 Ft-ért. Mindkettő EU-

roamingos, vagyis hazai percdíjon
telefonálhatunk magyarországi hí -
vószámra (mobil és vezetékes szá-
mokra egyaránt) az EU országai-
ból, valamint ingyenesen fo gad -
hatunk ezen országokban híváso-
kat. A számlázás továbbra is má -
sodperc alapú.

A legfontosabb kérdés most is
az, hogy kik számára érhető el a
két új csomag. 

A korábbi gyakorlatnak megfele-
lően az alapcsomagra elsősorban
azok szerződhetnek, akik új előfi-
zetést kötnek, vagy lejárt a tarifa-
hűségük.

Akiknek az előfizetésén még
érvényes tarifahűség van, csak
azzal a feltétellel módosíthatnak,
ha az olcsóbb előfizetés mellé in -
ternet opciót vásárolnak, és így
lényegesen több szolgáltatást
kapnak ugyanazért az összegért.

A most tarifacsomagot váltók –
amennyiben ezzel egyidejűleg
plusz adatot is vásárolnak, fél évig
az internet díjából 50% kedvez-
ményt kapnak, illetve telefonké-
szülék vásárlás esetén az adatvá-

sárlás nagyságától függően 10.000,
25.000, vagy 50.000 forint ked-
vezményt kapnak a készülék árá-
ból.

A Korlátlan csomagot hűségidő-
től függetlenül bárki igénybe
veheti. Igény szerint ehhez is vásá-
rolható további adat. Ehhez a tari-
fához ráadásul még kedvezőbb
áron vásárolható készülék.

A szerződésmódosítás a koráb-
bi készülékhűséget nem érinti, az
nem hosszabbodik meg, a tarifa-
hűség érvényessége két év.

Minden VDSzSz tag 6 előfizetést
vásárolhat, de családtagjai saját
névre köthetnek további 6 előfize-
tésre szerződést, amennyiben a
tag nyilatkozik arról, hogy a szer-
ződő fél közeli hozzátartozója.

A 18-25 év közötti fiatalok saját
nevükre szóló előfizetéssel vá -
laszthatják a nagyobb internet
opciót tartalmazó YOU csomagot.

Ha más szolgáltatónál van lejárt
előfizetésed, számhordozással be -
léphetsz flottánkba!

A VDSzSz Szolidaritás 
FLOTTAKÓDJA: 1a02u

Ismét bővítettük szolgáltatásainkat:
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Ennek érdekében pedig
felhívással fordultak

Pelcz Gáborhoz, a Straté-
giai és Közszolgáltató
Társaságok Országos

Szövetsége (STRATOSZ)
elnökéhez a má jus 11-i

egyeztetést 
követően. 

Az elmúlt időszakban már
több alkalommal is voltak infor‐

mális egyeztetések a STRATOSZ
vezetői és a szakszervezetek között,
a gyakorlatban már megkezdte
működését a Közszolgáltató Vállal‐
kozások Konzultációs Fóruma. 

„FELHÍVÁS
A vasúti közlekedésben érintett,
a munkáltatóknál képviselettel
rendelkező vasutas szakszerve‐
zetek egyetértenek abban, hogy a
makroszintű érdek egyeztetés
jelenlegi formája nem biztosítja
a sajátos helyzetben lévő köz‐
szolgáltatást végző és köztulaj‐
donban álló munkáltatók és
munkavállalók ér dekeinek kép‐
viseletét.
Tekintettel erre a körülményre
az érintett szakszervezetek ta ‐
aly kezdeményezték mind a
munkáltatóknál, mind a kor‐
mányzatnál egy új országos
érdekegyeztetési intézmény, a
Közszolgáltató Vállalkozások

Konzultációs Fórumának létre‐
hozását. 
A kezdeményezés alapvetően
sikeresnek bizonyult, ennek
megfelelően megkezdte műkö‐
dését, igaz ez elsősorban az
érintett szférára vonatkozó
2017. évi bérmegállapodások
előkészítésére szorítkozott. 

Ennek következtében az érintett
munkáltatóknál a korábbi évek‐
hez képest idén lényegesen
nagyobb mértékű bérfejleszté‐
sekre került sor.
A felhívást lent aláíró vasutas
szakszervezetek elérkezettnek
látják az időt, hogy a fórum for‐
málisan, illetve intézményesen

Előzmény: kormányzati
szintű bérajánlás kiadását és mie-

lőbbi konzultációt kezdeményeztek
a köztulajdonban álló, közszolgál-

tató munkáltatóknál működő szak-
szervezetek: a foglalkoztatási,

bérezési problémák megoldása
érdekében Varga Mihály nemzet-

gazdasági mi niszterhez fordultak.
Korábban beszámoltunk arról, hogy rövidesen megalakul-

hat az a konzultációs fórum, ahol döntenek a vasutasok bér-
fejlesztéséről is: ezen a kormányzat, a közszolgáltatásban
tevékenykedő munkáltatók és szakszervezetek részvételé-
vel – így a MÁV-csoport – bérfejlesztésének mértékéről is
megállapodás születhet. 

A VKF-hez hasonló, háromoldalú fórum – munkáltatók,
szakszervezetek és kormányoldal – létrehozásának kezde-
ményezői között van a VDSzSz Szolidaritás is. Ismeretes:
2016. október 6-án az alábbi négy, közszolgáltatás területén
működő ágazati szakszervezet és egy konföderáció közös
kezdeményezést bocsátott útjára. Ők:

•  a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége,
• a Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége,
• a VDSzSz Szolidaritás,
• a Vízügyi Szakszervezetek Országos Ágazati Szövetsége, 
• és a Munkástanácsok Országos Szövetsége (mint makro-

szintű partner)
Közös felhívásukban kérték többek között más ágazati

szakszervezetek csatlakozását is. Erre a hívó szóra csatla-
kozott a kezdeményezéshez a konföderációk közül a Liga
Szakszervezetek és a MASZSZ, az ágazati szakszervezetek
részéről pedig a HVDSZ 2000, a KKSZ, a VSZ, a PVDSZ és az
MTSZSZ is.

Közös fellépést javasolnak 
a vasutas szakszervezetek

a makroszintű érdek egyeztetés
jelenlegi formája nem biztosít-
ja a sajátos helyzetben lévő
közszolgáltatást végző és köz-
tulajdonban álló munkáltatók
és munkavállalók ér dekeinek
képviseletét.

is létrejöjjön, ennek érdekében
kérik a STRATOSZ támogató
csatlakozását, és javasolják a
közös fellépést az illetékes kor‐
mányzati szerveknél.
A kezdeményezés sikere érdeké‐
ben felhatalmazzák továbbá a
Vasúti Dolgozók Szabad Szak‐
szervezete Szolidaritás elnökét,

hogy kezdje meg a lehetséges
közreműködőkkel – mindenek‐
előtt a további érintett munka‐
vállalói érdekképviseletekkel
(ideértve a szakszervezeti kon‐
föderációkat is) – a szükséges
egyeztetéseket és a felek közöti.

Budapest, 2017. május 11.”

A levél – és a felhívás – aláírói:
a VDSzSz Szolidaritás, 

a Vasutasok Szakszervezete, 
a Mozdonyvezetők Szakszervezete, 

a Mérnökök és Technikusok Szabad 
Szakszervezete, 

a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete, 
a Vasutasok Független Szakszervezeti 
Szövetsége, Gépészek Szakszervezete, 

a BKV HÉV Dolgozók Szakszervezete és
a Független HÉV Szakszervezet
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Közös fellépést
terveznek a kor-
mányzati szer-
vekkel a vas-
utas szakszer-
vezetek, arra
alapozva, hogy

a 2017-es bértárgyalásokon si -
kerrel jártak. Ezért egy, az álla-
mi vállalatokat és dolgozóikat
összefogó, a foglalkoztatásuk-
kal kapcsolatos egyeztető
fórumot hozzanak létre. A
VDSzSz Szolidaritás elnökét
kérték fel arra, hogy kezdje
meg az egyeztetéseket a lehet-
séges közreműködőkkel, min-
denekelőtt a további érintett
munkavállalói érdekképvisele-
tekkel. A hrportal.hu-nak adott
interjút Halasi Zoltán, a
VDSzSz Szolidaritás elnöke.

– Miért van szükség a Közszol‐
gáltató Vállalkozások Konzultá‐
ciós Fórumára?

– Azért, mert az állami vagy rész‐
ben állami vállalatok munkavállalói
és munkáltatói között jelenleg
nincs érdekegyeztető fórum. Az
állami vállalatok munkáltatói a
Stratégiai és Közszolgáltató Társa‐
ságok Országos Szövetségében
(STRATOSZ) tömörülnek, a munka‐

vállaló érdekképviseleteit pedig
most kell összefognunk. Az egyez‐
tetés szükségességére mutatott rá
például az is, hogy a minimálbér és
a garantált bérminimum emelés
vonatkozott az állami vállalatok
200 ezer munkavállalójára is, és
emiatt 80 milliárd forintot kellett
ide csoportosítani, hogy a bérfe‐
szültségeket feloldja.

– Későn ébredt rá a kormány,
hogy vannak érintett állami
vállalatai?

– A MÁV‐nál például 12 ezer
embernek emelkedett a fizetése a
minimálbér és garantált bérmini‐
mum miatt, és egy hierarchiára
épülő rendszerben a szakmai
tudás szerinti különbségeket ki kell
fejezni a bérekkel is, különben
megrendül. Ez a probléma más
ágazatokban is fennáll, ami arra
mutat rá, hogy hatékonyabb széles
körben, több ágazatot összefogva
tárgyalni ezekről a kérdésekről az
állami szférában.

– Milyen vállalatokhoz tartozik
ez a 200 ezer munkavállaló?

– Két nagy csoport van. Egyrészt
az állami cégeknél dolgozó 120
ezer munkavállaló jogainak garan‐
tálását fogja biztosítani az az ága‐
zati kollektív szerződés. 

A MÁV csoport, a VOLÁN vállala‐
tok, a Posta és a Vízművek dolgo‐
zói adják e létszámot, a fennmara‐
dó 80 ezer munkavállalót körülbe‐
lül 170 cég adja.

– A munkáltatói oldalon is meg‐
van a kellő arányú képviselet?

– A STRATOSZ lefedettsége ele‐
gendő ehhez. Vezetőségében ott
vannak a MÁV, a Posta és a Volán
vezetői is.

– Mennyire van előkészítve a
vasúti közlekedési alágazatban
a kollektív szerződés megköté‐
se?

– A vasúti közlekedési alágazat‐
ban, ahol 50 ezer embert foglal‐
koztatnak, teljesen kész van, azaz
van ágazati kollektív szerződés ter‐
vezetünk. A munkáltatókkal meg
kellene állapodni több kollektív
szerződésben, amely után lehető‐

sége lenne az illetékes miniszter‐
nek, hogy kiterjessze az egész
alágazatra.

– Mi az oka annak, hogy a vas‐
útnál kész állapotban van az
ágazati kollektív szerződés?

– A vasúti áruszállítás már évek
óta liberalizált, ezért az ágazatban
működő cégek most már úgy lát‐
ják, hogy védekezniük kell azok
ellen a nem állami tulajdonban
lévő cé gek ellen, amelyek veszé‐
lyeztetik a piaci pozícióikat, példá‐
ul azzal, hogy letörik az árakat. Ezt
részben a törvénytelen foglalkoz‐
tatás miatt tehetik meg, ennek
emel majd gátat a minden munkál‐

tatóra és munkavállalóra érvényes
ágazati kollektív szerződés. Ezért
hajlik ennek megkötésére például
az áruszállítással foglalkozó Rail
Cargo is.

– Várhatóan mikor köttetik
meg az ágazati kollektív szerző‐
dés?

– Ebben az évben.
– Mit kaphatnak konkrétan
ettől a szerződéstől a munka‐
vállalók?

– Minden vasúti közlekedési
alágazatban dolgozóra egyformán
fognak vonatkozni a Magyarorszá‐
gon hatályos törvények, nem lehet
őket több munkára kötelezni, nem

kerülhetnek abba a helyzetbe,
hogy rosszabb körülmények kö zött
dolgozzanak. 

A munkavállalók érdeke, hogy
egyenlő feltételek mellett dolgoz‐
zanak. Az a cél, hogy az se fordul‐
hasson elő, hogy több pénzért
átcsábítják egy másik munkahely‐
re, ahol viszont nem tartják be a
pihenőidőket, túlhajtják, veszé‐
lyeztetik az egészségét. Az állami
társaságoknál van kollektív szerző‐
dés, ami jelentős mértékben sza‐
bályozza a foglalkoztatás feltétele‐
it, de az a cél, hogy minden társa‐
ságnál legyen. Ennél lehet majd
többet adni, de kevesebbet nem.

I N T E R J Ú
Az állami társaságoknál
van kollektív szerződés,
ami jelentős mértékben
szabályozza a foglalkoz-
tatás feltételeit, de az a
cél, hogy minden társa-
ságnál legyen. Ennél
lehet majd többet adni,
de kevesebbet nem.

A vasúti közlekedési alágazatban
nem az állami társaságok dolgozói 

a legkiszolgáltatottabbak

A vasúti közlekedési alágazatban
nem az állami társaságok dolgozói 

a legkiszolgáltatottabbak



„Bűne” annyi volt, hogy betartotta a mun-
kaviszonyra vonatkozó szabályt – a KSZ 9.
sz. mellékletében foglaltakat – , és nem
volt hajlandó az előírt létszámnormától
eltérően továbbítani a vonatot.

A tavaly történt eset során Csépke András, a MÁV‐
Start vezérigazgatója hathatós közrehatásának ered‐
ményeként a munkáltatói jogkörgyakorlója azonnal
hatállyal megszüntette Zsolt munkaviszonyát – idézte
fel a történteket Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás
alelnöke.

„Hiába tiltakoztunk, kértük a MÁV‐Start vezér‐
igazgatóját, hogy változtasson a döntésen, és ne
tegye az utcára, földönfutóvá tagtársunkat, hajt‐
hatatlan volt. A bíróság most megállapította több
tárgyalási fordulót követően, hogy Németh Zsolt
nem vétett, nem szegte meg vétkesen a munkavi‐
szonyra vonatkozó szabályt, sőt: azt betartva cse‐
lekedett. Ez volt a jutalma. Azt gondolom, hogy
ezek után a MÁV‐Start vezérigazgatójának
mélyen el kell gondolkodni a továbbiakról. Egy
ember sorsát nem lett volna szabad így kockára
tenni. A vezetői státusz – úgy vélem – kötelez is.
Hibázott, ezt helyre kell hoznia.”

– fogalmazott Bárány Balázs. És hogy mi módon?

„Én nem óhajtok tanácsokat adni neki, van olyan
intelligens és okos ember, hogy erre ő magától is
rá fog jönni, remélem.”

Egyébként mindenki számára ta nulságos az ügy –
szögezte le a VDSzSz Szolidaritás alelnöke az egyik
nagy tanulságot:

„Magyarországon a munkavállalót sem érheti
bántódás az esetben, ha a magyar törvények sze‐
rint cselekszik, az viszont számolhat a következ‐
ményekkel, aki a törvény megtartóival szemben
retorziót alkalmaz.”

Németh Zsolt tavalyi interjúnkban többek között
elmondta: 

„Józan ésszel átgondoltam, hogy Magyarorszá‐
gon vagyok, itt a szolidaritás nem nagyon dívik..." 

Pedig ha szolidaritást vállaltak volna a kollégák, nem
közlekedtek volna a vonatok, mert nem lett volna
rájuk ember. És ez már a MÁV‐Start vezetését is elgon‐
dolkodtatta volna. Összefogás híján azonban maradt a
bírósági eljárás.

Németh Zsolt kirúgása után szakszervezetünk
ugyanis kérte, hogy a  jegyvizsgálók vállaljanak szoli‐
daritást vele: minél többen mondjanak nemet a 16 óra

napi beosztható munkaidőre, a napi rendes munkaidő
8,4 órára emelésére és a 200 óra feletti rendkívüli
munkavégzésre! Ezzel kapcsolatban Zsolt leszögezte:

„Jólesett ez a kezdeményezés, és bíztam is benne,
hogy esetleg valami történik ezirányban, dehát
aztán józan ésszel átgondoltam, hogy Magyaror‐
szágon vagyok, itt a szolidaritás nem nagyon
dívik, sajnos. 

Köszönöm szépen annak a 40 embernek, aki kiállt
mellettem, és aláírta ezt a 12 órás munkaidő‐
beosztást, és külön köszönöm a záhonyiaknak is,
akik szintén szolidaritást vállaltak velem, szintén
negyvenen, és emiatt aláírták a 12 órás foglalkoz‐
tatást a 16 órás helyett.”

És vajon mit gondol Zsolt azokról, akik nem adták
jelét sem a szolidaritásnak?...

„Mindenki a maga sikerének a kovácsa, semmi
rosszat nem tudok róluk se elmondani, hogy miért
nem írták alá, miért nem segítettek, miért nem
vállaltak szolidaritást velem. Sajnáltam, de tudo‐
másul vettem. 

(...) Minden valószínűség szerint segített volna.”
És hogy mi változott volna szerinte, ha a Nyugati‐

ban nem negyvenen tesznek úgy, ahogy a VDSzSz Szo‐
lidaritás kérte, és a jegyvizsgálók kétharmada, vagy

még többen úgy döntenek, hogy Zsolt mellé állnak?
Zsolt szerint

„nem közlekedtek volna a vonatok, mert nem lett
volna rá ember. Röviden ennyi. És ez már a mun‐
káltatót is elgondolkodtatta volna szerintem.

Most már úgy vagyok vele, hogy csak a független
magyar bíróságban bízom. Amit a kollegák egy
része megtett értem, azt köszönöm, de szerintem
innentől kezdve ezt nekem egyedül kell intézni.
Mindamellett, hogy ezzel a többi kollegának is
segíteni fogok szerintem. 

Hogyha a független magyar bíróság hoz egy szá‐
momra kedvező ítéletet, akkor az iránymutató
lehet a többi kollegának is: a forgalom biztonsága
a legfontosabb a vasútnál. Ezt nem írhatja felül
semmi, nem kötelezheti a munkáltató a munka‐
vállalót, hogy nyakló nélkül vigye el a szerelvé‐
nyeket – ha hosszú a szerelvény, vagy ha a távol‐
balátás korlátozott. Rengeteg eset van, nem sza‐
bad, hogy a munkavállalók elvigyék a vonatot,
hogyha nem biztonságos.

Én mindig csak akkor vittem el egyedül a vonatot,
hogyha 72 órán belül kellett ezt megtennem: így
természetesen többször is elvittem vonatot, mert
ez benne van a KSZ 9‐esben, ez kötelességem.
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Bíróság: Nagyon rossz hír a MÁV-START vezérigazgatójának: 
a Bíróság döntött, jogellenes Németh
Zsolt tagtársunk kirúgattatása!

Hogyha a független magyar bíróság hoz egy számomra kedvező
ítéletet, akkor az iránymutató lehet a többi kollegának is: 
a forgalom biztonsága a legfontosabb a vasútnál. 



10 MIÚJSÁG MIÚJSÁG 11

A MÁV SZK-nál ugyanakkor a bérfej-
lesztés során nem használták fel a
13%-os bértömeget, csak 12 százalé-

kot, ezt is mielőbb rendezni kell.

Nincs elfelejtve a kocsirendezők,
elegyrendezők pótlólagos bérfej‐
lesztése – jelentette ki Bárány
Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnö‐
ke videónkban: tárgyaltunk a MÁV
Zrt. vezérigazgató‐helyettesével, aki
elismerte, hogy az érintett munka‐

vállalói kör érdekében megfogalmazott felvetés telje‐
sen tárgyszerű. Emiatt a humán vezetés felé szakmai
kimutatást is készítettek, ami azt a cél szolgálja, hogy
minél előbb részükre is biztosítható legyen a 14%‐os
bérfejlesztés – ez sajnálatos módon az éveleji bérfej‐
lesztésből kimaradt. 

Bárány Balázs nagyon bízik benne, hogy az első félév‐
ben ez is megállapodás formájában rendeződik. 

A MÁV‐SZK kapcsán a VDSzSz Szolidaritás alelnöke
nagyon meglepőnek nevezte a munkáltató eljárását.
Kiderült ugyanis, hogy a bérfejlesztés során nem hasz‐
nálták fel a 13%‐os bértömeget, csak 12 százalékot. És
ezt utólag egy bérmegállapodás‐kiegészítéssel próbál‐
ták rendezni: a munkáltatói jogkörgyakorlóknak lehető‐
sége lett volna a differenciálásra, és kényük‐kedvük sze‐
rint osztották volna szét a fennmaradó 1%‐ot.

„Ezt természetesen nem tudtuk elfogadni.”
– szögezte le a VDSzSz Szolidaritás alelnöke, aki ért‐

hetetlennek ne vezte az SZK magatartása, hiszen a bér‐
megállapodások aláírásakor az egyéni, munkáltatói jog‐
körgyakorlóra bízott differenciálás gondolatát elvetet‐
tük – az SZK esetében hangsúlyozottan – szögezte le
Bárány Balázs, hozzátéve:

„Ezt akkor tudomásul is vették, hiszen aláírták a
bérmegállapodást, és ennek ellenére – eltelik 2‐3
hónap – előjönnek a farbával: magyarán becsap‐
tak bennünket. Azt gondoljuk, hogy ők is okulnak
a történtekből, és a központi bérmegállapodás
szellemiségét tartva a fennmaradó 1%‐ról minél
előbb egyezségre tudunk jutni.”

Olyan [korábban] még nem fordult elő, hogy 72
órán túl nekem vonatot kellett volna [vinnem].”

Zsolt felidézte videónkban a „72 órás szabályt”: a
KSZ 9. sz. melléklet szerint, ha valaki mellé vezényelnek
egy jegyvizsgálót, és az 72 órán belül beteget jelent,
ilyen esetben – hogy mégse álljon le a vonatközlekedés
– a vezető jegyvizsgáló egyedül köteles elvinni a vona‐
tot.

„Csak az én esetemben ez nem így történt. (...) 

A vezénylést megkaptuk május 23‐án, attól kezdve
nem vezényeltek oda senkit, és amikor bekerült a
felolvasókönyvbe június 16‐án, az is bőven túl van
a 72 órán. Akkor is szóltam a vezénylőknek, hogy
keressenek oda embert, mert ezt így nem fogom
tudni elvállalni.”

(Folytatás a 9. oldalról)

megkapják az elegyrendezők 
a pótlólagos bérfejlesztést!

Remélhetően már az első félévben

„Azt gondoljuk, 
hogy az SZK

is okul a történtekből.”

A MÁV-SZK kapcsán a
VDSzSz Szolidaritás alelnö-

ke nagyon meglepőnek
nevezte a munkáltató eljárá-

sát. Kiderült ugyanis, hogy a

bérfejlesztés során nem
használták fel a 13%-os bér-

tömeget, csak 12 százalékot. 

A humán vezetés
felé szakmai kimu-
tatást is készítettek,
ami azt a cél szol-
gálja, hogy minél
előbb részükre is
biztosítható legyen
a 14%-os bérfejlesz-
tés – ez sajnálatos
módon az éveleji
bérfejlesztésből
kimaradt. 

Jelezte, hogy a vasútbiztonsági főigazga‐
tó rendre megosztja a VDSzSz Szolidaritás‐
sal is a havi vasútbiztonsági jelentést,
amely így most már számotokra is hozzá‐
férhetővé válik. Bárány Balázs örömét
fejezte ki, hogy a főigazgató ilyen progresz‐
szíven próbál lépni annak érdekében, hogy
a vasúti közlekedésben hónapról‐hónapra
egyre kevesebb negatív esemény következ‐
zen be.



azoknak nem adnak új készüléket,
akiknek jelenleg is okostelefonja
van, a meglévőket kapják meg
további használatra. Legtöbb eset-

ben ezek a készülékek már két éve-
sek. A készülékeknél nincs amortizá-

ció, a mai napig 52.000 forintra tartja
ezeket a munkáltató (bekerülési ár). 

Megjelent a 2017/23. sz. MÁV-Start értesí-
tőben a 39/2017. vezérigazgatói utasítás
„a mobiltelefonok juttatási, jogosultsági és
használati rendjéről” címmel. Aláírás előtt
fontoljátok meg, elfogadjátok-e a munkál-
tató által javasolt feltételekkel a szerző-
dést.

Horváth Gabriella, a VDSzSz Szolidaritás pécsi terü‐
leti vezető ügyvivője szerint több szempontból is

aggályos az eset:
• azoknak nem adnak új készüléket, akiknek
jelenleg is okostelefonja van, a meglévőket

kapják meg további használatra. Legtöbb
esetben ezek a készülékek már két évesek.
A készülékeknél nincs amortizáció, a mai

napig 52.000 forintra tartja ezeket a mun‐
káltató (bekerülési ár). Nem található az utasí‐

tásban semmi arra vonatkozóan, hogy a készü‐
lékeket mennyi idő után selejtezik le, esetleg

mennyi idő után kapnak a munkavállalók új készülé‐
ket.

• díjazás nélküli ké szenlétet vár el a munkáltató ami‐
kor arra kötelezi a munkavállalókat, hogy a munkaidőn
kívül lehetőség szerint tartsák bekapcsolva a telefont,
legyenek elérhetőek a rendkívüli munkavégzés céljából.

Pár aggályos részlet 
a szövegből:

„(...) a technológiai célú használat mellett engedé‐
lyezett a magáncélú mobiltelefon használata is, a
lebeszélhető előfizetési díj mértékéig.
Kiemelt technológiai felhasználónak minősülnek a
vonatkísérő személyzet, vontatási utazók, gépészeti
vonalellenőrök, szolgáltatásellenőrök, vizsgáló főka‐
lauzok, kocsivizsgálók és pénztárosok.
(...) munkavállalói köröknek, meghatározott költ‐
ségkeret mellett, mobilkészüléket biztosíthat SIM
kártyával és a készüléktípushoz tartozó alap tartozé‐
kokkal együtt (...)
(...) Munkaidején kívül munkavállaló a telefont – a
szokásos élethelyzetekben – lehetőség szerint
bekapcsolt állapotban hagyja, a munkáltatótól,
illetve annak megbízottjától rendkívüli szolgálati
ügyben kapott hívásokat fogadja és visszaigazolja
ezek vételét.
A nem csoportos használatra kiadott mobiltelefonok
hívószámai bekerülnek a Társaság nyilvános cím‐
jegyzékébe (...)
(...) Készüléktípus szabad választására csak az 1.‐2.
(18‐19‐20‐től MMK) kategória esetében van lehető‐
ség, az összes többi kategória készülékének típusát
az informatikai szervezet határozza meg a jogosult‐

sági kategória, a rendelkezésre álló készletek és a
készülékek aktuális beszerzési ára alapján.

(...) Amennyiben a felhasználónak felróható
okból kerül sor a készülék elvesztésére, eltulaj‐
donítására, akkor a felhasználónak a készülék
piaci bekerülési értékét köteles megtéríteni.”
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A VDSzSz Szolidaritás
egyeztetést kezdeményez.
Amennyiben a munkáltató
nem biztosítja a helyi füg-
gelékben megjelölt idő-
pontban a munkaközi szü-
netet, úgy javasoljuk tag-
társainknak, hogy ne szól-
janak bele a hangosbe-
mondóba, és egyenek jó
étvággyal!

Kelenföld állomáson a han‐
gosbemondóknak hétfőtől

va sárnapig a nappalos
szolgálatban elvileg két‐
szer le hetne kivenni a

munkaközi szünetet:
egyik alkalommal 20,

máskor 25 perc erejéig. 
Erre azonban a vonat‐

forgalom miatt nincs le ‐
hetőség,

„ezt az időt a mun‐
káltató nem fizeti ki
számukra.”
Így a munkavállalók a

hét minden napján nap‐
közben 45 percet ingyen
dolgoznak. A KSZ helyi
függeléke szerint a han‐
gosbemondóknak először
10‐13 óra, illetve 14‐14:30
között lenne lehetőségük ki ‐
venni a 20, illetve 25 perces
munkaközi szünetet. 

Kelenföld állomáson azonban
szinte nem telik el úgy perc,

hogy ne tájékoztatná a hangos‐
bemondó az utasokat valami‐
lyen fontos információról.

Persze, a gond nem újkeletű:
öt kollégát érint, reméljük, a
munkáltató mielőbb orvosolja
kérésünkre ezt a problémát. 

A VDSzSz Szolidaritás egyez‐
tetést kezdeményez, reméljük,
mielőbb be tu dunk számolni a
pozitív végkifejletről.
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Díjazás nélküli készenlétet
vár el a MÁV-Start!

Kelenföldön napi 45 percet
ingyen dolgoznak 

hangosbemondó tagjaink!

A KSZ helyi függeléke szerint a hangosbe-
mondóknak először 10-13 óra, illetve 14-

14:30 között lenne lehetőségük kivenni a
20, illetve 25 perces munkaközi szünetet. 



Az új évezred már Fejes Tamás dobossal indult, de csak ketten marad-
tak, mert Cseresznye Amerikába utazott. Ennek ellenére 2001-ben meg-
jelent a legendás „Agyarország” c. albumuk, évente jöttek ki a jobbnál-jobb
lemezek. 2004 kimagasló volt: besöpörték az Emerton-, az Artijus- és a
Fonogram-díjat. Dalaikat gyakran játszották a zenei tévék és a rádiók is.

Persze, ez az év sem csak örömökből állt: Lukács ejtőernyős balesetet
szenvedett, emiatt több bulit is kénytelenek voltak lemondani. Két év alko-
tómunka eredménye lett az újabb remek lemez, címe a „Mindenki vár vala-
mit”. Újra országjáró turné indultak!

2007-ben adták ki első koncertlemezüket, az „Elektromágnes” nagy
sikert hozott a már országosan is kedvelt zenekarnak, akik egyre népsze-
rűbbek lettek. 2009-ben már az Alexandra Records gondozásában jelen-
tették meg tizenegyedik lemezüket.

2012-ben újabb tagcsere következett, ezúttal a gitáros poszton: Cse-
resznye távozott a bandából. A Zanzibár zenekarból érkezett az új gítáros,
Sidlovits „Sidi” Gábor! A zenekar stúdióba vonult, és elkezdett a követke-
ző anyagán dolgozni, ami „Rockmaffia Debrecen” címmel márciusban
került az üzletekbe. Már a megjelenés másnapján aranylemez lett!

A mai napig az ország legnépszerűbb zenekara a zenei piacon, min-
denhol teltházas bulikat tartanak. Figyeld a plakátokat, lehet, hozzátok is
mennek! Koncertjeikről videóklipeket és DVD lemezeket is készítettek. Ha
még nem voltál a koncertjükön, akkor hamarosan pótold. Nagy élmény ez
mindenkinek, aki a kemény rockot kedveli! Jelenleg Ausztráliában turnéz-
nak!

Ábrahám „Szakmunkás” László

Tankcsapda: csak így egyszerűen. A vidéki zenekar Debrecen-
ből. Punk-rockzenét játszottak, de az idő múlásával zenéjükben a
metál jegyei is megjelentek.1989-ben Lukács László alakította meg
a zenekart Tankcsapda néven: a győri Auróra zenekar előtt léptek
fel szülővárosukban. Hamarosan az első demofelvételt is elkészí-
tették „Baj van!” címmel. Folyamatosan turnéztak, a Petőfi Csarnok
színpadán is rövidesen felléptek, majd 1990-ben jött ki az első stú-
dióalbum „Punk&Roll” címmel.

A zenekar tagjai: Lukács László (gitár, ének), Buzsik György
(dob), Tóth Labonc Attila (basszusgitár). Ez a formáció azonban
nem tartott sokáig: 1993 januárjában a basszusgitáros kilépett a
zenekarból, helyét Lukács vette át, a szólógitáros pedig Molnár
„Cseresznye” Levente, a zenekar technikusa lett! Sorra járták az
ország színpadait, együtt léptek fel a Moby Dickkel, a Sex Action-
nel kisebb-nagyobb helyszíneken. 1994-ben jelent meg az eső CD-
jük „Jönnek a férgek” címmel. Később egy világsztár banda előtt is
felléptek: ők voltak a Motorhead előzenekara!

1994-ben felléptek a Sziget Fesztivál nagyszínpadán, gyorsan
követték egymást az események, de egyről nem is gondolták, hogy
bekövetkezik. Legalábbis, nem ilyen hamar: 1995-ben Németor-
szágban játszottak, majd országos turnéra indultak a Pál Utcai Fiúk
és a Nyers zenekarral. Szeptemberben megjelent „Az ember ter-
vez” című albumuk, a következő évben dokumentumfilm készült a
bandáról.

Az „Ember tervez” időközben aranylemez lett. Folytatódtak a kül-
földi turnék, 1997-ben szlovák és német klubokban is felléptek. De
aztán beütött a baj: zenekar dobosa egy kecskeméti koncert előtt
lezuhant a színpadról. A két épen maradt zenész nem adta fel, és
dobgép segítségével egy lemezt adtak ki. A címe: „Connektor 567”
lett, majd a lemez megjelenése után bejelentették, hogy Elek Ottó
személyében új dobossal folytatják.

1999-ben szerződést kötött velük a Sony Music kiadó, következő
albumuk „Ha zajt akartok” már náluk jelent meg. Tízéves lett a zene-
kar, amit kiadatlan felvételeiket tartalmazó válogatáslemezzel ünne-
peltek meg „Tankológia” címmel. Aztán újabb váltás következett:
megváltak Elek Ottó dobostól és menedzserüktől, Kémeri Pétertől
is. Nem telt eseménytelenül az első tíz év…

1. Honnan származik a „ZiZi
Labor” zenekarral éneklő
asszonykórus?

a) Pécel
b) Veresegyháza
c) Kiskőrös

2. Hol született Majka, a rap-
per tévésztár?

a) Debrecen
b) Miskolc
c) Ózd

3. Volt-e tagcsere az Ismerős
Arcok zenekarban 1999-es
megalakulás óta?

a) nem volt
b) 1
c) 2

4. Mikor jelent meg a legen-
dás Led Zeppelin első albuma?

a) 1969
b) 1971.
c) 1972

5. Mikor alakult meg az egyik
legjobb metál zenekar, az Ossi-
an?

a) 1997.
b) 1986.
c) 1990.

6. Mi a „Hooligans” 
zenekar énekesének 
beceneve?

a) Csipa
b) Zserbó
c) King

7. Melyik ország szülötte
Maurizio de Angelis, a Bud
Spencer-filmek zeneszerzője?

a) spanyol
b) olasz
c) görög

8) Mikor nyílt meg a Margit-
szigeti Szabadtéri Színpad?

a) 1950.
b) 1970
c) 1938.

9. Hol található Budapesten a
sok nagy koncertnek helyt adó
Kongresszusi Központ?

a) XIV. kerület
b) XII. kerület
c) XVI. kerület

10. Mikor alakult meg a sok
verset megzenésítő „Kaláka”
együttes?

a) 1970.

b) 1980
c) 1969.

11. Hány nagylemezt adott ki
a „Honeybeast” együttes?

a) 4
b) 5
c) 2

12) Lars Ulrich mióta dobol a
Metallica zenekarban?

a) 1985.
b) 1981.
c) 1990.

13. Mikor épült a legendás
zenei helyszín, a Főnix csarnok
Debrecenben? 

a) 2000.
b) 2005.
c) 2002.

13+1. Mikor oszlott fel a „Zizi
labor” zenekar?

a) 1996.
b) 1994.
c) 1998.

A helyes megfejtést beküldők között ajándékcsomagot 
sorsolunk ki! Kalandra fel! ZENEI  TOTÓ

Tankcsapda...

A „Fülbemászó” jeligével ellátott megfejtéseiteket június 20-ig várjuk (vasúti postával) az
alábbi címre: VDSzSz Szolidaritás, 1146 Budapest, Thököly út 172. Emailben is elküldhetitek:
rejtveny@vdszsz.hu. Az előző számban megjelent totó: helyes megfejtése:  1b, 2c, 3b, 4a, 5a,
6b, 7c, 8c, 9b, 10a, 11b, 12c, 13b, 13+1c. Nyertes: Molnár Gábor vjv., gratulálunk, jutalma egy
ajándékcsomag!

Fülbemászó
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A munkáltató több vasútvonal-
ra érvényes végrehajtási utasí-
tásból akarja rövid időn belül
levizsgáztatni a jegyvizsgáló-
kat, mivel a létszámhiány miatt
a más szolgálati helyekről
kirendelt munkavállalókat visz-
sza kellett vezényelni eredeti
szolgálati helyükre. 

A „jóságos” munkáltató szerepé-
ben előszeretettel tetszelgő MÁV-
Start a hétvégén írásban közölte
több keletis jegyvizsgáló kollégá-
val, hogy amennyiben záros

határidőn belül – birtokon
belül – nem vizsgáznak le

több vasútvonalra érvényes
végrehajtási utasításból, akkor
igen hátrányos jogkövetkez-
ményekkel kell számolniuk.
Hogy pontosan mivel, azt még
egyelőre homály fedi – számolt
be Bárány Balázs, a VDSzSz
Szolidaritás alelnöke.

Mindez azért is érdekes,
mert vizsga letételére a mun-
káltató nem kötelezheti a mun-
kavállalóját: tanfolyamon való
részvételre kötelezheti, de arra
kevéssé, hogy eredményes
vizsgát is tegyen. Arról nem is
szólva, hogy azért kellett ilyen
sebbel-lobbal ezt a vizsgát
letenniük – már aki le tudta,
elvégre a felkészülési idő
rövidsége miatt nem minden-
kitől lehet ezt elvárni – mert a
létszámhiány miatt a vonalakra
más szolgálati helyekről kiren-
delt jegyvizsgálókat vissza kel-
lett vezényelni eredeti szolgá-
lati helyükre. És akkor így a
megfelelő munkaerő-átcso-
portosítással gondolná a mun-
káltató rendezni a kérdést.

Az esetből is kiviláglik, hogy
nem véletlenül nem értettünk
egyet azzal a kampányjellegű
intézkedéssel, ami a napi mun-
kaidő 8,4 órára való emelésé-

ben öltött testet – cserében a nyújtott
„béremelésért", ami 

„gyakorlatilag – többször hangsú‐
lyoztuk – nem az: hiszen a munkál‐
tató semmi mást nem tett, mint a
túlórák pótlékát használta fel a bér‐
emelés forrásául.”
Tehát miközben ez nullszaldós a

munkáltató számára, a munkavállalók
számára egyáltalán nem az, hiszen
vállalták, hogy emelt munkaidőben
dolgoznak, ami azért is érdekes, mivel
tudnivaló, hogy

„a MÁV veszélyes üzem, és úgy vél‐
jük – és ebben nem hiszem, hogy
változik a véleményünk egyhamar –
hogy a veszélyes üzemet működtető
munkavállalók esetében az emelt

munkaidő nem szolgálja a forgalom
biztonságának stabillá tételét.”
– szögezte le Bárány Balázs, a

VDSzSz Szolidaritás alelnöke. Íme, a
munkáltató fenyegető tájékoztatója: 

„Tisztelt Kolléga!
A munkáltató 2017. év február hó ...
napján vezényelte Önt időszakos
oktatásra, amelynek része volt a 2.
és 71 ... számú országos közforgal‐
mú vasútvonalra érvényes Végre‐
hajtási Utasítás (VU) oktatása és a
vizsga megszerzése. A VU vizsga
eredményes letétele érdekében a
munkáltató biztosította az Ön részé‐
re a szükséges előkészítő oktatáson
való részvétel lehetőségét.
Figyelemmel arra, hogy a társasá‐

gunk által a fenti vonalon lebo‐
nyolított vasúti személyszállítá‐
si közszolgáltatási tevékenység
kiszolgálása részben az Önt lét‐
számban tartó telepállomás
vezető jegyvizsgálói, illetve
jegyvizsgálói állományából tör‐
ténik, így a munkáltató számá‐
ra alapvető fontosságú, hogy a
Keleti telepállomáson foglal‐
koztatott jegyvizsgálók – így
Ön is – a munkáltatói kötelezés‐
ben megjelölt vasútvonalra is
érvényes VU vizsgával rendel‐
kezzenek.
A fentiekre tekintettel ismétel‐
ten megerősítem, hogy a mun‐
kaszerződésének pontjában
foglaltak alapján kötelezem a
fenti vasútvonalakra érvényes
VU vizsga letételére. Felhívom
a szíves figyelmét, hogy
amennyiben a 2. és 71. számú
vonalra vonatkozó VU tekinte‐
tében a követelményeket a
2017. május ... napi ismétlő‐
/javító‐/pótvizsgán sem teljesí‐
ti, ezáltal a munkáltatói köte‐
lezésben foglaltaknak nem
tesz eleget, azzal a munkavi‐
szonyból folyó lényeges kötele‐
zettségét szegi meg. Kérem,
hogy a vizsgára ennek figye‐
lembevételével készüljön fel, és
azt határidőben tegye le!”

Hátrányos 
jogkövetkezményekkel fenyegeti

az utazókat a MÁV-Start!
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Sokkal kedvezőbb
biztosítási szolgáltatást nyújt a

VDSzSz Szolidaritás a tagjai 
számára!

2017. március 1-től új, sokkal magasabb szolgáltatást
jelentő szerződést kötöttünk a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt-
vel: az ún. X2000 típusú Csoportos Baleset-, Élet- és Egész-
ségbiztosítást.

A szolgáltatások a következők:

Szolgáltatási kárbejelentés: 302476494 köt-
vényszám feltüntetésével elektronikusan a szemely-
karrendezes@signal.hu vagy a 06 1 458 4200 tele-
fonszámon történik. A tájékoztatás nem teljes körű,
bővebben: http://www.signal.hu/hu/csoportos-bal-
esetbiztositas/A1500.

Hívd a 06/94-511-170 telefonszámot, ahol további
SIGNAL Biztosításoknál igénybe vehető kedvezmé-
nyekről kapsz tájékoztatást. 

Elérhető kedvezmények*:
• Lakásbiztosítás 10%
• Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 10%

• CASCO (új szerződésnél) C2 bónusz vagy hozott
Bónusz magasabb szintű (+1) beszámítása.

• A VDSzSz Szolidaritás tagjai és családtagjaik szá-
mára a Platina balesetbiztosítás versenyképes
díjakkal elérhető.

* A kedvezmények külön-külön is adhatóak, 2017
évre érvényesek és feltétele a VDSzSz Szolidaritás
tagság megléte.

A tájékoztatás nem teljes körű, biztosítási szerző-
dés megkötése esetén a vonatkozó szerződési felté-
telekben foglaltak a mérvadóak.


