
2018. 4. évfolyam 9–10. sz. A V DSZ SZ SZOL IDA R ITÁ S L A PJA
„Még ha jó vágányon is vagy, elgázolnak, ha csak egy helyben ülsz!” (Will Rogers)

Sikerekben gazdag 
Boldog Új Évet kívánunk!
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Cinikus megközelítés az, hogy a munkavállalók egyénileg 
meg tudnának állni a tőkével szemben.

A VDSzSz Szolidaritás álláspontja megegyezik az alábbi, a 
Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Liga Szakszer-
vezetek által kiadott közleményben foglaltakkal:

A két szakszervezeti konföderációhoz hasonlóan bíztunk 
a jogalkotás normális menetében, működésében, ezért 
elnézést kérünk mindazoktól, akik előre megjósolták a 
lezajló folyamatok végkimenetelét.

A korábbiakhoz képest tegnap éjszaka (december 6.) egy 
újabb módosítás jelent meg az Országgyűlés Törvényal-
kotási Bizottsága javaslatával, ami alapján a munkáltató-
nak lehetősége lesz kollektív szerződés nélkül is további 
150 óra rendkívüli munkaidőt elrendelni, ha erre a mun-
kavállalóval írásbeli megállapodást kötött (önként vállalt 
túlmunka).

Mindezzel egy fontos lehetőséget vesz ki a végleges szö-
veg a szakszervezetek kezéből, így a korábbi kormányzati 
célokkal ellentétesen a kollektív szerződéses lefedettség 
növelése ellen hat.

Arra biztatjuk tagjainkat, hogy minél nagyobb számban 
adjanak hangot ennek a csalódottságnak és a kiszolgálta-
tottság, a kifosztás elleni tiltakozásnak.

Bedőltünk a politikai ígéreteknek, becsaptak minket, 
csalódnunk kellett a saját jóhiszemű hozzáállásunkban, a 
jogalkotásba vetett hitünkben.

Mindez megmutatja a mérhetetlen erőfölényt a befektetők 
és a munkavállalók között, amely most már bizonyítottan 
a kormány és a befektetők között is fennáll, hiszen az el-
múlt napokban folytatott küzdelem azt igazolja, hogy a 
befektetők diktálják a kormánynak is az irányt.

Cinikus megközelítés az, hogy a munkavállalók egyénileg 
meg tudnának állni a tőkével szemben. Ha a szakszerve-
zeteket kivonják a döntéshozatali folyamatokból, a mun-
kavállalók kiszolgáltatottsága nem csökkenhet, sőt! A 19. 
századtól azért alakítottak szakszervezeteket, és 127 évvel 
ezelőtt XIII. Leó pápa a Rerum Novarum enciklikájával 
azért szállt síkra a munkavállalók mellett, mert felismerte 
a munkavállalók szervezkedési jogának fontosságát, még-
pedig, hogy jogaik érvényesítéseihez kollektíven kell fel-
lépniük a munkáltatói erőfölénnyel szemben.

Becsaptak minket!
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A valódi vállalkozóra az a jellemző, hogy ha nehézséggel 
találja magát szembe, mind a maga, mind a megrendelő 
érdekét összehangolva dönt, nem elrohan a kormányhoz 
etikátlan előnyöket kicsikarni, a munkavállalót pedig ad-
dig dolgoztatni, a megszerzett plusz jogosítványait vele 
szemben kihasználni, amíg annak egészsége és munkahe-
lyi biztonsága a meglévő szintekhez képest is tovább rom-
lik ahelyett, hogy tisztességesen megfizetné a munkáját.

Mint korábbi lapszámunkban írtuk, a VDSzSz Szoli-
daritás megrökönyödéssel szerzett tudomást a Munka 
törvénykönyve munkavállalókat sújtó legújabb módo-
sítási javaslatáról!

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az egy naptári év-
ben elrendelhető jelenlegi maximum 250 óra rendkí-
vüli munkavégzés helyett a munkáltató 2019. január 
1-től - immáron törvény által felhatalmazva - egyol-
dalúan 400 óra rendkívüli munkavégzésre kötelez-
hesse a munkavállalókat, illetve lehetősége nyíljon az 
elfogadhatatlanul hosszú, három évi munkaidőkeret 
alkalmazására!

4  |  MI ÚJSÁG - 2018. 4. évfolyam 9. szám
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Az Országgyűlés december 12-én a munkavállalók számára 
hátrányosabb változatot fogadta el az Mt. módosításra vo-
natkozó korábbi javaslatok közül.

Eszerint – igaz, hogy csak a munkavállalóval kötött meg-
állapodás alapján – lehetősége lesz a munkáltatónak évente 
akár 400 óra rendkívüli munkavégzés elrendelésére is. Ez 
azt jelenti – a korábbiakhoz képest –, hogy ahol kollektív 
szerződés van, ott további 100, ahol nincs, ott 150 óra rend-
kívüli munkavégzésre lesz immár jogszerű lehetőség („ön-
ként vállalt” túlmunka).

Megnyílt továbbá annak a lehetősége is – a munkavállalói 
érdekképviseletekkel kötött megállapodás alapján –, hogy 
egyes munkáltatóknál akár 36 hónapos munkaidőkeret al-
kalmazására is lehetőség lesz.

A fenti legfontosabb változások kapcsán a lényeg tehát az, 
hogy bár továbbra is a munkavállalók (illetve képviseleteik) 
kezében maradt a megemelt munkaidő- és túlórakeret kér-
dése, alapvetően ez romló jogszabályi keretek között törté-
nik a jövőben. 

Ennek megfelelően – legalábbis álláspontunk szerint – fel-

értékelődött a kollektív fellépés, így mindenekelőtt a szak-
szervezetek szerepe.

A vasúton a jövőben is a kollektív szerződés fogja a foglalkoz-
tatás kereteit és szabályait meghatározni, azaz a KSz védelme 
minden munkavállalóra kiterjed. Továbbra is havi munka-
időkeretben dolgozunk, azaz a rendkívüli munkavégzés va-
lamennyi fajtája havonta kerül elszámolásra. Nem változik 
természetesen a rendkívüli munkavégzés díjazása sem.

Továbbá azt az álláspontot képviseljük a jövőben is, hogy 
az „önként vállalt” túlmunkát is rendezett keretek között 
tartsuk. Ennek megfelelően a kollektív szerződésben kíván-
juk ennek feltételeit (beleértve az elrendelésre és a díjazásra 
vonatkozó szabályokat is) szabályozni.

Továbbra is azt gondoljuk, hogy „az egyéni döntés szabad-
sága” csak megfelelő garanciák és védelmi szabályok mellett 
érvényesülhet, ezért – többek között – arra hívjuk fel tagja-
ink figyelmét, hogy a munkavállaló a megállapodást csak a 
naptári év végére mondhatja fel, azaz menetközben ezen a 
döntésén már nem változtathat.

Dr. Szabó Imre

Elfogadta az Országgyűlés 
a Munka törvénykönyve módosítását!
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Lapzártánkkor jelent meg, hogy a Magyar Idők értesülései 
szerint a december 17-i héten állapodhat meg a munkaadói 
és a munkavállalói oldal a minimálbér és a garantált bér-
minimum 2019-es összegéről, egyezség hiányában pedig a 
kormány határozhat.

A minimálbér legalább 150 ezer forintra nőhet, a garantált 
bérminimum összege pedig átlépi a 200 ezer forintot – ér-
tesült több forrásból is a Magyar Idők. A lap információi 
szerint lapzártánkat követően ül össze a Versenyszféra és a 
Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF). Amennyi-
ben nem születik egyezség, a kormány várhatóan legalább 
150 ezer és legalább 200 ezer forintban határozza meg a két 
összeget. Az idén a minimálbér bruttó 138 ezer forint, míg 
a garantált bérminimum 180,5 ezer forint.

A lap elemzése szerint a garantált bérminimum emelése 
nemcsak a középfokú végzettséghez kötött szakmában el-
helyezkedő munkavállalóknak hozhat magasabb keresetet, 
hanem azoknak is, akik 180,5 ezer forint és 200 ezer forint 

közötti bruttó bért keresnek. A magasabb kereseti kategóri-
ákban is emelniük kell a munkaadóknak annak érdekében, 
hogy elkerüljék a bértorlódást és a -feszültségeket.

A jövőre legalább 11 százalékkal felzárkóztatott garantált 
bérminimum ugyan magasabb a munkaadók által a legu-
tolsó tárgyalási fordulón elfogadhatónak ítélt nyolc száza-
léknál, viszont a 8,5 százalékos minimálbér-emelés a válla-
lati érdekképviseletek szintén nyolcszázalékos javaslatához 
áll közelebb. A nettó minimálbér így eléri a 100 ezer fo-
rintot, ami példátlan áttörést jelent. A bérminimum nettó 
összege 133-135 ezer forintra nőhet, ami havonta több mint 
10 ezer forinttal jelent többet a gyermektelen munkavál-
lalóknak. A kisgyermekesek pedig jóval magasabb nettó 
összeget kapnak, köszönhetően a családi adórendszernek – 
írta a Magyar Idők.

Várhatóan átlépi a 200 ezer forintot jövőre a 
garantált bérminimum összege, míg a minimálbér 

150 ezer forintra nőhet
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Bóna Tibor (Budapest terület): 

Rákosrendező Forgalmi Csomóponton ki-
emelkedő szervezési és érdekvédelmi mun-
kával látja el a vezető ügyvivői feladatokat. 
Szakszervezeti tevékenységében az elkötele-
ződés és a közösség iránti segítőkészség ve-
zérli. Aktívan részt vesz az Ifjúsági Tagozat 
munkájában, lelkesen segít, hogy a képzések 
és a közösségi rendezvények minél színvona-
lasabbak legyenek. Irányítása alatt folyama-
tosan nő a taglétszám, azon munkálkodik, 
hogy minél több fiatal vasutas csatlakozzon 
szakszervezetünkhöz.

Kotta István (Miskolc terület): 

Közel 43 éve jött a MÁV-hoz. Szakszerveze-
tünk megalakulása után röviddel kérte tag-
felvételét. 2007-ben választotta meg a tagság 
a Miskolci Alapszervezet vezetőjének, aminek 
azóta is vezetője, így került a területi irodára. 
Az akkori területi vezetés nyugállományba 
vonulását követően, 2008 nyara óta látja el a 
területi szervezet vezető ügyvivő-helyettesi fel-
adatait. A Miskolci Csomópont Üzemi Taná-
csának elnöke, a munkavédelmi bizottság és a 
Központi Üzemi Tanács tagja.

Fodorné Árva Erika (Debrecen terület): 

Erika szakszervezetünk megalakulása óta aktívan, veze-
tő tisztségviselőként tevékenykedik a Hajdúböszörmény, 
Hajdúdorog, Hajdúnánás Állomásfőnökségek területén. 
Eredményesen képviseli a tagok érdekeit, összetartja a helyi 
közösséget, rendszeresen szervez tagtársaink körében nép-
szerű programokat, rendezvényeket. Munkája egyfajta elis-
meréseként több cikluson át megválasztották, és jelenleg is 
tagja a Debrecen Forgalmi Csomóponti Főnökség Üzemi 
Tanácsának, ahol elnökhelyettesi funkciót tölt be.

Kollár Károly (Szeged terület): 

TSZVI Kecskemét utazók tagozatvezető: A kecskemé-
ti és kiskunfélegyházi telephelyhez tartozó jegyvizsgálók 
és pénztáros tagtársaink igényeit markánsan megjeleníti 
a munkáltató előtt. Szakszervezetünkhöz való csoportos 
csatlakozásukat 2016-ban megszervezte, és azóta is folya-
matosan új tagokkal gyarapítja a VDSzSz Szolidaritás lét-
számát. Nagy lelkesedéssel és sikerrel szervezi a közösség 
összetartozását erősítő rendezvényeket is.

2018. december 12.

Évzáró ünnepség„Kiemelkedő szakszervezeti munkáért” 
elismerésben részesült: Fotók: Rodek Gyula, HK

Idén is átadtuk a szakszervezetünkért szabadidejükben 
áldozatos munkát végző helyi tisztségviselőink számára 

méltán megérdemelt kitüntetéseiket! Gratulálunk!
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Nagyné Fehér Zsuzsanna (Budapest terület): 

A Győr Cargo tagcsoportot három éve vezeti, tagjainak száma 
folyamatosan gyarapodik. Önállóan intézi a kollégái által rá-
bízott ügyeket, precizitása, képzettsége és tájékozottsága nagy-
ban megkönnyíti tagjaink érdekképviseletét. Idén lehetősége 
nyílt a nyugdíjba vonulásra, ennek ellenére érdekképviseleti 
munkáját azóta is példásan látja el. (Zsuzsanna családi okok 
miatt nem tudott résztvenni az évzáró ünnepségen)

Tóth Györgyné (Debrecen terület): 

Icát mindenki ismeri, hisz elmondhatjuk, hogy szinte min-
den tagunkat és kollégánkat oktatta már. Tagjaink tisztelik, 
felnéznek rá. Oktatóként, kollégaként és emberként is ki-
vívta a kollégák elismerését, tiszteletét. A Debrecen Szesza 
Tagcsoport választmányi tagjaként aktívan kiveszi részét a 
tagcsoport rendezvényeinek szervezésében, így kirándulá-
sok, batyus bálok, gyermekeknek és szüleiknek rendezett 
mikulásnapi zsíroskenyér partik is munkáját dicsérik. Tag-
társaink bármilyen problémával felkereshetik, lehetőségei-
hez mérten mindenkinek segít.

Rácz Sándor alias „Zsiráf”(Záhony terület): 

Több mint negyedszázados szakszervezeti tagsága alatt 
folyamatosan az üzemi tanácsi tagjaként és több ciklu-
son át annak elnökeként népszerűsítette szakszerveze-
tünket, és képviselte a tagság és szervezetünk érdekeit. 
Több ciklusban választották meg alapszervezeti vezető-
nek és ügyvivőnek. A rendezvények fő hangulatfelelőse, 
mókamestere.

Szabó Gyula (Budapest terület): 

A Budapest Keleti Forgalmi Csomópont tisztség-
viselőjeként felkészültségével, elismert szakmai 
tudásával segíti a tagság magas színvonalú érdek-
képviseletét. Azon fáradozik, hogy a helyi közös-
ség problémáit minél eredményesebben rendezze. 
Tagsága bizalommal fordulhat hozzá, mert el-
szánt érdekvédőként vesz részt a helyi problémák 
feltárásában és megoldásában.

Mónus László (Pécs terület): 

2012. január 1. óta szakszervezetünk tagja, az 
FKG Kft. Gyékényes Tagcsoport vezető ügyvi-
vője. Munkáját megbízhatóan, gondosan végzi. 
Tagjaink érdekeit képviselve stabil, összetartó 
szakszervezeti közösséget kovácsolt munkahelyén.

Merácz Árpád (Szombathely terület): 

1978. szeptember 1-től MÁV-dolgozó, több munkakörben tevé-
kenykedett. Több éven át forgalmi oktatótiszt, jelenleg rendelkező 
forgalmi szolgálattevő Tapolca állomáson. 2001-ben lépett be szak-
szervezetünkbe, azóta a Veszprémi Csomóponti Főnökség Tapolcai 
Tagcsoportjánál alapszervezeti vezető ügyvivő. Az üzemi tanács 
tagja, korábban a KÜT tagja volt. Aktívan részt vesz a szakszerve-
zeti munkában, jó szervező és csapat-összetartó. Szombathely terü-
let második legnagyobb létszámú alapszervezetét vezeti. Kollégái és 
alapszervezetének tagjai felnéznek rá, bizalommal fordulnak hozzá 
szakszervezeti, szakmai és egyéb problémáikkal.

 „Kiemelkedő szakszervezeti munkáért” elismerésben részesült:Évzáró ünnepség
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„Eredményes szakszervezeti munkáért” 
elismerésben részesült: Debreceni János (Debrecen terület): 

A MÁV Zrt. Pályalétesítményi Osztály Hidász Sza-
kaszán hídvizsgálóként dolgozik. Szakszervezetünk 
megalakulásakor az elsők között lépett be. Alapszer-
vezeti vezető ügyvivő tisztséget 1992-től tölt be, mun-
kája során nagyon fontosnak tartja az emberekkel, 
tagjainkkal való napi kapcsolattartást, az esetlegesen 
felmerülő problémák minél előbbi megnyugtató ren-
dezését. Alapszervezeti vezető ügyvivőként nem csak 
a tagmegtartás, hanem a tagszervezést is fontos felada-
tának tartja. Alapvetően csendes, ugyanakkor határo-
zott személyiségének köszönhetően vívta ki kollégái, 
az Alapszervezet tagjainak tiszteletét.

Győri Zoltán (Pécs terület): 

A Pécs JBI Alapszervezet életét „fényképeken 
megörökítő” nemes feladatát tagtársunk 2004 
óta látja el. Természetesen emellett még az ér-
dekvédelmi munkában is segíti a Pécs JBI Alap-
szervezet vezető ügyvivőjét.

Ignatovits Ildikó (Budapest terület): 

Az Ingatlangazdálkodásnál lévő alapszervezetünknél 
eredményes szervezési és érdekvédelmi munkájával 
látja el a vezető-helyettesi feladatokat. Jó hangulatú 
rendezvények megszervezésével is hozzájárul a helyi 
közösség összetartó erejének növeléséhez, és szakszer-
vezetünk népszerűsítééshez. 

Évzáró ünnepség

Bódi Gábor (Miskolc terület): 

A MÁV Zrt. Forgalmi Csomópont Vámosgyörk 
Tagcsoport vezetője, több éve hatékonyan köz-
reműködik a tagtoborzásban és a helyi érdekvé-
delemben. Folyamatos kapcsolatot tart tagtársa-
inkkal, mindig figyelembe veszi véleményüket és 
érdekeiket.

Czina András (Pécs terület): 

Kocsivizsgáló munkakörben dolgozik Pécs állomáson. 
Szakszervezetünk megalakulását követően az akkori ve-
zető ügyvivő – Melisek János – kezdeményezésére csatla-
kozott közösségünkhöz, melynek azóta is oszlopos tagja. 
1996-ban választották meg először a Pécs Kocsiműszak 
Tagcsoport vezető ügyvivőjének és a tagok bizalmát él-
vezve a mai napig töretlenül áll a csapat élén.
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Évzáró ünnepség

Jobbágy János (Miskolc terület): 

A MÁV Zrt. Forgalmi Csomópont Olaszliszka Tag-
csoport tagja. Miskolc terület legtöbb tagot szervező 
tisztségviselője, de igazán a közösségi rendezvények 
szervezésében bontakoztatja ki képességeit. A tagság 
érdekében egészen elmegy a falig, és van úgy, hogy 
rendesen betörik a feje, de akkor sem adja fel. A helyi 
üzemi tanács tagja.

Lovas Éva (Budapest terület): 

A Budapest JBI Keleti Tagcsoportban segíti a vezető 
ügyvivő munkáját, odaadóan intézi a kollégái által rá-
bízott ügyeket. Szakszervezeti tevékenységében az el-
köteleződés és a közösség iránti segítőkészség vezérli. 
Színvonalas helyi programok megszervezésében való 
részvétellel teszi színesebbé tagjaink számára a szakszer-
vezeti életet, de a központi rendezvényeknek, sztrájkok-
nak és demonstrálásoknak is aktív szereplője volt.

Nagyné Lajkó Éva (Budapest terület): 

A Vezérigazgatósági Alapszervezet vezetőjeként 
felkészültségével, a humán szakterületen meg-
szerzett tudásával járul hozzá ahhoz, hogy a 
tagjainkat érintő ügyekben sikeresek lehessünk. 
Munkavédelmi képviselőként lelkiismeretesen 
képviseli kollégáink érdekeit. 

Paksi Krisztina (Miskolc terület): 

Több éve sikeresen tevékenykedik a MÁV Zrt. 
Pályafenntartási Főnökség Füzesabonyi tagcso-
portjánál. A hozzá forduló tagok ügyes-bajos 
dolgait mindig segítőkészséggel oldja meg, aktí-
van részt vesz érdekvédelmi munkánkban. 2013-
tól az üzemi tanács tagja.

Koczván János (Pécs terület): 

2005-ben lépett be szakszervezetünkbe. Érdek-
védelmi tevékenységét Kaposvár állomáson a 
háttérbe húzódva végzi, nem szeret a középpont-
ban lenni. Nem kérkedik az általa kezdeménye-
zett és elért eredményekkel, ennek ellenére a kol-
légák elismerik munkáját, és hallgatnak rá.

Kovácsné Újvári Krisztina (Miskolc): 

1987-től a MÁV Zrt. munkavállalója, a kezdetek 
óta szakszervezetünk tagja. 2006-tól a Rail Car-
go Hungária Zrt-nél dolgozik. A szakszervezet 
munkájából lelkiismeretesen kiveszi a részét, a 
kollégák mindig bizalommal fordulnak hozzá ér-
dekvédelmi vagy szakmai kérdésekben egyaránt. 
A Cargós alapszervezet rendezvényeit és kirán-
dulásait is elkötelezetten segít megszervezni.

 „Kiemelkedő szakszervezeti munkáért” elismerésben részesült:
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Évzáró ünnepség  „Kiemelkedő szakszervezeti munkáért” elismerésben részesült:

Pocsai József (Záhony terület): 

Közel három évtizedes üzemi tanácsi tagsága és több 
cikluson át betöltött elnöki mandátuma bizonyítja 
népszerűségét. Munkahelyén és az üzemi tanácsban 
tagtársaink érdekeit aktívan képviseli. Záhony és térsé-
ge Alapszervezetben jelenleg ügyvivői tisztséget lát el. 

Sipos Gyula (Budapest terület): 

A Déli Start tagcsoportnak több mint egy évtizede 
megbecsült tisztségviselője. Tagtársaink bizalom-
mal fordulhatnak hozzá, mert elszánt érdekvédő-
ként vesz részt a helyi problémák feltárásában és 
megoldásában. Meghatározó szerepe van a mun-
káltatói tárgyalásokon, ahol sikeresen képviseli az 
őt megválasztókat.

Sütő Ferenc (Budapest terület): 

A Cegléd Start tagcsoport elismerésre méltó ve-
zetője, aki az utóbbi hat évben azon fáradozott, 
hogy a helyi közösség problémáit minél eredmé-
nyesebben rendezze. Irányítása alatt emelkedik a 
tagcsoport létszáma, és azon dolgozik, hogy nö-
velje a szakszervezetünk iránti elköteleződésüket.  

Sándor László (Szeged terület): 

Vésztő Tagcsoport vezetője. Aktívan közremű-
ködik a munkahelyi érdekvédelemben, a fordák 
kialakításában. Az eredményes szakszervezeti 
munka mellett sikeres vasutasnapi rendezvénye-
ket is szervez, mely az utazó és pénztáros tagok 
számára nagy összetartó erővel bír. Segítségével 
nyílik meg a lehetőség a tagcsoport tagjai részére 
a támogatások és szolgáltatások igénybevételére.

Szabó Ferenc Zoltán (Pécs terület):

A 90-es évek elején kezdte pályafutását a vasúton, és 
ezzel egy időben lépett be az akkori, VDSzSz Szent-
lőrinc néven működő alapszervezetbe is. A szolgálati 
helyén tagtársai problémáit mindig a szívén viseli, 
felvállalja és képviseli. Eleinte még nem töltött be 
tisztséget, viszont a következő tisztújítástól kezdve 
folyamatosan alapszervezeti, majd tagcsoport-vezető 
ügyvivőnek választották meg kollégái.
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Évzáró ünnepség  „Kiemelkedő szakszervezeti munkáért” elismerésben részesült:

Schwarcz László (Pécs terület): 

A MÁV Zrt. Kaposvár Forgalmi Csomóponti Főnök-
ség Somogyszob tagcsoport vezető ügyvivője továbbá 
a Somogyszob, Nagyatád, Szenta térség meghatározó, 
életvidám egyénisége. A helyi rendezvények fő szerve-
zője és a VDSzSz Szolidaritás hithű harcosa.

Tabányi József (Budapest terület): 

A Budapest JBI Istvántelki Műhelyében segíti a 
vezető ügyvivő munkáját, aktívan részt vesz abban, 
hogy az újonnan érkező kollégák megismerjék szak-
szervezetünket, és hozzánk csatlakozzanak. Megha-
tározó szerepe van a helyi szakszervezeti közösség 
életében, bátran felvállalja tagtársaink problémáit.

Vadászi György (Miskolc terület): 

A MÁV Zrt. Miskolci Távközlési Alosztály tag-
csoport vezetője. Ő az a tisztségviselő, akire 
mindig lehet számítani, nagy odaadással végzi 
érdekvédelmi munkáját a tagok véleményének 
kikérésével, aktívan részt vesz a tagszervezésben. 
Az üzemi tanács tagja.

Varga László (Miskolc terület): 

A MÁV-START Zrt. TSZVI Füzesabony tagcsoport-
jának ambiciózus, talpra esett vezető ügyvivője. Haté-
konyan részt vesz a helyi érdekek egyeztetésében, tagto-
borzásban. A munkavédelmi bizottság tagja.

Vámosi György (Pécs terület): 

Régi motoros, a Cargo megalakulása óta aktívan kive-
szi a részét az érdekképviseleti munkából. A dél-dunán-
túli régióban dolgozó Cargós tagtársaink problémáinak 
megoldásában segédkezik. A VDSzSz Szolidaritás Car-
go Társasági Választmányának oszlopos tagja. Az évek 
munkájának gyümölcse beérett, amikor 2014-ben üzemi 
tanácstaggá, majd a Központi Üzemi Tanács tagjává vá-
lasztották. Szakmaiságával hozzájárul a Központi Üzemi 
Tanács műszaki szakbizottságának eredményes munkájá-
hoz. Szeretnénk kiemelni, hogy Gyurival két alkalommal 
is előfordult, hogy az aktuális bérmegállapodás nem ked-
vezett neki. Ennek ellenére a többség érdekét képviselte, 
és ennek megfelelően szavazott a bérmegállapodás elfo-
gadása mellett. Lehet azt mondani, hogy „ez csak termé-
szetes”, de ismerünk rossz példát is. Természetesen nem 
szakszervezetünknél.

Vukán László (Szombathely terület): 

1990. óta dolgozik a MÁV-nál, mint vezető jegyvizsgá-
ló, a TSZVI Szombathely Zalaegerszegi telepállomásán. 
1990. óta szakszervezetünk tagja, tíz éve alapszervezeti 
vezető ügyvivő. Munkatársai, kollégái és Alapszervezeté-
nek tagjai elismerően nyilatkoznak munkájáról. Szakszer-
vezeti tevékenységének köszönhetően tagjainak létszáma 
is gyarapodik, ami nem meglepő, mivel jó szervező és 
csapatépítő.
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„Év szervezője” 
elismerésben részesült:

Évzáró ünnepség

Veres Gábor (Budapest terület): 

A Budapest Járműbiztosítási Igazgatóság alap-
szervezetének vezető ügyvivőjeként hosszú évek 
óta a legeredményesebb szervezők között sze-
repel. Kimagasló eredményeinek köszönhetően 
egy év alatt 45-en csatlakoztak szakszerveze-
tünkhöz. Kiváló „építési” képességeit nem csu-
pán a tagszervezésben, hanem székházunkban 
is kamatoztatja. Neki és kollégáinak köszönhe-
tően épületünk folyamatosan épül-szépül.

Kovács Attila (Záhony terület):

A záhonyi terület legnagyobb és legtöbb szol-
gálati hellyel rendelkező alapszervezetének 
vezetője. Az üzemi tanács választásokon a kez-
detektől kimagasló eredménnyel képviseli szak-
szervezetünket, ÜT-elnökként és KÜT-tagként 
pedig több cikluson át – jelenleg is – harcosan 
védi tagtársaink érdekeit. Jelentős érdemei van-
nak abban, hogy a fiatal vasutasok belépjenek 
szakszervezetünkbe.

Bradács Dénes (Budapest terület):

Országos szinten a legnagyobb alapszervezet, a Bu-
dapest TSZVI vezető ügyvivője. Az elmúlt évben 
34 új taggal gyarapította a tagcsoport létszámát. 
Elsőrangú szervező munkájával kiérdemelte az év 
szervezője 2. helyezettjének járó elismerést.

2. HELYEZETT:

1. HELYEZETT:
3. HELYEZETT:
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„Életút” 
elismerésben részesült:

Évzáró ünnepség

Eszenyi Erika (Budapest terület): 

Több mint 15 éve látja el a Szolgáltató Központ bu-
dapesti alapszervezetében betöltött tisztségviselői 
megbízatását, szakszervezeti munkájában tagtársa-
ink bizalma és megbecsülése segítette. Nem csupán 
a helyi közösség életében volt kulcsfontosságú szere-
pe, hanem az üzemi tanácsban is, ahol hosszú időn 
át értékes és dicséretes munkát végzett, felvállalva 
tagjaink problémáit. Tisztségviselőként „Életút” elis-
merésben részesítjük, de aktív nyugdíjasként továbbra 
is számítunk rá a területi szervezetnél, ahol értékes 
munkájával hozzájárul szakszervezetünk sikeres mű-
ködéséhez.

Káplár Sándorné (Debrecen terület):

Katát  már szakszervezetünk megalakulását követően 
tagjaink között tudhattuk. A MÁV Zrt-nél humánszol-
gáltató területen dolgozott, ahol a 2010. évben történt 
nagy változásokat, átszervezést követően – Debrecenből 
Budapestre kellett feljárni dolgozni – még nagyobb oda-
adással végezte a tagok érdekképviseletét, a tagmegtar-
tással, tagszervezéssel kapcsolatos tevékenységét. A 2010. 
tavaszán történt egyeztetések során igen aktív szervezői 
tevékenységet fejtett ki, ami a Debreceni Igazgatóság 
előtt szervezett demonstráció sikeres lebonyolításában 
való közreműködésében is megnyilvánult. Nyugodt szív-
vel kijelenthetjük, hogy a VDSzSz Szolidaritás életében 
talán nem is nagyon volt olyan megmozdulás, demonst-
ráció, tüntetés, amelyen ne vett volna részt. Kívánunk 
neki boldog nyugdíjas éveket!

Tézsla István (Szeged terület):  

Egyszemélyben a MÁV-Start Zrt. Szeged JBI alap-
szervezeti vezető ügyvivője és a Szegedi tagcsoport 
vezetője. Pályafutását a MÁV-nál 1984-ban kezdte. 
Szakszervezetünk tisztségviselőjévé 2004-ben válasz-
tották meg, azóta látja el a szegedi gépészeti munka-
vállalók érdekképviseletét. Szakszervezeti ténykedése 
során nem riadt vissza a konfliktusoktól sem, elszánt 
érdekvédőként vett részt a problémák feltárásában és 
megoldásában. Példaértékűen látta el tisztségét tag-
társaink és munkatársai megelégedésére, ezért nyug-
díjazása mellett a 2019. évi tisztségviselő-választásig 
ellátja alapszervezete képviseletét. Nyugdíjas éveire 
sok boldogságot és jó egészséget kívánunk!

Verő János (Szombathely terület): 

1966-ban kezdte pályafutását a MÁV-nál. Több 
munkakörben dolgozott: volt beosztott és vezető 
is. Széleskörű szakmai tudását és a munka iránti 
elkötelezettségét több alkalommal elismerték.
1999-ben csatlakozott szakszervezetünkhöz. 
Évekig élen járt a tagszervezésben Keszthelytől 
egészen Polgárdi Ipartelepig. Nagyon jó közös-
ségi ember, aki összetartja a csapatát. Nyugdíjba 
vonulása óta is aktívan részt vesz szakszerveze-
tünk munkájában, reméljük, hogy még hosszú 
ideig. Köszönjük munkáját és tagtársaink irán-
ti segítőkészségét! További nyugdíjas éveire jó 
egészséget és sok boldogságot kívánunk!
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Az elmúlt napokban többen jelezték, hogy a munkáltató a 
jövő évre szeretné átvinni a tárgyévi szabadságukat, illetve 
a vezénylésben, munkaidő-beosztásban előzetesen kiírt sza-
badságot visszavonja.

Rövid tájékoztató a Munka törvénykönyve és a Kollektív 
Szerződések erre vonatkozó szabályozásáról. Az Mt. követ-
kező szabályai az irányadóak:

123. § (1) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.

(5) A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a 
működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén

a) a szabadság kiadásának közölt időpontját módosít-
hatja,
b) a munkavállaló már megkezdett szabadságát meg-
szakíthatja,
c) kollektív szerződés rendelkezése esetén a szabadság 
egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő év március 
31-ig adhatja ki.

(6) A munkáltató - a felek naptári évre kötött megállapodása 
alapján - a 117. § szerinti szabadságot az esedékesség évét kö-
vető év végéig adja ki.

(7) A munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával 
vagy a megszakítással összefüggésben felmerült kárát és költ-
ségeit a munkáltató köteles megtéríteni. Az (5) bekezdés b) 
pontban foglalt esetben a szabadság alatti tartózkodási helyről 
a munkahelyre és a visszautazással, valamint a munkával töl-
tött idő a szabadságba nem számít be.

A MÁV-START Zrt hatályos Kollektív Szerződése a követke-
zőképpen rendelkezik a szabadság átviteléről a következő évre:

“51. § 4. A munkáltató kivételesen fontos gazdasági ér-
dek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok 
esetén a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékessé-
get követő év március 31-ig jogosult kiadni (Mt.123,§ 
(5) bek.c) pont)”

A MÁV Zrt., az RCH Zrt. és a SzK Zrt. hatályos Kollektív 

Szerződései nem tartalmaznak a szabadság kiadására vo-
natkozóan a Munka törvénykönyvétől eltérő rendelkezést.

Különösebb magyarázatra a munkáltató kivételesen fontos 
gazdasági érdeke vagy a működését közvetlenül és súlyosan 
érintő ok szorul, amit ugyan a munkáltató határoz meg, 
azonban erre vonatkozóan született egy alkotmánybírósági 
határozat, eszerint:

“...a különlegesen fontos gazdasági érdekre, illetve mű-
ködési körét közvetlenül és súlyosan érintő okra való 
hivatkozással nem lehet visszaélni. A munkáltatónak 
bizonyítania kell, hogy a szabadság tárgyévi kiadása 
aránytalan terhet ró a cégre, az egyes feladatok elvégzé-
sének hiánya aránytalan kárt vagy költséget okozna. Az 
idény- vagy szezonális jellegű munkatorlódás (például 
a karácsonyi ünnepek körüli időszak a vendéglátásban 
és a kereskedelemben) önmagában nem alapozza meg a 
szabadság kiadásának átvitelét, hiszen előre látható, és 
arra fel lehet készülni, adott esetben a munkaidőkeret 
alkalmazásával, pihenőnapok összevont kiadásával, 
rendkívüli munkavégzés elrendelésével és a szabadságo-
lási terv megfelelő alkalmazásával.”

Összefoglalva, a munkáltató kivételesen fontos gazdasági 
érdeke vagy működését közvetlenül és súlyosan veszélyez-
tető ok fennállása esetén:

A MÁV-START Zrt-nél jogosult a munkáltató a tárgyévi 
szabadság (tehát a 20 nap alap- és a pótszabadságot össze-
számítva) negyedét a KSz 51. § 4. pontja alapján az esedé-
kesség évét követő év március 31-ig kiadni, azaz a követke-
ző évre átvinni.

Az életkor alapján járó pótszabadságot (Mt. 117. § szerint 
életkortól függően 1-10 napig) a munkavállalóval kötött 
megállapodás alapján jogosult a munkáltató a következő 
év végéig kiadni.
 

dr Szabó Monika
Debrecen területi vezető ügyvivő helyettes, VDSzSz 

Szolidaritás

A magyar nyelv számos kifejezéssel siet segítségünkre arra 
az esetre, ha esetleg ritkábban szeretnénk látni kevésbé 
szívlelt embertársainkat. Ha a nyomdafestéket tűrő kifeje-
zések közül kell választanunk, akkor általában “melegebb 
éghajlatra” küldünk el valakit, mindenesetre “jó messzire”. 
Az emberiség történetében ötven éve fordult elő első ízben, 
hogy valakiket jó messzire elküldtek, és ennek ők eleget 
is tettek. Asztronauták voltak, akik útját két másik aszt-
ronauta visszaemlékezései alapján idézzük most fel: Deke 
Slayton az asztronauták főnöke volt, lényegében ő döntötte 
el, melyik űrhajós milyen küldetésen vesz részt. A másik 
részlet Michael Collins “Carrying the Fire” c. könyvéből 
származik, aki az Apollo-11 parancsnoki egység pilótája 
volt: a történelmi holdraszállás alkalmával ő holdkörüli pá-
lyán, egyedül körözött.
 
Jurij Gagarin és John Glenn, Lajkáról nem is beszélve: a kö-
zös bennük, hogy mindannyian földkörüli pályán kering-
tek. James A. Lovell Jr., William A. Anders, Frank Borman: 
az Apollo-8 háromtagú legénysége azonban az emberiség 
történetében első ízben jóval messzebbre merészkedett: 
egészen a Holdig. Ők – ahogy a többi küldetés űrhajósai 
is – előkészítették a holdraszállást, abba a bonyolult lánco-
latba illeszkedtek, ami végül Neil Armstrong és Buzz Aldrin 
Apollo-11 küldetés keretében végrehajtott holdralépésében 
csúcsosodott ki. 

“A holdirányú [hajtómű]gyújtás különböztette meg ezt a 
küldetést a korábbi hat Mercury, tíz Gemini, és egy Apol-
lo-küldetéstől: útja ettől kezdve semmiben nem hasonlítha-
tó az emberiség egyetlen korábbi utazásához sem. A törté-
nelemben első alkalommal gyorsul fel az ember a szökési 
sebességre, és szakítja ki magát a Föld gravitációs mezejének 
szorításából - majd utazik tovább, a világűrbe, ahogy előt-
te senki más. A holdirányú gyújtást követően ők hárman 
a Naprendszer teljesen más pontján lesznek a többi, milli-
árdnyi emberhez képest, egy olyan helyen, ahol a mozgás 
más szabályok szerint történik, és akik lakóhelye már csak 
az egyik bolygó a sok közül.
 
Ők hárman szemügyre vehetik a Földet, és a Föld is őket: 
most először figyelheti meg így ember az embert. Ezzel a 
Küldetésirányításnál mindenki tisztában volt, mégsem 
visszhangoztak halhatatlan szavak, mindössze egy vékony-
ka zöld vonal emlékeztetett erre a tényre, ami az Apollo-8 
emelkedését, gyorsítását és távolodását jelölte. Magunkra 
maradtunk ezen a bolygón, megdöbbenve a tudattól, hogy 
mi, emberek végre eldönthettük, hogy maradunk, vagy in-
dulunk – és az utóbbit választottuk. 

Odakinn, a messzi távolban az Apollo-8 csodája kissé 
megfakult, amikor Frank Borman kidobta a taccsot. Ezt 
ugyan nem mondta ki nyíltan, hanem egy feltételezhetően 
komoly egészségügyi problémáról kezdett beszélni, majd 
privát konzultációt kért az orvosoktól. Ez volt az a pillanat, 
amikor Chuck Berry a mennybe ment. Itt ül közel egy évti-
zede, várva, hogy majd valaki repülés közben esetleg kikéri 
a tanácsát, és mit ad Isten, épp a bölcsőjüket elhagyó első 
emberek igényelték orvosi szakértelmét. Tökéletes volt az 
időzítés. A Küldetésirányítási Központ két azonosan felsze-
relt emeletből állt, mivel az eredeti terv az volt, hogy két kül-
detést egyidejűleg lehessen innen felügyelni, vagy ha már az 
nem megy, akkor legalább egyet előkészíthetnek, miközben 
egy másik már repül. 

A harmadik emeleten voltunk, alattunk, a második emeleti 
terem kongott az ürességtől. Féltucatnyian egy „elitalaku-
latba” szerveződtünk, majd alászálltunk, hogy Bormant 
diszkréten végighallgassuk. Igazából nem volt sok mondan-
dója, pusztán annyi, hogy nyomorultul érzi magát, meg, 
hogy elrontotta a gyomrát. Vírus, tengeribetegség, esetleg 
egy komoly betegség előjele: ki tudja? Pihenést és folyadék-
pótlást rendeltek el számára; majd az idő eldönti, mi lesz. 
Eközben az Apollo-8 ijesztő sebességgel távolodott a Föld-
től, minden perccel több száz mérfölddel került távolabbra 
az orvosi segítségtől, így mi mást kezdhetnénk ezekkel a 
tünetekkel, mint hagyjuk, hogy folytassa az útját? Összeza-
varodva és feldúltan botorkáltam vissza az emeletre.”

Michael Collins, Apollo-11, parancsnoki egység pilóta
„Frank Borman, Jim Lovell és Bill Anders beleásta magát az 
Apollo-8 küldetésre való felkészülésbe. Pár trükkös dolgot 
még el kellett dönteni, többek között a szokásos biztonsági 
kérdéseket. Az Apollo-n három üzemanyagcella volt. Ha 
közülük kettő elromlik, vajon még mindig teljesíthető a 

küldetés? A két oxigéntartály egyike mennyi időre elegendő?
Szimplán meg akarjuk kerülni a Holdat, és utána vissza-
jönni, vagy begyújtsuk a műszaki egység főhajtóművét, és 
pályára is álljunk körülötte? Az első opció biztonságosabb, 
de a másodikra lesz szükség a későbbi holdraszállás során. 
Ha most még nem bízunk eléggé a főhajtóműben, mikor 
fogunk? Végül az a döntés született, hogy a 8-as tízszer ke-
rülje meg a Holdat. Tekintettel arra, hogy Bob Gilruth-tól 
kezdve Frank Bormanig mindenki a főhajtómű működésé-
re volt kíváncsi, végül azzal a kompromisszumos javaslattal 
rukkoltunk elő, hogy a Hold felé menet a főhajtóművet 
mindössze pár másodperc erejéig gyújtjuk be. Abban az 
esetben, ha működik, a küldetés a terv szerint folytatódhat. 
Ha viszont probléma adódik, a pár másodperces gyújtással a 
legénység még mindig egyszerűen csak megkerüli a Holdat, 
majd rögvest a Föld felé veszi az irányt.
 
Voltak más vitás pontok is. Az eredeti tervek szerint a pa-
rancsnoki egység nappal érkezne a Csendes-óceánra. Ez 
viszont azon a terven alapult, hogy a 8-as tizenkétszer, vagy 
még többször kerüli meg a Holdat. (A start idejét a Föld 
és a Hold helyzete határozta meg, illetve az, hogy a korai 
órákban akartunk sort keríteni a startra. A Hold felé utazás, 
és a visszautazás időtartama nagy vonalakban szintén adott 
volt. Minden másban el lehetett térni.) Frank a szükségesnél 
egy perccel sem akart több időt eltölteni holdkörüli pályán, 
és mindent megtett azért, hogy elfogadtassa a kora hajnali 
érkezési időpontot, amit aztán jóvá is hagytak. 

Frank nem félt senkinek sem ellent mondani, és szerintem 
ez a tulajdonsága a küldetés javát szolgálta. A november 7-i, 
csütörtöki műszaki átvétel után tizedikén, vasárnap – épp 
aznap, amikor a Zond-6 útnak indult – még egy nagy meg-
beszélésre került sor Müller, Phillips, Low, Petrone, Kraft, 
jómagam és mintegy tizenhat partnercég képviselőinek rész-
vételével. Itt feltettük a nagy kérdést: van-e valakinek kifogá-
sa az ellen, hogy a 8-as holdkörüli pályára álljon? A McDon-
nell részéről Walter Burke-nek volt némi aggálya. A vége az 
lett, hogy csináljuk. Döntésünket továbbítottuk Tom Paine 
részére, aki november 12-én nyilvánosságra hozta. 

November 10. a szovjet holdutazás szempontjából ideális 
nap volt, ekkor startolt a Zond-6, ami legénység nélkül 
utazott el a Holdig, majd vissza. A szovjet űrhajók útját 
megfigyelő flotta, amit minden emberes, vagy emberekkel 
kapcsolatos küldetésekre kivezényeltek, visszahúzódott a 
kikötőbe. Oroszország legközelebb csak január elején kísé-
relheti meg újra a startot. Az Apollo-8 indítását azonban 
december 21-ére tűzték ki. 
Húsz évnek kellett eltelnie ahhoz, mire a nyugati világ is 
megtudta, hogy november 10-én miért nem volt szovjet le-
génység a fedélzeten. Kiderült, hogy az Alekszej Leonovból 
és Oleg Makarovból álló kozmonauta-legénység készen állt 
a hétnapos Szojuz-Zond küldetésre, illetve a startra. De a 
szovjet küldetésirányítás korábban ragaszkodott ahhoz, 
hogy az emberes utazásra csak két sikeres, legénység nélkü-
li Zond-küldetés után kerülhet sor. Számunkra úgy tűnt, 
hogy a Zond-5-tel és a Zond-6-tal minden rendben volt. 

Ez azonban valójában a Zond-6-ról nem volt elmondható, 
legalábbis, nem elég jól alakultak a dolgok. A visszatérő egy-
ségben a légkörbe lépés során megszűnt a túlnyomás, majd 
az űrhajó nagy erővel a földnek ütközött. A két hiba bár-
melyike végzett volna a legénységgel. Alekszej évek múlva 
– jóval az Apollo-Szojuz után – elmesélte, hogy ő és tarta-
lék parancsnoka, Valerij Bikovszkij, egyaránt meg akarták 
ragadni a nagy lehetőséget, hogy legyőzzenek minket. De 
nem engedték nekik. Így aztán jók voltak az esélyeink – 
anélkül, hogy tudtunk volna róla. (…)

December 21-én, szombaton hajnali 2:35-kor ébresztettem 
Franket, Jim-et és Billt a Cape legénységi szállásán. Egy or-
vosi vizsgálatot követően marhasültet és tojást reggeliztünk. 
Ebben a rituáléban mindannyiunknak volt már része – ne-
kem mindenki másnál többször – ezúttal azonban szerin-
tem mindenki pontosan tudta, hogy ez a küldetés kicsit más 
lesz, mint a korábbiak. Még Chris Kraft is a legkockázato-
sabb küldetésnek tartotta. Erre a sajtó is felfigyelt: sokan be-
széltek a kockázatról, arról, hogy ez a Saturn-V-nek igazából 
még csak a harmadik repülése lesz. Nem állíthatom, hogy 
kicsit sem volt igazuk. 
a startot felügyelő irányítóteremben elfoglaltam a helyemet, 
a legénység pedig az indítóállás felé vette az útját. Pont idő-
ben, reggel 7:51-kor a Saturn-V hajtóművei begyújtottak, és 
a rakéta a levegőbe emelkedett. 

Tizenegy és fél perc múlva a 8-as már pályára is állt. Más-
fél földkörüli keringésbe telt, mire mindent leellenőriztek. 
Aztán Mike Collins, aki ekkor a MOCR-ben a CapCom 
feladatait látta el, ezt üzente rádión a legénység számára: 
„Apollo Nyolc, mehet a TLI.” A TLI a holdirányú gyújtást 
(translunar injection) jelentette, az S-IVB gyújtását. Jim 
Lovell nyugtázta: „Vétel.” A Csendes-óceán fölött, Hawaii 
partjaitól nyugatra jártak, amikor az S-IVB bekapcsolt. 
Amikor öt perccel és tizennyolc másodperccel később leállt, 
sebességük 28 160 km/h-ról több mint 37 000 km/h-ra 
növekedett. Szökési sebesség. Úton voltak a Hold felé. Én 
pedig vissza, Houstonba. 

Öt órával a start után a Nyolcas 96 500 kilométerre járt a 
Földtől. Mivel gyakorlatilag egész útján a Föld gravitációja 
ellen harcolt, sebessége ekkorra 9600 km/h alá csökkent. A 
terv szerint sor került a műszaki egység főhajtóművének pró-
baüzemére, így elhárult az akadály a holdkörüli pályára állás 
útjából. A legénység ezután úgy döntött, hogy nyugovóra 
tér. Franknek kellett volna először aludnia, utána Jim és Bill 
következett. Frank azonban képtelen volt lazítani, így bevett 
egy altatót. Nem sokkal később elég rosszul lett. 
A rosszullét hamar elmúlt, és Frank eleinte az altatót okolta 
miatta. Jim a küldetés első pár percében panaszkodott eny-
he hányingerre, és Bill is émelygett kissé. Valószínűleg ez az 
volt, amit ma „űradaptációs szindróma” néven ismerünk, és 
nagyjából az űrhajósok felét érinti. A szindróma a Mercu-
ry- vagy Gemini-programban résztvevő asztronauták közül 
senkit nem ért utol – beleértve Franket és Jimet is. Azokban 
az űrhajókban nem volt hely arra, hogy üléseiket elhagyva 
mozogjanak, és így összezavarodjon tájékozódó-képességük. 

A holdutazás hátralevő része simán ment. A küldetés hat-
vanhatodik órájában – december 24-én, kedden, karácsony 
estéjén – a Nyolcas elsuhant a Hold túloldala mögött, ké-
szen arra, hogy holdkörüli pályára álljon. A következő har-
minchárom percet mindannyian végig izgultuk, hogy ki-
derüljön: rendben ment-e a dolog. (Ha a főhajtóművet nem 
sikerült volna begyújtani, az Apollo-8 tíz perccel korábban 
bukkant volna elő a Hold mögül.)

Huszonhárom perc, huszonnégy … Jerry Carr, a Capcom 
[a Capcom, aki a küldetés alatt az asztronauták és a Kül-
detésirányítás között tartja a kapcsolatot], egyre csak szó-
longatta a legénységet. „Apollo Nyolc, itt Houston. Apollo 
Nyolc, itt Houston”. Pont a terv szerinti időzítéssel Jim Lo-
vell hangja szólalt meg: „Folytathatod, Houston”. Ellipszis 
alakú pályára álltak, aminek legalacsonyabb pontja 111,8 
kilométer, legmagasabb pontja 306 kilométer magasan volt 
a Hold fölött.
A holdkörüli pályán rengeteg teendő várt a legénységre, 
ami a jó öreg, szabad szemmel végzett megfigyelésekkel és 
fényképezéssel kezdődött. Ezt némiképp hátráltatta, hogy a 
parancsnoki egység öt ablaka közül három bepárásodott. A 
legénység egyrészt a lehetséges leszállóhelyeket vette szem-
ügyre. De volt navigációs feladatuk is: megtudni, hogy a 
8-as pályáját miként befolyásolják a Hold felszíne alatt talál-
ható tömegkoncentrációs pontok, az ún. „masconok”, amik 
váratlan meglepetéseket okozhattak. Ezen kívül az űrhajó 
üzemeltetésének szokásos teendői is rájuk vártak. 

Amikor Frank beismerte, hogy kezdenek kifáradni, azt 
tanácsoltuk, hogy hagyják abba a munkát, és pihenjenek 
egyet. Az utolsó holdkörüli keringésre már magukhoz tér-
tek, és Szenteste élő tévéközvetítésre került sor: a Teremtés 
Könyvéből olvastak fel. Látni lehetett az alattuk elúszó hol-
di tájat, a látványt Bill Anders szavai kísérték: „Kezdetben 
teremtette Isten az eget és a földet …” Nagyon emlékezetes 
pillanat volt.

A tizedik keringés volt az utolsó. A küldetés nyolcvannyol-
cadik órájában és ötvenegyedik percében – Karácsony nap-
jának hajnalán – a 8-as utoljára tűnt el a Hold mögött. Ha 
a főhajtómű rendben működik, harmincnyolc perc múlva 
lépnek velünk ismét kapcsolatba. 
Vártunk. Aztán még mindig csak vártunk. Aztán harminc-
nyolc perccel a rádiócsend kezdete után meghallottuk Jim 
Lovell hangját: „Kérem, vegyék tudomásul, hogy a Télapó 
igenis létezik.”
Pár órával később, amikor már javában úton voltak a Föld 
felé, én magam is megköszöntöttem a legénységet: „Soha 
nem volt még ilyen szép Karácsonyunk, mint ez a mostani.””

Deke Slayton

Tárgyévi szabadság átvitele a következő évre
A Holdig lőtt Karácsony



MI ÚJSÁG - 2018. 4. évfolyam 9–10. szám  |  31  

Szeretnéd a legkisebb családtagot is bármikor 
elérni és tudni, hogy jól van? 
A MyKiTM gyerekóra és a hozzá tartozó mobilapplikáció segítségével mindig 
láthatod hol van, üzenhetsz neki, vagy akár fel is hívhatjátok egymást. 

Válaszd kid Gyerekóra tarifával 1 Ft-ért, Vodafone Familyben 1000 Ft családi 
havidíj-kedvezménnyel 2990 Ft helyett csak 1990 Ft-os havidíjjal, 2 évre, 
e-Packkel, azonos ügyfélszámon, 2-6. havidíjas előfizetésként. A MyKiTM 
gyerekóra minden flottában elérhető és megvásárolható bármely üzletünkben.

A visszavonásig meghirdetett Vodafone Family promóció keretein belül Red S/M/L/Infinity+, Go S/M/L előfizetések valamelyikével rendelkező egyéni előfizető, amennyiben ugyanazon ügyfélszám alá a fenti tarifákból vagy a 
Kid Gyerekóra tarifából további előfizetéseket köt, a 2.,3.,4.,5. vagy 6. legmagasabb havidíjú Kid Gyerekóra tarifacsomag esetén havi 1000 Ft havidíj-kedvezményben részesül, a mindenkori számlazáráskor fennálló aktuális állapot 
figyelembevételével. További információ: www.vodafone.hu/family. A Kid Gyerekóra tarifacsomag kizárólag a Vodafone által megjelölt okosóra eszköz vásárlásával vehető igénybe, azonos ügyfélszámon maximum 5 db, továbbá az 
előfizetés kizárólag ezzel az ajánlatban vásárolt eszközzel használható, a szolgáltatáshoz biztosított Vodafone magyarországi előfizetői kártyával. Nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy 
előzetes figyelmeztetést követően korlátozza vagy megszüntesse a szolgáltatást vagy az előfizetést a Hang+Adat Alaptarifára átváltsa. A Kid Gyerekóra szolgáltatás célja az Előfizető jogszerű felügyelete alatt lévő gyermekek mozgásának 
felügyelete, a velük történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás megkönnyítése. A szolgáltatás sajátosságából kifolyólag a Kid Gyerekóra tarifa igénybevételéhez használt okosóra egyrészt geolokációs adatok továbbítására alkalmas, 
másrészt az okosóráról korlátozott számú hívószám hívható, melyeket előzőleg a Kid Gyerekórához csatlakoztatott okostelefonra letölthető alkalmazáson keresztül lehetséges beállítani. A beállított telefonszámok köre díjmentesen 
és tetszőleges gyakorisággal változtatható. További információ az okosóra használati utasításában található. Bármely egyéb célra történő felhasználás kizárólag az érintettek tájékoztatásával és hozzájárulásával lehetséges, mely 
az Előfizető kötelessége és felelőssége. A Kid Gyerekórával kapcsolatos további információ: ÁSZF 1. Díjszabás 2.1.7 és 5. Akciók 2.1, 2.6. Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át.  
Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. Részletes feltételek és információk a Lakossági ÁSZF-ben és a www.vodafone.
hu oldalon találhatóak. A képek illusztrációk. Az elektronikus hulladékkezeléssel kapcsolatos részletes információk elérhetőek a www.vodafone.hu/hulladekkezeles weboldalon.

A doboz tartalmaz egy fekete és egy zöld óraszíjat, további szín tartozékként elérhető.

A készülékajánlatok 2018. november 1-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig elérhetőek egyedi flotta tarifával új szerződéskötéskor, hosszabbításkor és bővítéskor, kétéves határozott idejű szerződés kötése esetén. A Flotta Go és Red tarifákhoz 
a normál lakossági készülékajánlatok érvényesek. Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más 
biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. A részletfizetés 12 vagy 21 hónapos kamat- és költségmentes (0% THM) részletfizetési kedvezmény. Amennyiben valamely részlet megfizetésével Előfizető késedelembe esik, Vodafone 
fenntartja a jogot, hogy az előfizetéshez kapcsolódó, még hátralévő részletek mindegyikét egy összegben esedékesnek tekintse, ilyenkor ezt legkésőbb a számlatartozás miatti szerződésbontást követően kiállított havi számlával be kell fizetni. A 
képek illusztrációk. A készülékek csak Vodafone magyarországi előfizetői kártyával használhatók. Részletes feltételek és információk a Lakossági ÁSZF-ben és a www.vodafone.hu oldalon találhatóak. Az egyedi flotta tarifák tartalma és díjszabása 
a jogosultság igazolása után elérhető az üzletekben vagy a flotta kód birtokában a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon.

Az ünnepek alkalmából most 0 Ft kezdőrészlettel választhatsz kedvezményes 
készülékeink közül, melyeket 21 havi kamatmentes részletre, 2 éves határozott 
idejű szerződéssel vásárolhatsz meg, egyedi flotta tarifával és mobil előleggel.

Az alábbi ajánlat minimum 4500 Ft-os havidíjú 
flotta tarifa igénybevétele esetén elérhető.  
Az ennél alacsonyabb díjú flotta tarifák esetén 
más kedvezményekkel készültünk, ezekről 
érdeklődj üzleteinkben vagy a 1270-es számon.
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Samsung Galaxy J6
DualSim

0 Ft kezdőrészlet:

+21× 2040 Ft
Teljes készülék ár:

58 590 Ft

42 840 Ft

LG Q7
0 Ft kezdőrészlet:

+21 × 2940 Ft
Teljes készülék ár:
66 990 Ft

61 740 Ft

LG Q7
0 Ft kezdőrészlet:

+21 × 2440 Ft
Teljes készülék ár:

66 990 Ft

51 240 Ft



Papp Imre, akinek szeptember 7-én Norina Zorka néven kislánya;
Gulyás Krisztián, akinek június 14-én Balázs Marcell néven kisfia;

Kovács Andrea Katalin és Hell Ferenc Zoltán, 
akiknek szeptember 26-án Loretta Timea néven kislányuk;

Albert Károly, akinek október 30-án Nadin Anna néven kislánya;
Juhász György, akinek október 23-án György néven kisfia;

Lukács Patrik, akinek október 14-én Kolett Babett néven kislánya;
Marai Andrea és Pintér Attila, akiknek március 26-án Zsombor Attila néven kisfiuk;

Kerekes Róbert, akinek október 26-án Rebeka néven kislánya;
Fekete András, akinek október 29-én András Áron néven kisfia született.

ALÁBBI TAGTÁRSAINKNAK GYERMEKÜK SZÜLETETT,  EZÉRT 
GYERMEKVÁLLALÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTEK:

Szakszervezetünk szociális és segélyezési alapjából támogatja gyermeket vállaló, 
alacsony jövedelemmel rendelkező tagjait. A támogatás a 2018. május 1-től 

születések esetén 20.000 forint.

A támogatást a gyermekvállalási támogatási kérelem benyújtásával kell igényelni,  
a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatával. Ha mindkét szülő tagunk, 

akkor a támogatásra természetesen mindketten jogosultak.

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

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Tudtad? 


