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Fordítsd jó

irányba a dolgaid! 

Hatékony, ütős érdekvédelem
Munkajogi tanácsadás, professzionális képviselet
Munkakörülményeket javító kezdeményezések -
Szolgálati helyőrség
Egyenlő bánásmód követelményeinek betartatása
Személyes kapcsolattartás
Csoportos baleset-, élet- és egészségbiztosítás 
Segélyezési és támogatási rendszer 
Jogi segítségnyújtás kártérítési perekben 
Kedvezményes banki szolgáltatások
MAKASZ-tagkártya kedvezmény 
Alapítvány a Vasutasokért 
Kedvezményes üdülési lehetőségek 
Vodafone, Yettel flottakedvezmény
Szakszervezeti rendezvények

Csatlakozz hozzánk! 
A VDSzSz Szolidaritás a tagtársai összefogásának,

támogatásának köszönhetően az alábbi szolgáltatásokat
biztosítja:

 

 
Tégy Önmagadért!  Együtt még többet tudunk elérni! 

 
Bővebb információ: 

www.vdszsz.hu /szolgaltatasaink

facebook.com/vdszsz
#szolgálatihelyőrség
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Hogyan legyek
s ikeres  a

munkámban?
Hogyan tudnék
hatékonyabban
kommunikálni?

Hogyan
mondjak
NEM-et?

Hogyan 
értessem meg

magam a
munkatársa immal  
és  a  vezető immel?

Hogyan
tudnék

megfe le lő
döntéseket

hozni?
Hogyan

keze l jem 
a  személyes

konf l iktusokat?

Mit  tegyek a
stressz  e l len?

Hogyan
ta lá lom meg

az  egyensúlyt
a  munka és  a

magánélet
közöt t?

A VDSzSz Szolidaritás segít megoldást találni!
Tagjaink és leendő tagjaink részére személyesen,  Skype-on vagy telefonon

igénybe vehető segítő ,  fej lesztő tanácsadást indítunk!
Milyen módszerekkel támogatjuk a hozzánk fordulókat?

COACHING ÉS INTUYCHING
Akikhez bizalommal fordulhattok :

 
 
 

Időpontegyeztetés a fenti  elérhetőségeken lehetséges!

Nem találod a válaszokat a fenti ,  és a munkával kapcsolatos egyéb kérdésekre?

Egyedülálló támogatás a VDSzSz Szolidaritásnál!

I G N A T O V I T S  I L D I K Ó ,  I N T U Y C H I N G
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Több esemény is színesítette a vasút
világát az évvégén. Ezek közül az egyik
legjelentősebb az volt, amikor Lázár János
építésügyi és közlekedési miniszter
találkozott a CSÉT-ülés munkavállalói
oldalával, szakszervezeti vezetőkkel, a
VDSzSz Szolidaritást Halasi Zoltán,
szakszervezetünk elnöke képviselte. 

A találkozó során a miniszter ismét méltatta a MÁV-Volán
csoport munkavállalóinak munkáját, és kifejezte abbéli
szándékát, hogy támogatja és elősegíti a rendezett munkaügyi
kapcsolatokat a MÁV-Volán csoportnál, ennek érdekében
pedig rendszeresen kíván találkozni az érdekképviseleti
vezetőkkel, továbbá kifejtette, hogy az operatív működés
kapcsán színvonaljavulást vár el a közösségi közlekedésben.

A miniszter egyetértett azzal az általunk már korábban
szorgalmazott felvetéssel, hogy a hároméves bérmegállapodás
2023-ról szóló fejezetét meg kell nyitni, újra kell tárgyalni a
jövedelmi kondíciókat, különös tekintettel a minimálbér és a
szakmai bérminimum emelésének következményeire. 
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A miniszter kérdésre válaszolva elmondta, hogy az Országos
Közlekedésszervező január helyett várhatóan fél év késéssel
kezdheti meg működését, mivel a tulajdonos át kívánja
gondolni a szervezet működési feltételeit.

Mint emlékeztek, idén júliusban egyösszegű kifizetésre került
sor (választástól függően bankszámlára vagy SZÉP-kártyára
érkezett): a hároméves bérmegállapodás értelmében járó
évvégi lojalitási juttatás egy részét előrehozva kapták meg a
vasutasok, december helyett július végén. A fennmaradó
összeg decemberi kifizetése természetesen nem volt kérdéses,
mi viszont azon voltunk, hogy a munkavállalók – a júliusi
kifizetéstől függetlenül – ezen felül kapjanak decemberben.
Ez hosszas egyeztetési folyamat eredményeképp a december
12-i CSÉT-ülésen vált végül valóra. Ahogy azt korábban
felületeinken jeleztük, az egyeztetések a MÁV-Volán csoport
tulajdonosi struktúrájának novemberi történt változása miatt
húzódtak el ennyire.

Ezen felül a későbbiekben alanyi jogon az esetleges
decemberi bérmegtakarítást is kifizetik a munkáltatók,
melynek mértéke vállalatonként változó lehet. Az
egészségpénztári megállapodást 2023 végéig hosszabbították
meg a felek.

A vasútvállalatoknál elindultak a tárgyalások a jövő évi
keresetfejlesztésről, több helyen megállapodással lezárultak: a
DB Cargonál, az RCH-nál, a GySEV-nél. Az RCH esetében a
végrehajtó szolgálatnál a megállapodás 1. számú mellékleté-
ben felsorolt munkakörökre vonatkozóan  40.000 forinttal
emelkednek az alapbérek, a többiek esetében 10%-kal,
ideértve a kocsivizsgálókat, mozdonyvezetőket, tolatásvezető-
ket is. A karácsonyi bónusz összege 200.000 forint. A
megállapodásban szerepel 2023-ra további egyszeri kifizetés,
illetve bérfejlesztés végrehajtásának a lehetősége is. 

A MÁV Vagonnál KSZ-módosítást indítványozott a
munkáltató, és hathavi munkaidőkeret bevezetését
kezdeményezte, amit nem tudunk elfogadni addig, ameddig
az éveleji termelési szünet elrendelésével együtjáró öt nap
szabadságot a munkáltató valamilyen formában legalább
részben nem kompenzálja. Javasoltuk, hogy 2023-ban két
szombati nap biztosításával pótolják vissza, illetve az
intézkedést az istvántelki fékműhelyben ne vezessék be. 

Ráadásul a munkáltató ebben az esetben
önellentmondásba keveredett, mivel a
tárgyaláson még a rezsiköltségek csökken-
tése miatt ragaszkodott az Istvántelki
telephelyen is az üzemszünet bevezeté-
séhez. Miután ennek felülvizsgálatát
kértük, írásbeli válaszában viszont már az
alkatrész-beszállítás leállását jelölte meg
indokként.

A TS Hungáriánál 140.000 forintos
kifizetésre került sor. Kifogásoltuk, hogy a
korábban munkáltatói eljárás alá vont
munkavállalókat kétszer bünteti a mun-
káltató azzal, hogy kizárja őket az
egyösszegű kifizetésből. 

Évvégén több tagozatunk is megtartotta
évzáró rendezvényét, ahol az aktuális
érdekvédelmi kérdéseket beszélték át a
résztvevők a VDSzSz Szolidaritás vezeté-
sével. 

Ezúton kívánok
minden
tagtársunknak és
vasutasnak a
VDSzSz
Szolidaritás
nevében
eredményes,
sikerekben,
szeretetben gazdag
boldog új évet!

Mózes Tibor, alelnök



Tőled volt hangos a közösségi média, amikor
valaki feltöltötte, ahogy a Keleti pályaudvar
Lotz-termében elhelyezett zongorán játszol.
Honnan tanultál meg ilyen szépen zongorázni? 
Gyerekkoromtól kezdve gyakorolgattam, de
nem csak zongorán játszom, hanem sokféle
hangszeren. Zenész családból származom,
muzsikusok mind – volt köztük cimbalmos,
brácsás, bőgős, ami kell. Mindig vágytam
erre, mindig érdekelt a zene. 

Nem szoktál gondolni arra, hogy el kellett volna
kezdeni komolyan foglalkozni a zenével?
De, csak a lehetőség nem adódott nekem,
anyagilag sem. Már elég fiatalon elkezdtem a
vasútnál dolgozni, voltak lehetőségek, de
sajnos nem éltem velük, az élet közbeszólt.
Meg anyagilag sem tehettem meg, nem volt
zongorám, nem volt lehetőség a gyakorlásra,
vagy a játékra. Volt egy kis szintetizátorom,
azon gyakoroltam. Ekkor talán 17 éves
lehettem, de előtte már gitározgattam, előbb
azt tanultam meg.P
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Szeretsz itt dolgozni?
Szeretek, igen. Eleinte a Nyugatiban féklakatosként
dolgoztam, de a Keletibe megy a vonatom – Kál-Kápolnán
lakom – trolizgatni nagyon necces volt, sokszor ki volt
centizve. A testvéreim, rokonaim abban az időben – a
nyolcvanas években – mind itt dolgoztak a Keletiben. Kál-
Kápolnáról megindult a vonat, és egy szerelvény velünk volt
tele. Aztán 2000-ben jöttem át ide a Nyugatiból, azóta én itt
vagyok. 35 éve dolgozom a vasútnál. Örülök neki. Persze,
vannak fennakadások, vannak dolgok, amiken szerintem
volna még mit alakítani, az emberekért tenni, elvégre télen-
nyáron ki vagyunk téve az időjárás viszontagságainak.

Mit jelent számodra a közösség?
Mi úgy vagyunk a kollégákkal, meg más munkakörök
dolgozóival is, például a kocsivizsgálókkal, mint egy család.
Tényleg többet van itt az ember, mint otthon. Tiszteljük,
szeretjük egymást. Annyi éven keresztül azért megtanulta az
ember, hogy tisztelni kell egymást. Mert ha nincs meg az
egymás iránti tisztelet, akkor nem tudod megtalálni magad
abban a közösségben. Így tudod, hogy tisztelnek, elfogadnak,
és ez jó érzés. Bármi probléma van, mindent együtt, közösen
meg tudunk oldani. Ránézek a másikra, és egyből tudom, mi
a baja, miben segíthetek.

Mennyi időnként játszol ezen a zongorán?
Csak úgy, ha van egy kis időm, amikor idebenn dolgozom a
csarnokban. Általában itt szoktam lenni a 6-7 vágányon.
Megnézem a kiírást, hogy mikor jön a vonat, és ha van még
tíz perc az érkezésig, akkor néha-néha odaülök én is, elütöm
az időt. Teljesen mindegy, hogy bent a csarnokban állok,
várom a vonatot, vagy pedig itt figyelem. Mások kimennek
cigizni, én nem megyek ki cigizni, azt az időt erre szánom. 

Mit tud átkapcsolni a zene? Valami történik, amikor zenét
hallgatunk vagy játszunk?
A zene a másik énem, nagyon fontos szerepet tölt be az
életemben. Olyan megnyugvás, olyan békesség jön az
emberre, ami nagyon jó. Ha valaki el akar kezdeni zenélni,
azt mondom, hogy nyugodtan vágjon bele, mert az emberben
hoz valami változást: megnyugvást, békességet. Úgy tartja a
közmondás, hogy a zene gyógyír az emberre, és ez valóban
így van. 

Csak úgy, hallás után?
Igen, semmi kotta nem volt. Még arra se
volt lehetőség, hogy zeneiskolába járjak,
vagy fejlesszem magam, úgyhogy otthon,
saját magam gyakoroltam. Persze, családi
körben voltak nagyon jó zenészek,
összejöttünk mindig páran, gyakorolgat-
tunk, tőlük is tanulgattam. 15 éve pedig
egy egyházi gyülekezetben játszom. Csak
az bánt, hogy gyerekkoromban a többiek
vinni akartak magukkal zenélni, egytől-
egyik tehetséges muzsikosok voltak,
amikor én gyerek voltam már a Rajkóban
játszottak. Anyám nem engedett, mert
annyira féltett, ha enged, sokkal többet
zenéltem volna. Nem tudom, hogy
alakult volna, lehet, hogy így a legjobb.

Meglepett, hogy így felkapták a rólad készült
videót?
Volt itt egy fiatalember, ő kamerázott
engem, de erről én nem is tudtam:
amikor elkezdtem játszani, a Lotz-
teremben még senki nem volt. Aztán a
videó elterjedt, szóltak, hogy feltettek a
facebookra, jól esett. Nagyon sokan
mondták nekem, hogy Ervinkém láttam a
kiírást [a facebookon], tudtam én, hogy
zenélsz, de hogy ennyire, azt nem
gondoltam. Napközben láttam, hogy
nagyon tehetséges emberek járnak ide
zenélni, és elgondolkodtam, hogy miért
pont én ne üljek neki? Eleinte nem is
tudtam erről, hanem csak bejöttem ide,
megkésett valamilyen vonat, mondom,
megnézem a kiírást. Hallottam én, hogy
valaki zongorázik, szívemben van a zene,
tudsz neki ellenállni? Nem, odaültem,
aztán megnéztem, így kedvet kaptam rá.



Észrevenni, hogy azoknak, akik zenélnek, akik hangszeren
játszanak teljesen más a stílusuk, a viselkedésük. Azokból az
emberekből árad a szeretet. Az a pillanat, amikor odaülsz, az
a pillanat, amikor elkezdesz zenélni – megszűnik minden.
Minden megszűnik. Megszűnik a fájdalom, a teher, a
mindennapi gond. Azt az űrt, ami hiányos az emberben, a
zene betölti. 

Mi történne, ha minden ember zenélne a Földön?
Szerintem hatalmas békesség lenne és nagyon nagy szeretet.
Ha a világon mindenki zenélne, akkor itt megszűnne a
gonoszság, a háború, a rossz, beköltözne a világba a szeretet,
a békesség, az összetartás, az egymásra figyelés. Ahány zenész
embert ismerek, mind ilyenek. Valami annyira meg tudja
változtatni belül az embert, hogy ésszel nem is lehet felfogni.
Az igazi zenész emberen meglátszik, hogy az.

Mi a legfontosabb dolog az életben?
Becsüljük meg egymást, ez a legfontosabb,
úgy elfogadni a másikat, ahogy van, ne
akarjuk a másikat erőszakkal
megváltoztatni. Ne legyen széthúzás,
legyen alázatos az ember a másikkal. A
szeretet mindenkiben ott van. Van, aki ki
tudja magából adni, de van, aki nem.
Azért van a másik: „nekem van bőven, én
tudok adni”. Én megtanultam, hogy a
szeretet mindent legyőz.
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Évszakok

Ködös tavaszi hajnalok?
Dideregnek fenn az Angyalok...
Nyár delén izzó Nap heve...?
Nem enyhíti, csak az Élet Vize.

Verőfényes őszi délelőtt...?
Táncol egy kislány a ház előtt...
Hófehér téli délután...?
...milliók fáznak, - Szeretet híján...

Látszat

Nézd a drága, Igaz "belsőt",
ne hazug, flancos "külsőt"!

Minden vihar itt kinn elül, 
ha a szíved tiszta belül...

Ne higgy a káprázatnak,
a dolgok látszatának!

Csak a képzelet szül szenvedést, 
- az elme szüli e tévedést!

Hisz csak az ÉN az Örök, 
s a Lét végtelen öröm...!



KEVESEBB  A  TETTLEGESSÉG ,  DE
A  FENYEGETÉS  MINDENNAPOS

Az utóbbi időben mintha kevesebb hír érkezne az
utazószemélyzet zaklatásáról, bántalmazásáról.
Vajon tényleg kevesebb zaklatás, bántalmazás éri
az utazószemélyzetet, vagy esetleg ennyire
megszokottá vált, hogy már nincs is hírértéke a
sajtóban?
Szerintem a média hatására csökkent a
bántalmazások száma, becslésem szerint
olyan 10%-kal eshetett vissza. Persze ez nem
a fenyegetésekre vonatkozik, mert az
továbbra is létező jelenség: jegyvizsgálatkor,
ha például valami nincs rendben a
kedvezménnyel, a fenyegetőzés sajnos
továbbra is mindennaposnak számít, de nem
fajul tettlegességig. 

Hogyan kerülhető el, hogy a jegyellenőrzés ne
fajuljon tettlegességig?
Nem minden esetben kerülhető el, mert
valamikor annyira agresszív az utas, hogy
megfogja a jegyvizsgáló táskáját, ruháját,
vagy nekimegy már akkor, amikor a
menetjegyet kéri. De van olyan eset, amikor
elkerülhető, ilyenkor kimegy jelzést adni,
nem megy vissza abba a kocsiba, hanem
rendőri intézkedést kér. 

Erről persze célszerű nem tájékoztatni az utast…
Igen, attól még agresszívabbá válik.
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Megkezdődött a nyugdíjas életed, szokott hiányozni a vasút?
Még nehéz átállni, az a 41 év csak nyomot hagyott az
emberben, az állandó zakatolás meg a rendszertelen jövés-
menés. Hajnalok-hajnalán még most is mindig felébredek
olyan fél négy- négy óra körül, ezt szokta meg az ember.

És akkor megnyugtatod magad, hogy már nem kell szolgálatba
menni, vagy akkor már nincs visszaalvás?
Kimegyek, elszívok egy szál cigarettát, és utána
visszafekszem. Otthonról hallani a vonatokat, megvárom míg
elmegy a vonat, amivel korábban sokat jártam, megállapítom,
hogy ez is nélkülem ment el. A fordulószolgálat nagyon más,
mint az állandó nappalos, hiszen az lényegesen
rendszeresebb. A rendszertelen kelés, a rendszertelen végzés,
a rendszertelen étkezés nyomot hagy az emberekben egy idő
után. 

Min kellene a MÁV-Startnak, a munkáltatónak változtatni?
Valahogy érdekeltté kell tenni a dolgozókat, a fiatalokat. Ott
van például a mentorprogram. Hallottam egyszer az
elővárosban egy vasutasgyereket, aki két éve dolgozott a
vállalatnál, és mentor volt. Ott volt vele a kezdő újfelvételes
dolgozó, és azzal kezdte, hogy te meg minek jöttél ide?! Ilyen
mentorokra nincs szükség. Eleve idősebb, tapasztaltabb,
rutinosabb emberek mellé kellene beosztani a tanulókat, nem
olyanok mellé, akik alig pár éve vannak a vállalatnál: se
szakmai tapasztalata nincs, se élettapasztalata, semmije az
égvilágon.

Nem beszélve a vezénylésről…
Vizsgáló főkalauzként 2000 és 2007 között én is voltam
vezénylő, a munkám mellett közel harminc embernek
készítettem vezénylést, amikor a debreceni csoportnak
voltam a vezetője. Meg lehet csinálni. Nagyon nehéz úgy
megcsinálni a vezénylést, hogy mindenkinek jó legyen, de
meg lehet csinálni. Lehet menetközben is változtatni rajta, ha
megvan a kellő kompromisszum. Nálunk mindenki máshol,
más telepállomáson kezd, úgy kell kialakítani a vezénylést,
hogy haza is érjen, és időben is érjen a munkahelyére. De
meg lehet csinálni, csak akarat kérdése az egész. Az igaz,
hogy nem egy-két napos dolog, hanem arra tényleg időt kell
szánni. 

Hogyan érdemes kommunikálni a problémás
utasokkal?
A lényeg, hogy a jegyvizsgálónak
tisztában kell lennie a díjszabási
tudnivalókkal. Ha egyszer A-t mondtam,
akkor amellett ki kell tartani mindvégig,
hogy az utas ne tudjon belekötni. Csak
egyfélét szabad mondani, az előírt
díjszabást. Tehát kifejezetten csak a
szakmára szabad hivatkozni. 

És ez segít?
Segít, mert van, amikor harmadjára
megérti az utas. Volt korábban egy
tájékoztató kiadvány, egy kisokos, amit a
jegyvizsgáló ilyen esetben elővett, és
megmutatta az utasnak feketén-fehéren
az üzletszabályzatot. 

Ilyen már nincs?
Nincs. A telefonban benne van ugyan az
üzletszabályzat, de nem célszerű kiadni a
kézből egy szolgálati telefont, mert ha
olyan agresszív az utas, akkor elhajítja
vagy összetöri. Ha nem fogadja el az utas,
amit elmondtam neki üzletszabályzatról,
akkor célszerű valami segítséget hívni,
hogy ne fajuljon tettlegességig a dolog. Jó
dolog a civilruhás készenléti rendőrök
jelenléte, az utas ugyanis nem tudhatja,
hol vannak, és adott esetben ők is
segítséget nyújtanak az utazószemélyzet-
nek. 

Pánikgomb?
Soha nem használtuk. A segélyhívó
számot – akár a 112-t – a szolgálati
telefonon be lehet hamar ütni, de ha már
tettlegességre kerül a sor, akkor már ez is
nehéz. Hallottam én is olyat, hogy a
jegyvizsgáló kezéből kiütötte a telefont az
utas.



Ha így engedik el az embereket, ne
csodálkozzanak azon, hogy kevés ember
fog itt maradni. Meg idejönni. Mert
találkozik az ember kollégákkal, és azért
megkérdezik, hogy mit kaptam, legalább
egy oklevelet vagy emléklapot csak
kaptam. Erre csak azt tudom mondani,
hogy semmit. Ennek pedig híre megy, és
ez kellemetlen dolog.

Hogyan kerültél a VDSzSz-hez? Ez azért
nem mostanában történt…
Érkezett egy utaspanasz, amit az akkori
főnöknek írt valaki, névtelenül. Mennem
kellett a főnökhöz. Elmentem a VSZ
vezető ügyvivőjéhez a Kerepesi úton,
közöltem vele, hogy nekem valószínűleg
kell majd jogi segítség, ezt azonban
megtagadta, mondván, hogy nem lesz
szükség semmi ilyesmire. Megköszöntem,
otthagytam, majd megkérdeztem a
VDSzSz helyi ügyvivőjét – Járvás Andrást
– és megkérdeztem, hogy amennyiben
jogi segítségre lenne szükségem, tudnak-e
valamilyen jogászt biztosítani. Annyit
válaszolt, hogy öt percen belül ott van.
Akkor léptem át a VSZ-ből a VDSzSz-be.

Mi az, ami meghatározza a
szakszervezetünket, ami esetleg csak ránk
jellemző?
Én a VDSzSz Szolidaritásban látom így
visszatekintve is azt a csapatot, amelyik
küzd, harcol és tesz az emberekért. Segít
az embereknek. Nem fordulnak el a
tisztségviselők, ahogy az én esetemben is
történt annak idején. A legaktívabb
szakszervezetnek a VDSzSz Szolidaritást
látom. Az utazókkal való beszélgetések
során is, amikor szóba jöttek a
szakszervezetek, nagyjából ez a vélemény.
Helyi szinten a VDSzSz Szolidaritás
mindenben gyorsabban lép. 

A vonatkísérők esetében egy fordát kellene kialakítani adott
menetrendi időszakra, és azt a fordát kellene megfelelő
emberekkel feltölteni a szükséges létszámban, és amikor
valaki táppénzre vagy szabadságra megy, fordán kívülivel
kellene pótolni. A fordák sajnos nincsenek betartva, és hallani
olyat, hogy egyik-másik vezénylő kivételez, nem olyan
vonatokra teszi rá az embert, ami ráesne, hanem egy
kedvezőbb fordulót készít neki. Egyszóval a vezénylettel is
probléma van. Az egy kicsit durva, amikor egy negyven
napos fordánál egy jegyvizsgálóra egy rossz forduló ráesik
egy hónapban háromszor-négyszer is. Mert ha mindenki
becsületesen járná a fordát, akkor mindenkire csak egyszer
esne rá egy hónapban legfeljebb. Nálunk, vizsgáló
főkalauzoknál ilyesmi nem volt soha, ez csak az, amit a
vonatkísérőktől hallott az ember. És kifáradnak ám az
emberek, egyre több embertől hallani, hogy elmegy
táppénzre, nem bírja ezt a hajtást. 
Persze, nálunk annyival előnyösebb a helyzet, hogy
nélkülünk elmegy a vonat, de a vonatkísérők nélkül nem.
Meg lehet tervezni olyan vezénylést, hogy egy napra adott
vonatokra plusz embert vezénylek, és ha valaki hirtelen beteg
lesz, akkor ott van az ember, akivel helyettesíteni lehet. Ha
más nem, készenléti jelleggel bent lehetne tartani valakit, a
nagyobb fejállomásokon akár két embert is.

Volt olyan szolgálati vezetőd, aki jól bánt az emberekkel, akivel el
lehetett intézni mindent?
Legutóbbi vezetőnkről, Juhász Károlyról, csak csupa jót
mondhatok, szakmailag is toppon van, felkészült, megpróbál
lehetőségéhez képest megoldani minden olyan jellegű
problémát, ami a munkavállalót segíti. Nem kötekszik, ha
valakinek el kell mennie szakszervezeti gyűlésre, vagy
bárhová, hanem maximálisan segít, lehet vele együtt dolgozni.
Mindent meg tudtunk beszélni, ezt képviseltük tovább
mindkét irányba, ő a munkáltató, én a szakszervezet felé.
Soha nem volt ebből nézeteltérés.

Hány hasonló szolgálati vezetőt lehet találni a MÁV-Startnál?
Nem tudom, szerintem nagyon-nagyon keveset. 

Hogyan mennek az emberek a MÁV-Starttól nyugdíjba?
Sajnos 41 év után Juhász Karcsit, a közvetlen főnökömet
leszámítva a munkáltató részéről senki meg nem köszönte a
munkámat, se egy elismerés, se egy kézfogás vagy oklevél
nem volt, hogy köszönjük szépen a 41 éves munkát. És
sajnos ez nagyon rosszul esik. 



Mi a hobbid, mivel foglalkozol nyugdíjas éveidben?
Van három gyerekem és három fiúunokám, akikre büszke
vagyok: az ikrek hatévesek, a legkisebb hat hónapos.

Nyugdíjasként még mindig hozzád fordulnak a tagjaink segítségért,
téged keresnek? 
Megkeresnek problémákkal, de ilyenkor az utódomhoz
irányítom őket, Kondás Róberthez. 

Visszamész egyáltalán, visszajárogatsz?
Igen, jó visszamenni. Meg várnak is vissza. 

Azért akadnak olyan alapszervezetek, tagcsoportok, ahol az
utánpótlás nem biztosított. Te szándékosan emelted ki Robit?
Tudatosan kerested az utódodat?
Láttam, hogy talpraesett, alkalmas fiatalember. Két-három
évvel ezelőtt kiszemeltem, mindig vittem magammal,
mutattam, hogy ezt így kell csinálni, azt úgy. Elmondtam
Robinak, hogy mit hogyan kell csinálni, nem szabad tágítani,
de összerúgni sem érdemes a port egy-két ember hülyeségén.
Én is tapasztalom, hogy egyes tagcsoportoknál problémák
vannak: nem utolsó pillanatban kell kiszemelni az utódot,
mert látni kell azt, hogy mit akar, mit szeretne – meg mire
képes. 

Jól csinálja Robi?
Nagyon remélem, ha nem, akkor meghúzzuk a bajuszát.
 
Mi az igazán fontos az életben? Mi az, amit nyugdíjas korodra
megértettél, vagy másként látsz, mint fiatal fejjel?
Fiatal fejjel kicsit bátrabb az ember, idősebb korban kicsit
elkomolyodik, meggondolja, mit lép. Ezt teszi a rohanó világ,
kevesebbet találkoznak az emberek. A személyes
kapcsolatokat többre tartod, telefonálás helyett inkább azon
vagy, hogy fussunk össze, és váltsunk pár szót. 

Mit jelent számodra a VDSzSz Szolidaritás?
A csapatot. Rendszeresen tartottunk,
illetve tartunk – remélem, az utódom is
folytatja – Tiborszálláson vasutas hetet,
az egy jó csapatépítő program. Azért
húzódik ez el több naposra, mert nem
mindenki tud egyszerre ott lenni, és így
legalább folyamatosan jönnek-mennek,
váltják egymást az emberek, találkoznak,
meg örülnek egymásnak.

A tiborszállási vasutas hét igazi unikum. Úgy
tudom, nincs még egy vasutasnap, ami egy
hétig eltart... 
Elvárják a tagok, örömmel jönnek, sőt,
már kérdezik, hogy jövőre mikor lesz,
mert úgy ütemezik a nyaralásukat:
mindenféleképpen el akarnak jönni. És
ezt a hagyományt nem szabad megszakí-
tani. Ha máshol lenne, vagy csak egy-két
napos lenne, már nem úgy fogadnák,
mert van akinek abba az egy-két napba
nem férne bele, hogy eljöjjön. Volt olyan,
hogy hétfőn megkezdtük, és csak szom-
baton jött oda a tagunk, mert akkor
tudott eljönni. Igyekszünk gondoskodni
mindenről, a családom meg a Mátészalka
környékén élő kollégák segítenek:
lehordani a hűtőládát, a gáztűzhelyet meg
egyéb hasonlókat, beszerezni a nyers-
anyagokat.

Ez óriási szervezés lehet…
Igen, több napot vesz igénybe az
előkészület. 

A legelején is egy hétig tartott? 
Először négy napos volt, aztán mindig
bővítettük egy kicsit. 



"MEG KELLENE
ÉRTENIE  MINDEN
FIATALNAK ,  HOGY
SZAKSZERVEZET
NÉLKÜL  NEM LEHET
A  VASÚTNÁL
LÉTEZNI . "

Decemberben szerveződött újjá a VDSzSz
Szolidaritás Ifjúsági Tagozata, ahol Csicsics
Dórát választották meg tagozatvezetőnek. Ennek
apropóján beszélgettünk vele a leküzdendő
problémákról, előttünk álló célokról. 

Nemrég felébresztettétek szunnyadó álmából
szakszervezetünk Ifjúsági Tagozatát egy
csapatépítő tréning keretében...
Nagyon belevaló, talpraesett csapat állt össze,
a fiatalok az ország minden pontjáról
érkeztek. Legalább ilyen változatosság volt a
munkakörök terén is: jöttek például
jegyvizsgálók, utasellátósok, pályamunkások,
felsővezetékesek is. Persze, az első órában
mindenki nagyon csendes és visszahúzódó
volt. 

Aztán Bernát Beatrix, Bíró Ildikó, Diamant
Tünde és Novák Viktor közreműködésével
nagyon jó csapatépítő játékok következtek.
mindenki feloldódott, mindenki mesélt
magáról: ki milyen területen dolgozik, ki
honnan érkezett, de jó és rossz
tulajdonságokat is megtudtunk egymásról. Jó
sokat nevettünk, beszéltünk arról, hogy ki
mit szeretne elérni az életben, milyen
jövőbeli céljai vannak. Számomra az is
nagyon érdekes volt, hogy a csapat 90%-
ának valamelyik családtagja a vasútnál
dolgozott. 
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Nincsen szoros közösség, de itt a szakszervezetnél nagyon
családias, otthonos a légkör, lehetne egy jó közösséget építeni
a fiatalok körében is, ezt nagyon fontosnak tartom. A
közösségépítő programok, a közös munka is építi a csapatot,
hogy egymásra is támaszkodhassunk, egymást segíthessük.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a családias légkört a fiatalok
körében is megteremtsük. Ezen a rendezvényen elhangzottak
ötletek is az utánpótlással kapcsolatban: úgy lehetne például a
fiatalokat a vasúthoz csábítani, ha elmondjuk, hogy mi,
fiatalok miért szeretünk a vasútnál dolgozni, és miért előnyös
ez. Ha egy fiataltól hallják, hogy érdemes itt dolgozni
hosszútávon, akkor talán szívesebben jönnének ide.

Hogyan tovább? Mik lesznek a Tagozat első lépései?
A cél az, hogy az Ifjúsági Tagozatot fellendítsük, és hogy
minél több tagot toborozzunk, akik aztán a szakszervezetben
maradnak. És ha együtt dolgozunk egy közös célért, akkor
előre tudunk jutni. Első körben szerintem fontos, hogy a
fiatalok által használt felületeken mozgassuk meg tagjainkat:
facebook-csoportot, instaoldalt tervezünk indítani, ahol
elérhetnek minket. Itt tudhatják meg, hogy miért érdemes
belépni a szakszervezetbe, megismerik, hogy mivel
foglalkozunk. Meg kellene értenie minden fiatalnak, hogy
szakszervezet nélkül nem lehet a vasútnál létezni. Amióta az
Ügyfélszolgálaton dolgozom, folyamatosan azt hallom a
munkavállalóktól, hogy ez nincs, az nincs, ez nem jó, az nem
jó, és nagyon sokszor csak a szakszervezet áll a dolgozók
mögött – akár olyan probléma esetén, hogy a bért nem
fizette ki megfelelően a munkáltató, vagy ha például táppénz-
kiegészítésre volt szükség üzemi baleset esetén. Vagy ott van
például a házasságkötési támogatás, ami nagyon jó újítás,
hogy csak egy példát emeljek ki. Ezekről jó, ha a fiatalok
tudnak. Tervezünk ifjúsági rendezvényeket, akár két-három
havonta, amikor kicsit ki lehet kapcsolódni a napi rutinból, és
ahol kicsit jobban megismerhetnénk egymást. Persze, nem
csak az egyedülállókra kell gondolni, hanem a családos
fiatalokra és a kisgyerekeikre is. 
Célunk, hogy minden résztvevő a következő rendezvényre
hozzon magával másokat is. Attól, hogy most valami elindul,
nem biztos, hogy fenn is marad, viszont ha közelebb sikerül
egymáshoz hozni az embereket, már csak a közösségért is itt
maradnak. Mert jó a csapat, jó itt lenni, jó egy közösséghez
tartozni. Ha mindenki legalább egy vagy két fiatalt hoz
magával, akkor előbb-utóbb ez be fog indulni. 

Mennyire nehéz ma egy fiatalnak a MÁV-
Volán csoportnál?
Azt vettem észre, hogy a fiataloknak
ugródeszka ez a munkahely, mindenki
két-három hónapot, félévet, vagy akár
egy évet tölt el itt, és utána megy tovább
a szélrózsa minden irányába. Sajnos, a
fiatalok nem gondolkodnak ebben a
munkahelyben hosszútávon. 

Mi lehet ennek az oka?
A bérek elég alacsonyak bizonyos
szakmákban, vannak olyan területek,
amik nagyon alulfizetettek ahhoz képest,
hogy mennyit dolgoznak. És ha egy fiatal
hosszútávon gondolkodik, és például
családot szeretne alapítani, akkor – sokak
szerint – nem biztos, hogy ez a megfelelő
munkahely számukra. Pontosan ezért van
a folyamatos pályaelhagyás. Másrészt azt
is érzékelem, hogy borzasztó káosz van a
vállalatoknál: kiadnak egy utasítást, amit
nem gondolnak át, nem beszélnek meg
előre. Folyamatosan jönnek az utasítások,
ötpercenként, nincsenek konkrétumok
például egy utasítás végrehajtására,
hanem csak kiadják, és oldjuk meg. Csak
ez nem biztos, hogy kivitelezhető, mivel
lehet, hogy a munkáltató nem tudja, hogy
a munkavállaló hogyan dolgozik a gya-
korlatban. 

Közös érdek, hogy a fiatalok ne hagyják el a
vasutat, hogyan lehetne ezen a téren változást
elérni?
Tíz éven belül rengeteg munkavállaló fog
nyugdíjba vonulni, és nincsen utánpótlás,
vérfrissítés, épp ezért mindenképpen több
fiatal kellene, akik hosszútávon a vasúton
maradnának. Nagyon háttérbe szorulnak
a személyes kapcsolatok. Mindenki ren-
geteget dolgozik, legyen szó bármelyik
cégről, utána mindenki hazaesik, és a
kollégák nem is ismerik egymást. 



10 db kacsacomb
só, bors ízlés szerint (a sót ne sajnáljuk, a kacsa „szereti a sót”)
4 nagyobb fej hagyma
 1 fej fokhagyma
0,5 l kacsazsír
3 szál rozmaring

Hozzávalói:

KONYHANYELVEN
NOVÁK VIKTORRAL

Novák Viktor
szakszervezetünk
pályavasúti területi
vezető ügyvivő-
helyettese, aki
szabadidejében - az
önvédelmi sportok
mellett - a konyhában is
otthonosan érzi magát.
Rovatunkban receptjei
közül válogatunk!
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KACSACOMB

Kívül ropogós, belül omlós kacsacombokat kapunk, amit tálalhatunk párolt
lilakáposztával és hagymás tört burgonyával. A kacsacombokat gyakran párosítják
gyümölcsökkel (narancs, alma, körte), amit én is kipróbáltam, de javaslom, hogy
kacsa esetében maradjunk az egyszerűség mellett, és meg lesz az eredménye.



 A kacsacombokat tisztítsuk meg, majd alaposan, sózzuk, borsozzuk.
 A hagymákat és a fokhagymákat vágjuk szeletekre, a fokhagyma gerezdek
maradhatnak egészben is.
 Egy nagyobb tepsit sütőpapírral béleljünk ki, tegyük bele a kacsazsírt, majd
helyezzük bele a kacsacombokat.
 Szórjuk rá az összevágott hagymát és fokhagymát, majd tegyük rá a
rozmaringot.
 Alufóliával fedjük be, és 150 °C-ra elsőmelegített sütőben süssük kb. 60
percig, majd vegyük le a fóliát, és süssük még kb. 90 percig, a kacsa életkorától
függően a sütési idő megnövekedhet, esetleg rövidülhet.

Elkészítés

1.
2.

3.

4.

5.

I M P R E S S Z U M  

HALASI ZOLTÁN
F E L E L Ő S  K I A D Ó

Megjelenik 4.300 példányban,
kiadja a VDSzSz Szolidaritás

HUSZTA KRISZTIÁN
F Ő S Z E R K E S Z T Ő ,  T Ö R D E L Ő S Z E R K E S Z T Ő

1146 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 172.
INFO@VDSZSZ.HU

M I Ú J S Á G  S Z E R K E S Z T Ő S É G
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Karácsony ünnepéhez közeledve olvastam egy szentírási verset (Jakab levele 2.
rész), ami akár közvetlenül is kapcsolódhat a munkavédelemhez, illetve annak
a hideg munkakörnyezetre vonatkozó szabályozásához:

„Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi tápláléka, és
egyiketek így szólna hozzá: „Menj békében, melegedj, és lakjál jól!”, de nem adnátok
meg neki, amire testének szüksége van, mit használna?”
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A pihenőhelyeken, a különféle
szolgálati feladatokat ellátó személy-
zet helyiségeiben, az egészségügyi
létesítményekben, az étkezdékben és
az elsősegélyhelyeken biztosítani kell
az ilyen helyiségek rendeltetésének
megfelelő hőmérsékletet. Így nem
kell pl. a munkahelyi rendelkezésre
állás (készenlét) időtartama alatt
sem rendesen fűteni.

Amire a „testnek szüksége van”, ez az
általam kiemelt rész.
2022. szeptember 19-e szomorú napként
vonul be a Magyarországi munkavédelem
történetébe, hiszen ekkor jelent meg az a
353 számú kormányrendelet, ami –
véleményem szerint – a munkavédelmi,
ezáltal egészségmegőrzési szándékot
mellőzve, részben felfüggeszti azokat az
előírásokat, ami a hideg munkakörnye-
zetben történő foglalkoztatásra vonatkoz-
nak.

Nézzük meg, miben érint ez minket,
vasutasokat!
Alapjaiban a fűtési hőmérséklet 18
Celsius-fokos maximalizálását előíró
rendelet az állami szféra munkahelyeire
vonatkozik, megfogalmazva egy-két
kivételt (pl. gyermekvédelmi intéz-
ményt), így az állami vasútvállalatokra is
hatályos.
A jogszabály röviden, de annál
határozottabban fogalmazza meg a
maximális léghőmérsékletet, ennek
érdekében további szabályok végrehaj-
tását is felfüggeszti, így a munkavégzést
közvetlenül érintő 3/2002. (II.8.)
SzCsm-Eüm együttes rendeletben
meghatározott, a munkahelyek klímájára
vonatkozó szabályozást is.

Nem hatályos, nem lehet alkalmazni:

A (zárt) munkahelyeken a végzett munka jellegét
figyelembe véve, a rendelet melléklete szerinti megfelelő
hőmérsékletet kell biztosítani. Tudnunk kell, hogy az
érintett mellékletben szerepelnek azok a konkrét
hőmérsékleti adatok meghatározva, amiket a hideg
évszakra vonatkozóan betartandók.

A munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi
középhőmérséklet a munkaidő 50%-nál hosszabb
időtartamban szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot vagy
zárt téri munkahelyen a +10°C-ot nem éri el.

A következő felfüggesztett pont, hogy a munkavállalók
részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni.
Számomra teljesen elfogadhatatlan intézkedés, ha a
munkavállalók már teljesen „átfáztak”, a helyiségeikben
nem fűtünk rendesen, még a meleg teát is elvesszük
tőlük. És ha már nincs meleg ital, akkor annak
elfogyasztásához, legalább a dolgozók létszámát elérő
mennyiségben, személyenként és egyéni használatra
kiadott ivópoharakról sem kell gondoskodni.

A Karácsony, a dolgozói jólét, a megfelelő munka és pihenési
körülmények, az egészséget nem veszélyeztető körülmények
jelen esetben mintha valamiért elfelejtődtek volna.
Jó hír a kiadandó pihenőidők terén, hogy a munkaidő
részeként óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces
pihenőidőt ezek után is ki kell adni.

A VDSzSz Szolidaritás, a kormányrendeletre szinte azonnal
reagálva, már október legelején megfogalmazta a témával
kapcsolatos ajánlásait. Javaslatainkra, a munkáltatótól ezidáig
nem kaptunk választ, válaszokat.

Bodon Gábor, munkavédelmi szakértő



Az oktatásokon a területi tisztségviselők találkoztak szakszervezetünk vezetésével, átbeszélték az
aktuális problémákat, érdekvédelmi kérdéseket, a VDSzSz Szolidaritás előtt álló kihívásokat,
feladatokat. 
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A k i k r e  b ü s z k é k  v a g y u n k . . .
K I E M E L K E D Ő  S Z A K S Z E R V E Z E T I  M U N K Á É R T  E L I S M E R É S B E N
R É S Z E S Ü L T :

Á D Á M  L Á S Z L Ó

1983-tól vasutas,  árukezelő kocsivizsgálóként a
Rail  Cargo Hungaria ZRt.  munkavállalója.  Az RCH,
a korábbi MÁV Cargo létrejötte óta tagja szak-
szervezetünknek is .
A Záhonyi VDSzSz Cargo Alapszervezet megala-
kulása óta ügyvivő-testületi  tag.  Elszánt érdekvé-
dőként vesz részt a helyi  problémák megoldásá-
ban. A második ciklus óta a Cargo Üzemi Taná-
csában is aktívan képvisel i  a kollégák érdekeit .
Csapatépítő rendezvényeink szervező-főzőcsapa-
tának állandó tagja.  
Tisztségviselőként érdekvédelmi kérdésekben és
döntések meghozatalakor mindig a tagság érde-
keit tartja szem előtt .
Önzetlen segítőkészsége és tenni akarása a kö-
zösségért példaértékű.

B A G I  C S A B A

A Start Budapest TSzVI Szolnok Tagcsoport
vezetőjeként sikeres szervezési  és érdekvédelmi
munkájával látja el  megbízatását .  Arra törekszik,
hogy a helyi  közösség gondjait  a tagság
megelégedésére sikerüljön rendezni .
Kollégái bizalommal fordulnak hozzá,  mert
segítséget nyújt számukra szakszervezeti  t isztség-
viselőként és az üzemi tanácsban betöltött tagsága
révén is .  Nagy lelkesedéssel vett részt a Vasutas
Motoros Egyesület létrehozásában, jótékonysági
rendezvény szervezésében. Elvállalta az idei évre a
szakszervezetünket népszerűsítő,  a tagjainkat
tájékoztató prospektusunkon és a naptárunkon való
szereplést .
Szakszervezetünk 2020-ban az „Eredményes
szakszervezeti  munkáért” ,  2021-ben pedig az év
szervezője kitüntetésben részesítette.



B A L I S  K Á R O L Y

F U C Z U R  I S T V Á N

A MÁV Déli  Forgalmi Csomóponti Alapszervezet
vezető ügyvivője 19 éve.  Elszántságának köszönhető-
en a helyi  érdekegyeztetési  fórum meghatározó
szereplőjévé vált szakszervezetünk. Munkavédelmi
képviselőként is  elnyerte kollégáinak bizalmát,  a
bizottság elnöki feladatait is  el látja .
Vezetésével több cikluson keresztül kiváló
eredményeket érünk el az üzemi tanács- és a
munkavédelmi képviselő-választásokon.
2020-ban „Eredményes szakszervezeti  munkáért”
el ismerésben részesült .

A MÁV Miskolci  Területi  Ingatlankezelési  Főnökség
alapszervezetének el ismerésre méltó testületi  tagja.
Kollégái bizalommal fordulnak hozzá szakszervezeti  és
szakmai problémáikkal ,  kéréseikkel .  
Elszánt érdekvédőként vesz részt a helyi  problémák
feltárásában és megoldásában. Személyiségével ,
segítőkészségével ,  szakmai tudásával ,  szervezőmunká-
jával nagyban hozzájárul szakszervezetünk sikeréhez.

G Ä R T N E R  L A J O S

Az FKG Kft .  Székesfehérvár tagcsoportunk 2012-ben
választotta meg vezető ügyvivőnek.  Tagjai  bizalom-
mal keresik szakszervezeti  és szakmai problémáik-
kal ,  kéréseikkel .  Lelkes résztvevője a szakszervezeti
rendezvényeknek,  eseményeknek. 
Munkahelyi  és érdekvédelmi pozíciója mellett már a
második alkalommal nyerte el  kollégái bizalmát,  és
választották meg üzemi tanácstagnak,  valamint
munkavédelmi képviselőnek.  Az előző ciklusban a
Munkavédelmi Képviselő Bizottság elnöki t isztségé-
vel járó feladatokat is  el látta.  



K Á M Á N  K Á R O L Y

Szakszervezetünkbe 1995-ben lépett be,  2005-től
választott t isztségviselő,  az Üzemirányítási  Csoport
tagcsoportvezetője.  Aktívan részt vesz a szakszervezeti
munkában, jó szervező és csapat-összetartó ember.
Munkatársai ,  kollégái és tagcsoportjának tagjai
el ismerően nyilatkoznak munkájáról és emberségéről ,
bizalommal fordulnak hozzá problémáikkal .  
Az eltelt  40 évben több munkakörben dolgozott .  1982 és
1986 között Bük állomáson forgalmi gyakornok,  1986-tól
forgalmi szolgálattevő Acsád állomáson, majd 1990-től
Kőszeg állomáson. 1995 és 2005 között Szombathely
állomáson rendező-pályaudvari  forgalmi szolgálattevő,
személypályaudvari  külsős szolgálattevő és rendelkező
forgalmi szolgálattevő munkakörökben dolgozott ,  és az
üzemi tanács tagjaként is  kivette részét a munkából .
2005-től a szombathelyi  Vasútigazgatóság Forgalom-
irányítási  csoportjában, vonalirányítóként dolgozik.  

1985-től dolgozik a Biztosítóberendezési  Főnökségen, a
VDSzSz-be 1992-ben lépett be.
Már igen korán megmutatkozott ,  hogy határozott
fel lépésével jól  képvisel i  a tagság és kollégái érdekeit ,
ezért hamar a TEB szakág – később Tagozat –
t isztségviselője.
Már a harmadik cikluson keresztül tagja a VDSzSz
Szolidairtás Etikai Bizottságának,  és második ciklus óta
elnöke is a testületnek.  
Jelenleg a VDSzSz Szolidaritás Biztosítóberendezési
Főnökség Alapszervezetének,  i l letve a TBF Nyíregyházi
Tagcsoportjának vezető ügyvivője.
Szakmai tudását a szakszervezeten kívül a
munkavédelem területén is kamatoztatja ,  miután
munkavédelmi képviselőnek megválasztották.  Ezen a
területen szakképesítést is  szerzett ,  és tagja a MÁV Zrt .
Központi  Munkavédelmi Bizottságának,  a testületnek
korábban elnöke volt ,  jelenleg a társelnöke.

M E G Y E S I  C S A B A

P A T O N A I  I M R É N É

A MÁV-Start Pécs TSZVI alapszervezet Bátaszék tag-
csoport vezető ügyvivője.
Tagsága a szakszervezetünkben 2000-ben kezdő-
dött ,  majd 2019-ben vette át tagcsoportja vezetését .
Ideális vezető ügyvivő,  aki  nem fél hangot adni
véleményének, rendszeresen kiál l  a saját és mások
igazáért .  A tagok sorsát nyomon követi  nem csupán
a munkahelyeiken, hanem a magánéletükben is .
Nagyon jó hangulatú helyi  rendezvények szervezé-
sével népszerűsít i  szakszervezetünket.  Soha nincs
túl későn, vagy túl korán:  tagjaink gondjaikkal
bármikor megkereshetik.  Azonnal megtesz mindent
a problémák megoldása érdekében, ami a tagok
emelkedő létszámában meg is mutatkozik.



S Z E P E S I N É  R I S K Ó
J U L I A N N A

Z S E M B E R I  I L D I K Ó

1993-tól szakszervezetünk tagja,  hosszú ideje vezető
ügyvivő helyettes,  és több ciklus óta tagja a VDSzSz
Szolidaritás Országos Számvizsgáló Bizottságának is .
Igazi tyúkanyóként gondoskodik a tagság ügyes-
bajos dolgairól ,  és mivel mára már Ő a Nyíregyházi
Vontatási  Tagcsoport egyedüli  hölgy tagja,  jól  tudja
mindenki .  hogy bátran fordulhatnak hozzá,  ha
valamit el  kell  intézni .
Ezt a bizalmat már sokszor megerősítették,  amikor
az üzemi tanács tagjává választották,  melynek
elnöki t isztségét is  betöltötte utolsó ciklusában.
Jelenleg a munkavállalók jóvoltából a MÁV-Start Zrt .
Debreceni Járműbiztosítási  Igazgatóság Munkavé-
delmi Bizottságának tagja.

A MÁV Zrt .  Szeged FCSF Szeged Alapszervezet tagja és
ügyvivője,  aki  2010 óta képviselte tagjainkat a
csomóponti üzemi tanácsban és időszakonként a
Munkavédelmi Bizottságban, valamint 2015-től a MÁV
KÜT-ben is .  2017-ben a MÁV szervezeti  változása miatt
az Üzemirányítási  Központ üzemi tanács tagjaként a
KÜT-ben is folytatta munkáját ,  2021-ben a MÁV Zrt .
Üzemirányítási  Központnál megtartott üzemi tanács- és
munkavédelmi képviselő-választásokon sikeresen szere-
pelt ,  így mindkét testületbe bejutott ,  és tagja maradt a
Központi  Üzemi Tanácsnak is .
Felkészültségének,  aktivitásának és szociál is  érzékeny-
ségének köszönhetően a MÁV Zrt .  Esélyegyenlőségi
Bizottságának tagja,  majd 2020-tól elnöke is egyben.



A k i k r e  b ü s z k é k  v a g y u n k . . .
E R E D M É N Y E S  S Z A K S Z E R V E Z E T I  M U N K Á É R T  E L I S M E R É S B E N
R É S Z E S Ü L T :

Á D Á M  I S T V Á N

Szakszervezetünknek több mint 20 éve aktív
tagja.  Záhony és térsége alapszervezetünk harcos
tisztségviselője.  Már a harmadik ciklusát töltheti
népszerűségének és aktivitásának köszönhetően
a Záhonyi Csomópont üzemi tanácsában. A
Vásárosnaményi és Mándok-Tornyospálca Állo-
másfőnökségeken lévő tagjaink elhívatott érdek-
védője.  

G E L E N C S É R
L Á S Z L Ó

1989-ben  Győrben a Bencés Gimnáziumban
érettségizett .  1993-ban vasúti  közlekedésmérnöki
diplomát szerzett a győri  Széchenyi István
Főiskolán.
1998-ban közgazdasági szakokleveles mérnökként
végzett .  1993-tól dolgozik a MÁV-nál ,  elsőként
forgalmi szolgálattevő volt ,  majd 2002-től forgalmi
üzemmérnök Tapolcán, 2006-tól Keszthely
állomáson, 2010-től Tapolcán állomásfőnök.
Jelenleg is ebben a munkakörben dolgozik.
1994-től szakszervezetünk oszlopos tagja.  Széles-
körű szakmai tudása,  segítőkészsége,  emberséges
személyisége nagy megbecsülést vált  ki  munka-
társai ,  beosztottai  körében. Hasznos szakmai taná-
csaival készségesen segíti  dolgozóit és szak-
szervezetünket is .  Tagjaink bizalommal fordulnak
hozzá szakmai és egyéb problémáikkal .



H A V A S I  K R I S Z T I Á N

H U N Y A D I  Z S O L T

Munkaviszonya a MÁV Zrt-nél 1994-ben Győrben
indult ,  ahol jegyvizsgálóként dolgozott .
1996-ban Sümeg állomásra került ,  ahol váltókezelő
beosztásban látta el  feladatát .  Ezután vonali
tartalékos szolgálattevő 2003-ig,  majd Ukk állomá-
son rendelkező forgalmi szolgálattevő lett .  
2007-ben a Széchenyi István Egyetemen közlekedés-
mérnöki záróvizsgát tett .  2010-től Ukk ál lomáson,
2014-től Celldömölkön állomásfőnök.
2021-ben a Pannon Egyetem okleveles közgazdász
szakán kezdte meg tanulmányait .
1998.  óta szakszervezetünk elhivatott tagja,  több
cikluson keresztül üzemi tanácstag volt .
Magasszintű szakmai tudásával ,  korrekt emberi  és
vezetői tevékenységével kivívta kollégái és dolgozói
el ismerését ,  bizalmát.  Hozzáállása,  személyisége és
segítőkészsége megnyugtatóan hat a problémáikkal
hozzá fordulóknak.

A MÁV-Start Zrt .  Pécs JBI alapszervezet,  Nagykanizsa
Kocsivizsgáló Tagcsoport vezető ügyvivője,  szakszerve-
zetünk megbízható,  hűséges t isztségviselője.  Tagjaink
2019-ben megválasztották a Tagcsoport vezetőjének,
miután elődje nyugdíjba vonult .  Csendes,  szerény
személyiségével ,  határozott ,  higgadt gondolkodásával
képvisel i  a tagtársainkat.  Minden esetben lehetett rá
számítani .  Tiszta szívvel és hittel  közvetít i  követelé-
seinket,  nézeteinket,  hozzáállásunkat.  

K A R A K A S  S Á N D O R

A MÁV Zrt .  Békéscsaba Pályafenntartási  Főnökség
Szeghalom Tagcsoport vezető ügyvivője.  Korábban a
Vésztő Forgalmi Tagcsoport tagjaként kezdte el
megszervezni munkatársai  körében a tagcsoportot ,
majd 2020-ban onnan kiválva önálló tagcsoportot
hozott létre.  A munkavállalók eredményes képvisele-
te mellett a létszámbővítésben is jelentős szerepet
vállalt .  Segítőkész,  határozott t isztségviselő,  akire
tagjai  bizton számíthatnak.



K Ö T E L E S  T E O F I L

Hat éve vasutas,  és ugyanennyi ideje szakszerveze-
tünk tagja is .  A Keleti  pályaudvaron blokkos lakatos,
sikeresen elvégezte a biztosítóberendezési  műsze-
rész tanfolyamot is .  
2019 óta Biztosítóberendezési  Főnökségi Alapszer-
vezetünk vezető ügyvivője,  igazi szolgálatnak tekinti
a szakszervezeti  munkát.  Nincs olyan feladat,  amit
megoldhatatlannak tekintene:  telefonál ,  intézkedik,
beleáll ,  nem adja fel ,  bár nem ritkán falakba ütközik,
amik néha nagyon magasak.  De a falakat át lehet
ugrani ,  vagy esetleg átmászni rajtuk.  Mi biztosan
mögötted állunk!

Forgalmi Csomópont Zalaegerszeg Alapszervezeti  veze-
tője.  A MÁV-nál 1999-ben kezdett dolgozni váltókezelő
munkakörben. 2006-ban jelentkezett segédtiszti  tanfo-
lyamra Szombathelyre,  amit eredményesen elvégzett .
Ezt követően külsős forgalmi szolgálattevőként dolgo-
zott Zalaegerszegen. 2011-től  rendelkező forgalmi szol-
gálattevő.
Szakszervezetünkhöz 2004-ben csatlakozott .  2019-től
alapszervezeti  vezető ügyvivő a Zalaegerszegi Forgalmi
Csomóponton.
Aktívan részt vesz a szakszervezet munkájában, jó
szervező és csapat-összetartó ember.
Munkatársai ,  alapszervezetének tagjai  korrekt ,  segítő-
kész embernek ismerik.  Bizalommal fordulnak hozzá
problémáikkal ,  el ismerően nyilatkoznak emberségéről . P E T E  N O R B E R T

S Z A B A D I  M I K L Ó S

1994-óta szolgálja a vasutat ,  1996 óta szakszerveze-
tünk tagja.  Tagtársai  érdekeit üzemi tanácstagként
is védte.  A VDSzSz Szolidaritás Nyíregyháza Szesza
Tagcsoport ügyvivő-testületének oszlopos,  meghatá-
rozó tagja,  a Tagcsoport által  szervezett akár több
mint százfős családi napok, Vasutasnapi rendezvé-
nyek főszakácsa.  Főztjei  után túlzás nélkül
áll íthatjuk,  hogy az összes uj junkat megnyaljuk.
Ízletes,  magyaros,  és ami nagyon lényeges:  szívvel-
lélekkel készülő ételeket készít  tagtársainak.
Reméljük,  hogy még sok-sok rendezvényen lesz
lehetőségünk megkóstolni főztjeit .



T Í M Á R  I M R E

A MÁV Zrt Szerencsi  Csomópont Hidasnémeti tag-
csoport el ismerésre méltó vezetője.  Kollégái biza-
lommal fordulnak hozzá szakszervezeti  és szakmai
problémákkal ,  kérésekkel .  Tagtársainkat segíti
abban, hogy minél több információhoz jussanak a
munkaviszonyukat érintő kérdésekben, valamint
szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Több éve hatéko-
nyan közreműködik a tagtoborzásban és a helyi  ér-
dekvédelemben.

B A R N A  K Á R O L Y N É

A MÁV-nál 1982-ben kezdett menesztő forgalmi
szolgálattevőként a záhonyi Vasútforgalmi Szakkö-
zépiskola elvégzését követően. Az át- és
kiszervezések miatt tel jesítmény kiértékelő,
poggyász-pénztáros,  helyjegy pénztáros munkakörö-
ket látott el ,  jelenleg belföldi és nemzetközi
pénztáros.  
2007 óta szakszervezetünk tagja,  a VDSzSz
Szolidaritás Debrecen Szesza Tagcsoport
ügyvivőtestületének 8 éve aktív tagja.
Agatha Christie-t idézve:  "Akkor kel l  nyugalomba
vonulni ,  amikor az ember még élvezheti  az életet ."
Magdi éppen ennek az idézetnek tett eleget,  amikor
idén nyugdíjba vonult ,  hisz elég tevékeny,
lendületes ahhoz,  hogy igazán élvezhesse az életet .
Nyugdíjas éveire jó egészséget és sok boldogságot
kívánunk!

A k i k r e  b ü s z k é k  v a g y u n k . . .
É L E T Ú T  E L I S M E R É S B E N  R É S Z E S Ü L T :



H A R A S Z T I  G Y U L A

Ha egy mondatban kellene Őt bemutatni ,  akkor azt
lehetne róla elmondani ,  hogy Ő az,  aki  mindig is
vasutas volt ,  mióta csak vi lág a vi lág.
A vasúti  szakközépiskola elvégzése után mozdony-
vezető kadétnak állt ,  majd a vizsgák megszerzését
követően mozdonyvezető lett .  
Idővel búcsút vett a vasparipáktól ,  hogy 1981-től
forgalmi szolgálattevőként dolgozzon tovább.
A VDSzSz Szolidaritáshoz a Debreceni Területi
Szervezet megalakulásakor lépett be,  és maradt
tagunk 30 éven keresztül .  Az elmúlt néhány évben
tagcsoportvezető ügyvivőként képviselte kollégáit ,
egészen idei nyugdíjazásáig.
Köszönjük munkáját ,  és ezzel a néhány sorral
kívánunk neki hosszú,  boldog nyugdíjas éveket:
A nyugdíjas kor elért Téged, /  Legyen hozzá jó
egészséged! /  S ne legyenek soha gondjaid,  /  Élvezd
majd szabad napjaid!

A Start Vezérigazgatósági Alapszervezet vezetőjeként
komoly eredményeket ért el  a vizsgáló főkalauzok
szakszervezetünkhöz történő széleskörű csatlakozásá-
ban. Az utazói munkakörben dolgozók belépése érdeké-
ben is dicséretes munkát végzett .  Tagcsoportvezetőként
több mint 9 évig önállóan intézte a kollégái által
rábízott ügyeket,  precizitása,  képzettsége és tájékozott-
sága nagyban megkönnyítette tagjaink érdekeinek
képviseletét .  Egyedülálló,  5-6 napig tartó vasutasnapi
rendezvénysorozat megszervezésével tette színesebbé
tagjaink számára a szakszervezeti  életet ,  amellyel
hozzájárult a helyi  közösség összetartó erejének növelé-
séhez és szakszervezetünk jó hírének népszerűsí-
téséhez.  Érdekvédőként végzett elhivatott munkájával
méltán kiérdemelte 2016-ban az „Eredményes szakszer-
vezeti  munkáért” ,  majd 2019-ben a „Kiemelkedő szak-
szervezeti  munkáért”  kitüntetést .  Nyugdíjas éveire jó
egészséget és sok boldogságot kívánunk!

H I R I P I  S Á N D O R

K O V Á C S  I S T V Á N

Neki köszönhetően Szolnok állomáson 2012-ben
megalakult Kocsivizsgálói  Tagcsoportunk. Vezető
ügyvivőként arra törekedett ,  hogy tagjai  problémáit ,
gondjait  minél eredményesebben képvisel je ,  és
azokra helyi  szinten megoldást talál jon.
Felkészültségével ,  el ismert szakmai tudásával
segítette a tagság magas színvonalú érdekképvisele-
tét márciusi  nyugdíjazásáig.  
Kívánjuk,  hogy a sok évtizednyi munka után, letéve a
kalapácsot,  pihenéssel ,  horgászattal  és kertészke-
déssel aktívan,  boldogságban és egészségben
teljenek nyugdíjas évei !



L O V A S  É V A

O R O S Z I  R U D O L F

Szakszervezetünk megalakulásától kezdve a Buda-
pest JBI Keleti  Tagcsoportban segítette a vezető
ügyvivő munkáját ,  odaadóan intézte a kollégái által
rábízott ügyeket.  Szakszervezeti  tevékenységében az
elköteleződés és a közösség iránti  segítőkészség
vezérelte.  Színvonalas helyi  programok megszerve-
zésében való részvételével tette színesebbé tagjaink
számára a szakszervezeti  életet ,  de a központi  ren-
dezvényeknek,  sztrájkoknak és demonstrációknak is
aktív szereplője volt .  
Munkavédelmi képviselő és Országos Számvizsgáló
Bizottságban betöltött t isztségét felelősségteljesen
és lelki ismeretesen  látta el  idei nyugdíjazásáig.
Áldozatos szakszervezeti  tevékenységét 2018-ban az
„Eredményes szakszervezeti  munkáért” ,  majd 2020-
ban a „Kiemelkedő szakszervezeti  munkáért”  el isme-
réssel jutalmaztuk.  Egészségben és örömben gaz-
dag, hosszú boldog nyugdíjas életet kívánunk!

A központi  munkaszervezet rangidőseként,  kollégaként
és szakemberként biztos viszonyítási  pont volt munkánk
során. A szakszervezet hőskorában (a ki lencvenes évek
közepe)  csatlakozott közösségünkhöz,  így lényegében
valamennyi jelentős ütközetben részt vett ,  emiatt őt is
méltán a nagy generáció tagjaként t isztel jük.
A szakmai-érdekképviseleti  feladatai mellett a VDSzSz
Szolidaritás Felügyelő Bizottsága elnökeként a legújabb
kori  történetünknek is aktív részese lett ,  az ügyek
kezelésében mindig igyekezett pozíciójából adódó
szerepének megfelelni .
Érdekvédelmi attitűdje szerencsésen találkozott a
szakmaisággal ,  így hozzá forduló tagjaink számíthattak
támogató közreműködésére.  A szakmai megkö-
zelítéseken túl ,  mindezt olyan emberi  alázattal  tette,
ami valamennyi szakszervezeti  t isztségviselőnk számára
példamutató.  Nyugdíjas éveire jó egészséget és sok
boldogságot kívánunk!

O R T U T A Y  C S A B A

Szakszervezetünknek a záhonyi kezdetektől aktív
tagja.  Több mint 23 évig képviselte tagtársaink
érdekeit az Eperjeskei Biztosítóberendezési  Alap-
szervezetben majd Tagcsoportban, összetartotta a
"kis csapatot" .  Idén augusztustól élvezi a megérde-
melt nyugdíjas életet ,  amihez sok boldogságot és
egészséget kívánunk!



S Z A K Á L Y  T A M Á S

A JBI Szombathely Alapszervezeti  vezetője.  1981-től
2022-ig,  nyugdíjazásáig,  vontatási  járműszerelő
munkakörben dolgozott .
1995 óta szakszervezetünk tagja,  2013-tól a JBI
Szombathelyi  Tagcsoport vezetője volt ,  2018-tól
üzemi tanácstag.
Szakszervezeti  tevékenysége tagjainak növekvő
létszámában is megmutatkozott .  Megbízható,  jó
közösségi ,  csapatépítő és szervező.  Tagjait  az
átszervezések során is megtartotta,  létszámukat
növelte.
Kollégái és tagcsoportjának tagjai  bizalommal
fordultak hozzá szakmai és szakszervezeti  kérdések-
ben egyaránt,  és el ismerően nyilatkoztak munkájá-
ról ,  tevékenységéről .  
Köszönjük tisztségviselői  munkáját ,  nyugdíjas éveire
jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

L E R N E R  A T T I L A

A DB Cargo Hungária Győr Tagcsoportunk vezető
ügyvivő-helyettese,  majd vezető ügyvivője.  2021-ben  
a vezető ügyvivő betegsége miatt egy bértárgyalás
kellős közepén találta magát és sikeresen vette az
akadályokat.  Tel jes bizalmat épített ki  tagjainkkal ,
probléma esetén segítséget nyújt ,  képvisel i  a tagok
érdekét,  a vezetők is el ismerik munkáját .  
Helytállásának,  kitartásának,  nyí ltságának köszönhe-
tően megtöbbszörözte tagságunkat a vállalatnál .  

A k i k r e  b ü s z k é k  v a g y u n k . . .
É V  S Z E R V E Z Ő J E  E L I S M E R É S B E N  R É S Z E S Ü L T :



Ő S Z I  J Ó Z S E F

V U K Á N  L Á S Z L Ó

A MÁV Zrt .  Hatvan Forgalmi Csomóponton kiemelke-
dő szervezési  és érdekvédelmi munkájával látja el  a
vezető ügyvivői feladatokat.  
Meghatározó szerepe van a munkáltatói tárgyaláso-
kon, ahol sikeresen képvisel i  az őt megválasztókat.
Elszánt érdekvédőként vesz részt a helyi  problémák
feltárásában és megoldásában. 
Aktív szerepet vállal  abban, hogy a kollégák
megismerjék szakszervezetünket,  a közösséghez
való tartozás fontosságát,  és hozzánk csatlakozza-
nak.  Az üzemi tanács és a munkavédelmi bizottság
elnöki pozíciójának ellátása mellett a Központi
Üzemi Tanács tagjaként még több feladatot vállalt ,
amellyel hozzájárul kollégáinak hatékonyabb
érdekképviseletéhez.
Érdemei el ismeréseként 2016-ban „Kiemelkedő szak-
szervezeti  munkáért” ,  2019-ben az "Év szervezője"
kitüntetésben részesült .

1990-ben kezdte vasúti  pályafutását vezető jegyvizsgá-
lóként.  2002-ig vonatvezetői munkakörben dolgozott ,
azóta ismét vezető jegyvizsgáló.
1992 óta szakszervezetünk tagja.  Jó szervező,  közösségi
és csapat-összetartó ember.  2011-től  választott
tisztségviselő,  tagcsoportvezető.
Aktívan részt vesz szakszervezetünk életében, élen jár
az új tagok beszervezésében. Munkatársaival korrekt
munka és baráti  kapcsolatot alakított ki .  Tagcso-
portjának tagjai ,  valamint munkatársai  is  bizalommal
vannak iránta.  Szakmai és szakszervezeti  kérdésekben
jól felkészült és bőséges tapasztalattal  rendelkezik,  így
a hozzá fordulóknak mindenben segít problémájuk
megoldásában.

Köszönjük áldozatos munkátokat!Köszönjük áldozatos munkátokat!Köszönjük áldozatos munkátokat!   
Gratulálunk, eredményes munkátGratulálunk, eredményes munkátGratulálunk, eredményes munkát

kívánunk a továbbiakban is!kívánunk a továbbiakban is!kívánunk a továbbiakban is!
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Arnóczki Barnabás, akinek november ��-én Liza néven született kislánya,
Bodó Béla, akinek október ��-án Zselyke néven kislánya
Bukovenszki Ferenc Zsolt, akinek október ��-én Lara Henriett néven
kislánya,
Dankó Edit, akinek október ��-én Aneliz néven kislánya,
Farkas Kálmán Imre, akinek november ��-án Luca néven kislánya
Földényiné Vékony Ibolya és Földényi István László, akiknek november �-án
Nóra néven kislányuk született,
Kenyeres Sándor, akinek november ��-én Nóra néven kislánya,
Keppel-Kovács Tímea, akinek november �-én Ádám néven kisfia,
Kovács Dávid, akinek november �-án Jázmin néven kislánya,
Lázok Tamás Krisztián, akinek szeptember �-jén Anna néven kislánya,
Nagy Ádám, akinek szeptember ��-án Rebeka néven kislánya,
Nagy Krisztina, akinek november ��-én Dominik néven kisfia,
Süveges Imre, akinek november �-án Imre Márk néven kisfia,
Szőke Péter, akinek október �-án Anna néven kislánya,
Takács-Laurencz Edina, akinek október �-én Dorina néven kislánya,
Tóth Tibor Szabolcs, akinek szeptember ��-án Sarolta Odett néven kislánya,

ALÁBBI TAGTÁRSAINKNAK GYERMEKÜK SZÜLETETT, 
EZÉRT GYERMEKVÁLLALÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTEK:

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
 

A támogatás a gyermekvállalási támogatási kérelem
benyújtásával igényelhető, a gyermek születési anyakönyvi

kivonatának másolatával. Ha mindkét szülő tagunk, 
akkor a támogatásra természetesen mindketten jogosultak. 

A támogatás mértéke 40.000 forint.
 

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


