
A készenléti jellegű munkakörben foglalkozta-
tottak érdekében zajló vita eredményes meg-
oldásának minden vasutas számára – így a nem
készenléti jellegű munkakörökben dolgozók
részére is – kedvező fordulatot kell hoznia!

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

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

A VDSzSz Szolidaritás által jogerősen
megnyert per és a szakszervezetünkkel
való egy hónapos huzavona után a mun-
káltatók teljeskörűen, részletes elszámo-
lás alapján 3 évre visszamenőlegesen
kifizetik az elmaradt túlórapótlékot az
összes érintett számára!
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•Szakszervezetünk, a VDSzSz
Szolidaritás február 25-én

jogerősen pert nyert a
Szegedi Törvényszéken.
Már az elsőfokú ítélet

után jeleztük, hogy a
munkáltatóknak a jogerős

ítélet nyomán jelentős össze-
geket kellene visszamenőlege-

sen kifizetnie a készenléti jelle-
gű munkakörben foglalkoztatott
vasutasok, tagjaink részére. Ál -
láspontunk szerint ugyanis a
vasutasokat ugyanis jelentős
kár érte az elmúlt időben, szak-
szervezetünk, a VDSzSz Szolida-
ritás szerint ezt a kárt a munkál-
tatónak meg kell térítenie szá-
mukra, hiszen eddig a munkál-
tatónál volt az a pénz, aminek
érintett tagjaink, a vasutasok
zsebében lett volna a helye. A
vasutasok az utóbbi években
gyakorlatilag megelőlegezték az
őket megillető díjazást. 

•A munkáltató a jogerős bíró-
sági ítélet értelmében – az Mt.
101. § (3) alapján – nem oszt-
hatja be RENDES MUNKAIDŐ-
BEN a készenléti jellegű munka-
kört betöltő munkavállalókat
szombatra, amennyiben az azt
követő vasárnap rendes mun-
kaidőben vannak beosztva.

Ugyanez fordítva is igaz: amennyiben a szombati munkavégzésre rendes munkaidőben
kerül sor, úgy a szombatot közvetlenül követő vasárnapi munkavégzésre csak rendkívü-
li munkaidőben szabad a munkavállalókat beosztani. Ráadásul, az érintetteket ez eset-
ben a vasárnapi pótlék is megilleti!

Készenléti jellegű munkakörök: a VDSzSz Szolidaritás több
mint két éve kezdeményezett tárgyalásokat a munkáltató-
val, ezek azonban nem vezettek eredményre. Tagtársunkat
képviselve bírósághoz fordultunk, ahol jogerősen pert nyer-
tünk. A szakszervezetünkkel folytatott egy hónapos huza-
vona után a munkáltatók teljeskörűen, részletes elszámo-
lás alapján 3 évre visszamenőlegesen kifizetik az elmaradt
túlórapótlékot az érintett vasutasok számára! Ez összessé-
gében több milliárd forintot tesz ki a MÁV-Csoport közel
tízezer készenléti jellegű munkakörben dolgozó munkavál-
lalója esetében! 

Már az elsőfokú ítélet után jeleztük, hogy a munkáltatóknak a jogerős ítélet nyomán jelentős összegeket
kellene visszamenőlegesen kifizetnie a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott vasutasok, tagjaink
részére.

(Folytatás a 4. oldalon)
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•Március 16-án a munkáltató
agitátorokkal kezdte járni a hálóza-

tot, és az egyéni megállapodás aláírá-
sára próbálta rávenni a vasutasokat.
Március végéig kellett a munkáltató-
nak összegyűjtenie az aláírt egyéni
megállapodásokat a vasutasoktól. A
munkáltató átalányt kínált fel az érin-
tettek részére, ennek mértéke nullától
130 ezer forintig terjedt attól függően,
ki milyen munkakörben és mióta dol-
gozik.

•A kifizetetlen rendkívüli munka-
végzésért felajánlott átalány össze-
ge azonban sokak esetében felével,
háromnegyedével is kevesebb an -
nál, ami járna. Ezt erősíti meg töb-
bek számítása is, Nagy Károly for-
galmi szolgálattevő tagtársunkkal
közösen készített (honlapunkon
található) kalkulátorokban ez ellen-
őrizhető is volt: esetében több mint
520 ezer forint elmaradt munkabér
jött ki – szemben a munkáltató által
az egyéni megállapodásban számá-
ra felkínált bruttó 100 ezerrel.

Nagy Károly forgalmi szolgálattevő
tagtársunk már sokaknak segített a
számolásban, tapasztalatai szerint
klasszikus négyes fordulóban havi
szinten 5 és 20 óra közötti túlórát kell
kifizetni, ez éves szinten 70-140 órát,
három évre számolva pedig 210-420
órát jelent. A lényeget így foglalta
össze:

„Mindenki magánügye, hogy elfo-
gadja-e elszámolás nélkül az aján-
lott összeget, vagy sem. Azt azért
tudni kell, hogy a MÁV nem véletle-
nül reagált ilyen gyorsan. A számí-
tások nála pontosan megvannak. Ez
nekik kb. félnapos munka volt. Az
vett igénybe több napot, hogy kita-
lálják, mit kezdjenek a helyzettel.
Ezt találták ki: a többségnek be -
ajánlanak elszámolás nélkül a tény-
legesen járó összegnél lényegesen
kevesebbet. Pontosan tudják, hogy
a vasutas pici pénzből él, és sajnos
vannak olyanok, akiknél ez az
összeg azt jelenti, hogy ki tudják
fizetni az elmaradt számlákat, eset-
leg tavaszi kabátot tudnak venni a
gyereknek, mert a tavalyit kinőtte
(ez nagyon szomorú). Azt azért
senki se felejtse el, hogy ezért a
pénzért megdolgoztunk. Mi ezt nem

kértük, ez nem jutalom. FIZESSÉK KI
AZ UTOLSÓ FILLÉRIG, AMI JÁR!”

Kurunczi Imre, aki László Gábor
mellett nevét adta a VDSzSz Szoli-
daritás február 25-én jogerősen
megnyert próbaperhez, ezt a taná-
csot adta:

„Nagyon sokan kerestetek meg az
elmúlt napokban tanácsért az
elszámolással kapcsolatban. Most
leírom mindenkinek:
Az én elszámolásom 24 szombatot,
303 óra túlóráját takarja.
Összesen 163 ezer forint és megítélt
kamatait kapom meg remélhetőleg
még e hónapban. Javaslom, min-
denki kérjen pontos élszámolást a
járandóságáról, hisz elmaradt mun-
kabéredről van szó! Ami jár, az jár!
Nem mindegy, hogy 100 ezer vagy
320 ezer, mint az sem, hogy 2 millió
vagy 5 millió! Ez a javaslatom!”

•A felkínált megállapodás 2. pont-
ja tartalmazott jogorvoslati lehető-
séget, de azt tudni kell, hogy az alá-
írt megállapodás utólagos megtá-
madása (Mt. 38.§) – a magyar jog-
gyakorlat ismeretében – általában
halálraítélt vállalkozás. Hiába írja az
Mt:

„27. § (1) Semmis az a megállapo-
dás, amely munkaviszonyra vonat-
kozó szabályba ütközik, vagy mun-
kaviszonyra vonatkozó szabály
megkerülésével jött létre vagy nyil-
vánvalóan a jóerkölcsbe ütközik.”

•Március 16-án a VDSzSz Szolidari-
tás konzultációt kezdeményezett
Bánhidi-Nagy Attila, a MÁV Zrt.
humánerőforrás vezérigazgató-he -
lyettese ré szére írt levelében. Mint
írtuk:

„Aggályosnak tartjuk, hogy a mun-
káltatók úgy kívánnak elmaradt
munkabér (rendkívüli munkavégzés
miatt) kifizetéséről megállapodni,
hogy a munkavállalónak nincs mód-
jában ellenőrizni a kifizetés helyes
voltát!”

•A MÁV Zrt. válaszában azonban
arról tájékoztatott minket, hogy
nem kíván konzultációt folytatni:

„A megjelölt tárgyban nem látjuk
szükségét önálló konzultáció meg-
tartásának (…)”

•Március 18-án tájékoztatást és a
jelen intézkedés felfüggesztését kérte
többek között a MÁV Zrt. Központi
Üzemi Tanácsa a munkáltatótól a
munkavállalóknak járó konkrét mérték
megállapításáig – összhangban szak-
szervezetünk kezdettől fogva hangoz-
tatott álláspontjával. Egyúttal a KÜT
felhívta a munkáltató figyelmét, hogy
tartózkodjon a jövőben a jogsértő
magatartástól. (A levelet honlapunkon
olvashatjátok el.) 

•Szintén március 18-án a munkálta-
tó válaszában „a lehető leghatározot-
tabban” visszautasította a MÁV Zrt.
KÜT levelét.

Idővonal   Idővonal   Idővonal   Idővonal
(Folytatás a 3. oldalról)
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•Ezzel egyidőben megtettük az elő-
készületeket a pertársaság létreho-
zására azon tagjaink számára, akik
nem írták alá az egyéni megállapo-
dást! Hiszen a VDSzSz Szolidaritás
többek között pertársaság alakítá-
sában látta tagjai képviseletének
hatékony módját. Ennek érdekében
elkészítettük az érintett munkáltatók-
kal szemben a bíróságokhoz benyúj-
tandó keresetlevelet. Tagtársainknak
így lehetőségük volt arra, hogy terüle-
ti szervezeteink útján, a VDSzSz Szoli-
daritás számára adott meghatalma-
zással csatlakozzanak a pertársaság-
hoz – és ezt mielőbb javasoltuk meg-
tenni. A pertársaság esetünkben azt
jelentette, hogy – felperesként – tag-

társaink együtt, a szakszervezet képvi-
selője útján lépnek be munkáltatón-
ként és bíróságonként a perbe (prakti-
kusan tehát Budapesten és a megye-
székhelyen működő Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságonként kívántuk
létrehozni a pertársaságokat, tagjain-
kat a munkáltató azon telephelye sze-
rinti bíróságonként csoportosítva, ahol
munkaszerződésük szerint munkát
végeznek).

•Március 24-én a VDSzSz Szolidari-
tás Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-
vezérigazgatója részére elküldött per
előtti felhívásában a munkáltató hiva-
talos álláspontját három fontos kér-
désben kérte ki. Jeleztük: kedvezőtlen
válasz esetén a VDSzSz Szolidaritás
valamennyi minket meghatalma-
zott/meghatalmazó munkavállaló ne -
vében és képviseletében rövid időn
belül megindítja a jogi eljárásokat! A
történelmi hűség kedvéért ezek voltak
a kérdéseink:

1. „Szándékozik-e a munkáltató per
előtti egyezség keretében az érin-
tett munkavállalók követelését –
nem átalány jelleggel – a tételes
munkáltatói elszámolás egyidejű
elvégzése mellett, az elévülési időre
is tekintettel visszamenőlegesen
elismerni, és azt annak kamataival
együtt kifizetni?
2. Hajlandó-e a munkáltató – az
előző lehetőség hiányában – olyan

per előtti egyezségre, ahol a mun-
kavállaló saját elszámolásai képezik
a követelés jogalapját? (Ez esetben
nyilván a munkáltató jogosult a
munkavállaló követelésével szem-
ben saját nyilvántartásai alapján a
követelés összegét vitatni.)
3. Amennyiben egyáltalán nem
szándékozik a MÁV-Csoport a mun-
kavállalói követeléseket peren kívül,
és nem átalány-jelleggel elismerni,
illetve rendezni, további kérdés,
hogy hajlandó-e a munkáltató a
munkavállalók részére – immár a
jogerős ítéletnek megfelelő – valós
és helyes elszámolásokat a követe-
léssel érintett időszakra visszame-
nőlegesen rendelkezésre bocsátani?
Ezt a kérésünket feltétlenül indokol-
ja az a körülmény, hogy a munkálta-
tók nevében és képviseletében eljá-
ró MÁV SZK Zrt. ezekre a munkavál-
lalói megkeresésekre rendre eluta-
sító választ ad.”

•Ilyen előzmények után egy hóna-
pos huzavona után sikerült elérnünk,
hogy március 25-én egyezség szüle-
tett: a munkáltatók teljeskörűen, rész-
letes elszámolás alapján három évre
visszamenőlegesen kifizetik az elma-
radt túlórapótlékot az összes érintett
számára!
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Egy hónapos huzavona után sikerült 
elérnünk, hogy március 25-én 

egyezség született!

(Folytatás a 6. oldalon)
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Köszönjük két tagtár-
sunk – Kurunczi Imre és

László Gábor – bátor kiállá-
sát: számukra a VDSzSz
Szolidaritás biztosította,
biztosítja a jogi képvisele-
tet, és a próbaper megnyeré-
sét eredményező jogi értel-
mezést a bíróságon. 

Szeretnénk kifejezni elismeré-
sünket azon tagjaink, kollégáink
számára, akik – a VDSzSz Szoli-
daritás szavára hallgatva – mér-
legeltek, majd ezt követően vet-
ték a bátorságot, és megtagad-
ták az egyéni megállapodás alá-
írását! A lényeg, hogy Velük
közösen sikerült elérnünk, hogy
a munkáltatók ez év végéig kifi-
zessék az elmaradt túlórapótlé-
kot!
Az utóbbi hetekben számtalan-
szor felhívtuk a munkavállalók,
tagjaink figyelmét: minél többen
tagadják meg az egyéni megál-
lapodás aláírását, a munkáltató
annál inkább rá lesz kényszerít-
ve arra, hogy korrekt elszámo-
lást követően mindenkinek az őt
megillető összeget fizesse meg.
Emellett javasoltuk azok számá-
ra, akiket megkeres a munkálta-
tó az egyéni megállapodás alá-
írása érdekében: fontolják meg
a döntést, és mindenképp kérje-
nek részletes elszámolást. Hang -
súlyoztuk, hogy senki jogérvé-
nyesítését nem korlátozza, ha
nem írja alá a munkáltató által
felkínált megállapodást. 
Aki mást állított, az tévedett,
vagy rossz szándék vezette. Ez
egy ajánlat volt, amit akár el is
lehetett fogadni, vagy akár visz-
sza is lehetett utasítani – követ-
kezmények nélkül. Álláspontunk
mindvégig az volt, hogy a mun-
káltató törvényi kötelessége a
munkabérről elszámolást adni –
az elmaradt túlórapóték pedig
munkabér.

•Március 25-én a munkáltatóval
létrejött egyezségben Dávid Ilona,
a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója
vállalta, hogy a készenléti jellegű
munkakörben foglalkoztatott vas-
utasok részére – a három éves elé-
vülési határidőig visszamenőlege-
sen – az év végéig átutalják az
eddig kifizetetlen, elmaradt túlóra-
pótlékokat. 
(Számunkra értelemszerű, hogy az
újraszámfejtés során a késedelmi
kamatokkal is számolni kell!) Ezt meg-
előzően június 30-ig részletes elszá-
molást adnak át az érintettek részére.
Az elszámolás összegével egyetértő

munkavállalók további vita nélkül
megkapják járandóságukat, az elszá-
molás helytálló voltát vitató vasuta-
sok számára lehetőség van a korrekci-
óra. 
A munkáltató az utóbbi hetekben a
munkavállalók többsége számára az
őket megillető járandóságnál – állás-
pontunk szerint – jóval kisebb össze-
get tartalmazó átalány-megállapodá-
sokat kínált fel. Azok a munkavállalók,
akik ezt aláírták, április végéig állhat-
nak el a megállapodásban foglaltak-
tól. Ebben az esetben részükre június
végéig ugyanúgy részletes elszámo-
lást készít a munkáltató, majd legké-
sőbb december 31-ig kifizeti az őket
megillető, elmaradt túlórapótlékot.
(Amennyiben elállnak a megállapo-
dástól, majd a tételes elszámolás
során kiderül, hogy a részükre járó
tényleges összeg kevesebb a megálla-
podásban feltüntetett összegnél, úgy
a már kifizetett összeg és a tételes
elszámolásban szereplő összeg külön-
bözetét 60 napon belül vissza kell
fizetniük a munkáltató részére.)

•Bárány Balázs, a VDSzSz Szoli-
daritás alelnöke a március 25-i
egyezség kapcsán a fejleményeket
honlapunkon így értékelte: 

„Úgy véljük, ezt az eredményt kizá-
rólag azért tudtuk elérni, mert tag-
jaink sokasága képes volt ellenáll-
ni, és élt a jogával! Például úgy,
ahogy azt a napokban több vezető
jegyvizsgáló is tette, amikor nem
hajtották végre a munkáltató uta-
sítását, és nem léptek szolgálatba,
mert kérésük ellenére a munkálta-
tó nem volt hajlandó elrendelni a
szombati napra vonatkozó rendkí-
vüli munkavégzést! Van értelme
kiállni önmagunkért, van értelme
megkövetelni a jogainkat, mert
megvan az eredménye!” 

Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidari-
tás elnöke arról is tárgyalt a mun-

káltatóval, hogy március 30-án
folytatódjanak a kollektív szerző-
dések módosítására irányuló tár-
gyalások.

•A március 30-i tárgyaláson azon-
ban egyelőre nem született megál-
lapodás a VDSzSz Szolidaritás által
jogerősen megnyert próbaperben
hozott ítélet kapcsán a jövő rende-
zéséről, azaz a készenléti jellegű
munkakörökre vonatkozó KSZ-
módosításokról. Eltérnek az állás-
pontok, de szakszervezetünk tovább-
ra is azt vallja, hogy szerkezeti módo-
sításokra hajlandóak vagyunk, de az
anyagiakkal kapcsolatban nem enge-
dünk abból, amit a törvény a jövőt
illetően is előír (a részletekért ld.
„Készenléti és nem készenléti munka-
körök: Hogyan tovább?” c. cikkün-
ket). 
Az elmaradt túlórapótlék visszame-
nőleges kifizetésével kapcsolatban
rendezettek a viszonyok, sőt, előrelé-
pésről is beszámolhatunk. A munkál-
tatóval ugyanis megegyeztünk abban,
hogy az érintetteknek még március
31-én is lehetőségük volt aláírni az
egyéni megállapodást, amennyiben
azt számukra kedvezőbbnek tartot-
ták. Ez esetben április 10-ig fizeti ki a

(Folytatás az 5. oldalról)
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munkáltató részükre az abban szereplő összeget. Aki úgy
véli, hogy a már korábban aláírt megállapodás alapján
pórul jár, annak a kifizetést követően, április 11-től a

MÁV által kiadott nyilatkozati lapot kitöltve lehetősége lesz
arra, hogy az őt megillető teljes összeget megkapja. Azzal a
kockázattal, amire korábban már felhívtuk tagjaink figyel-
mét: a MÁV ugyanis ez esetben újraszámfejti a múltat, és
amennyiben a végeredmény alacsonyabb a kifizetett
összegnél, akkor az érintett munkavállalóknak vissza kell
fizetniük a különbözetet. Ha viszont kiderül, hogy keveseb-
bet fizetett a munkáltató, úgy a hiányzó részt legkésőbb
december 31-ig ki kell fizetnie az érintett munkavállalók
részére.

A március 30-i tárgyaláson nyomatékosan felhívtuk a
MÁV-Start vezérigazgatójának figyelmét: hagyjanak fel az
utóbbi napok jogellenes vezénylési gyakorlatával! Eszerint
ugyanis a munkáltató szabadon válogat, hogy a szombat
vagy vasárnap közül melyik napot fizesse rendkívüli munka-
végzéssel (a munkáltató szerint mindig azt a napot kell
figyelembe venni, amelyiken kevesebb a kifizetendő összeg).
Ez a gyakorlat azonban munkaviszonyra vonatkozó szabályt
sért: nem csak a Munka törvénykönyvét, hanem a KSZ 40.

§-t is! Tegyetek ellene, hogy ne tudják ezt érvényesíteni,
keressétek tisztségviselőinket!

•A lapzártánkat követő április 4-i héten már a MÁV és
a MÁV-Start vezetésével külön-külön folytatódnak a tár-
gyalások. Ugyanakkor biztató körülmény, hogy a március
30-i tárgyaláson mindvégig jelen volt Dávid Ilona, a MÁV
Zrt. elnök-vezérigazgatója, aki többször is hangsúlyozta,
hogy szükségesnek tartja az ügy mielőbbi és megnyugtató
rendezését. Ennek – álláspontunk szerint – a vasúttársasá-
gok vezetői felé is üzenetértéke van: lehetőleg április elején
kerüljön fel a pont az i-re!

Addigis nyomatékkal hívjuk fel a figyelmeteket: a
munkáltató a készenléti jellegű munkakörben foglal-
koztatottak esetében nem válogathat tetszés szerint
annak megfelelően, hogy a szombatot vagy a vasárna-
pot tekinti-e rendkívüli munkavégzésnek. Nincs
választása: ha egymást követő szombaton és vasárnap
munkavégzés van elrendelve a munkavállaló számá-
ra, úgy a törvény erejénél fogva a szombati minősül
rendkívüli munkavégzésnek!

„Április 1-jén a munkáltató kiadta a
kifizetés ütemezéséről szóló tájékoz-
tatót, illetve az újraszámfejtési nyilat-
kozatot is, utóbbit április 30-ig kell
leadni.

Március 25-én ugyanis a munkálta-
tó többek között kötelezettséget
vállalt arra, hogy azon munkavál-
lalók esetében, akik nem kötöt-
tek egyéni megállapodást  a mun-
káltatóval a követelésük rendezé-

se kapcsán, a munkáltató visszamenőleges újraszám-
fejtést készít és az így megállapított bérkülönbözetet
2016. december 31. napjáig kifizeti.

Azon munkavállalók, akik egyéni megállapodást
kötöttek, az ezen a jogcímen fennálló követelésük ren-
dezése kapcsán jogosultak kezdeményezni az újra-
számfejtést.

Honlapunkon megtaláljátok az újraszámfejtést kérel-
mező iratmintát, amit azok a munkavállalók használ-
hatnak, akik 2016. március 31-ig egyéni megállapodást
kötöttek az igényeik rendezését illetően. A munkáltató
tájékoztatója így folytatódik:

„– újraszámfejtés igénylése biztosított a jelen nyi-
latkozattal 04.01. és 04.30 között, ennek lehetőségé-
ről az érintett munkavállalókat a helyben szokásos
módon kimutathatóan tájékoztatni kell,

– újraszámfejtés azok esetében, akik nem kötöt-
tek egyéni megállapodást, vagy kötöttek, de írásban
kérik 04.30-ig az újraszámfejtést, majd ennek ered-
ményeképpen legkésőbb a 2016. június havi szám-
fejtéssel megkapják 2013.04.01. és 2016.03.31.
közötti időszak módosított időadatainak változását
tartalmazó dokumentumot, valamint az erre vonat-
kozó összevont bérjegyzéket is.

– akik egyéni megállapodást kötöttek, de kérték
az újraszámfejtést, azonban nekik keletkezett vissza-
fizetendő összeg, azt 2016. augusztus 31-ig munka-
bérből levonással ezt visszafizetik

– 2016. december 31-ig az újraszámfejtéssel meg-
történik a munkáltató terhére mutatkozó bérkülön-
bözet kifizetése.

További kérdés esetén a területi, illetve a helyi
humánpartner munkatársak a szükséges támogatást
biztosítják.”
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Hogyan tovább?   Hogyan tovább?   Hogyan tovább?   

Készenléti és NEM készenléti
jellegű munkakörök:

Hogyan tovább?
Ebből a cikkből
megtudhatod,
mi mivel függ
össze és miért!
Kezdjük egy rövid áttekintéssel: Az új
Munka törvénykönyve 2012. július
elseje óta – elsősorban a köztulaj-
donban lévő gazdasági társaságokra
vonatkozó, eltérést nem engedő sza-
bályok beemelésével – méltatlan
helyzet elé állította a vasutasokat a
munkaidő ellentételezés nélküli meg-
emelése és a munkaközi szünet mun-
kaidőből való kivétele miatt, ami
azóta is orvoslásra vár.

V
együk például az említett munkaközi szünet kérdését:
egyelőre megszűnt az a korábbi lehetőség, hogy a KSZ-
ben a munkaidő részévé lehessen nyilvánítani. Ez a tiltás
azonban teljesen figyelmen kívül hagyta a vasúti közle-
kedés sajátosságait, azaz általában a munkaidő, a vasút-
üzemi technológiák miatti megszakíthatatlan voltát,
továbbá a vasútbiztonság kérdését. Ezért kerültek a
KSZ-ekbe azok a speciális szabályok, melyek ugyan a

munkavállalók számára bizonyos ellentételezést nyújtottak, ám egyúttal a
munkaközi szünet intézményének jelen törvényi szabályozás szerinti alkal-
mazhatóságát – kivéve a készenléti jellegű munkakörökben – a vasútnál
alapvetően megkérdőjelezték. (Ilyen szabály többek között az, hogy egyes
munkakörökben – 12 órás szolgálat alatt – a munkaközi szünet mindössze
20 perc, ami egyúttal kiadottnak is tekinthető (!) azzal, hogy a munkaválla-
lót 700 Ft átalány-díjazás illeti meg).

Az említett hátrányos változás miatt szakszervezetünk, a VDSzSz Szoli-
daritás – lehetőségeihez mérten – igyekezett könnyíteni tagjai többletter-
heit, és továbbra is biztosítani a jogszerű munkáltatás fenntartását.

Így elértük, hogy a korábbi időszakhoz képest több munkakör lett
készenléti jellegű. Ezen törekvéseink megvalósítása során azonban a mun-
kavállalói oldalon többször magunkra maradtunk, különösen a helyi függe-
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lékek tárgyalásai alkalmával. (Így fordul-
hatott elő, hogy még mindig maradtak
olyan szolgálati helyek, ahol gyakorlati-
lag a munkaközi szünetek kiadásának
gyakorlata sem a vasutas, sem a vasút
érdekeit nem szolgálja.)

Az új Mt. hétvégi munkáltatást szabá-
lyozó kedvező rendelkezéseinek vala-
mint a kollektív szerződések szabályainak
alkalmazását vizsgálva meglepve tapasz-
taltuk, hogy a munkáltatók a munkaválla-
lók számára kedvező paragrafusokat a
munka díjazása során „elfelejtették”
betartani – különös tekintettel az Mt.
101.§ (3) bekezdésének előírására. Esze-
rint, ha a készenléti jellegű munkakörben
foglalkoztatott munkavállaló részére
vasárnapra rendes munkaidőt osztottak
be, számára a közvetlenül megelőző
szombatra rendes munkaidő nem oszt-
ható be.

Erre a jogellenes, tagjaink munkabéré-
nek megkurtítását célzó gyakorlatra az
elmúlt több mint két évben számos alka-
lommal felhívtuk a munkáltatók figyel-
mét. Azonban a formális és informális
tárgyalások, megbeszélések során rend-
re süket fülekre találtunk, ezért két
bátor, önmaguk és mások igazáért kiállni
képes és kész tagtársunkat – Kurunczi
Imrét és László Gábort – képviselve a
bírósághoz fordultunk.

Az igazunkat kereső eljárás eredmé-
nyeként született meg a Szegedi Tör-
vényszék jogerős ítélete 2016. február
25-én. Szakszervezetünk, a VDSzSz Szoli-
daritás a döntést követően haladéktala-
nul konzultációt kezdeményezett a mun-
káltatókkal abban a reményben, hogy a
bírósági ítélet által vitathatatlanná vált
törvényes helyzet korrekt és mielőbbi
rendezésére közösen képesek leszünk.
Nyilván úgy, hogy a munkavállalókat a
bírói ítélet szerint megillető kifizetések
vita tárgyát a jövőben már nem képezhe-
tik.

Végül a szakszervezetünkkel folytatott
egy hónapos huzavona után 2016. márci-
us 25-én (Nagypénteken) a munkáltatók
nevében a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja teljeskörű, részletes elszámoláson
(újraszámfejtésen) alapuló kifizetést
ajánlott minden érintett vasutas munka-
vállaló számára!

(Kik az érintettek? A készenléti jellegű
munkaköröket a munkáltatóknál hatá-
lyos Kollektív Szerződések vagy mellékle-
tei tartalmazzák, sorolják fel. Illetve min-
den munkakört olyannak kell tekinteni,
ahol erről Kollektív Szerződés nem, de
munkáltatói utasítás rendelkezik, vagy a
munkaközi szünet a munkaidő részét
képezi. Ezen feltétel fennállását minden
tagunk gond nélkül ellenőrizheti. Ha a

munkáltatóval a jogosultság kérdésében
vitája támadna, kérje tisztségviselőink
segítségét, képviseletét! Az elérhetősége-
inket honlapunkon megtalálod!)

Hogyan
tovább?

A munkáltató Húsvéttól kezdi alkal-
mazni a munkaidő-beosztások elkészíté-
se során a VDSzSz Szolidaritás által jog-
erősen megnyert próbaperben született
ítéletet.

A munkáltatók a megváltozott hely-
zetben javarészt a vezénylőkre helyezik a
felelősséget azzal, hogy elvárásként
fogalmazzák meg velük szemben azt a
megint csak jogellenes, a vasutasok (tag-
jaink) megkárosítását eredményező eljá-
rást, miszerint ugyanazon naptári hét
szombati és vasárnapi napján lehetőleg
ne keletkezzen a munkavállalóknak mun-
kavégzési kötelezettsége.

Ezzel egyidejűleg arról is intézkedtek,
hogy – amennyiben ez elkerülhetetlen –
az egyik, a kevesebb munkaidőt igénylő
szolgálat elrendelésére mindenképpen
rendkívüli munkavégzésként kerüljön
sor. Sajnos – mint ahogy az már termé-
szetes – ez esetben is jogsértő módon
kíván eljárni a munkáltató. Hiszen a
készenléti jellegű munkakörök esetében
a hétvégi munkáltatás során felmerülő
rendkívüli munkavégzést illetően nincs
mérlegelési jogköre. Ebből adódóan a
rendkívüli munkavégzés során – a
szombaton illetve vasárnap történő
munkavégzés időtartamától függet-
lenül – a szombati számít rendkívüli-
nek, bármennyire is nem tetszik ez
alkalomadtán a munkáltatónak. Elmé-
letileg úgy tűnik, hogy utóbbi, a fentiek-
ben írt jogellenes eljárások megtiltásával
a jövőre nézve már nem kérdés, ha nem
zavarná az eljövendő boldog időket
néhány „mellékkörülmény”.

Mindenekelőtt: ma már köztudomású
tény, hogy a MÁV egyre jelentősebb
létszámhiánnyal küzd, amely a jelenle-
gi létszám mellett vezénylési ötletekkel,
már nem orvosolható. Aki mást mond,
áltatja magát, rémítgeti beosztottait,
szakértő társait vagy egyszerűen kókler,
vazallus, esetleg pusztán irigy és gonosz.

Ráadásul a VDSzSz Szolidaritás által
jogerősen megnyert per következtében
megváltozott helyzet miatt a jogszerű
foglalkoztatás még több vasutast
igényel. Hiszen még azon munkáltatók-
nál is, ahol a KSZ az éves rendkívüli mun-
kavégzésre az évi maximálisan elrendel-
hető 300 órás keretet írja elő, ez a keret
az év harmadik-negyedik negyedévére
kimerül. (A 2012. július 1-től, az új Mt.
hatálybalépését követően hipp-hopp,
ellentételezés nélkül bevezetett emelt
munkaidő ellenére.)

A fenti körülmény egyébként azt is
eredményezi, hogy a rendkívüli munka-
végzés díjazása a tavasszal már a
75%-os sávba lép (ha ugyan már most
nem abban van). Előzetes számításaink
alapján ősztől pedig már minden bizony-
nyal valamennyi érintett tagunk, vasutas
rendkívüli munkavégzése legalább a
100%-os sávba esik. Az egyéb tényezők-
ről pedig még nem is értekeztünk, mint
például az álláspontunk szerint az Mt.
140. § alapján járó vasárnapi pótlék.

Egyértelmű tehát, hogy az elmúlt évek
foglalkoztatási gyakorlatának – a munka-
viszonyra vonatkozó szabályok kötelező
betartásával való fenntartása – rövidtá-
von tarthatatlanná válik. Mégpedig kizá-
rólag azért, mert a KSZ-ekben előírt, vég-
sőkig feszített határok és a régóta megol-
datlan munkaerőpótlás miatt a rendkívü-
li munkavégzés jelentős mértékben meg-
növekszik. 

A jogellenes munkáltatás pedig ugye-
bár nem csak hazánkban, de a MÁV-nál is
tilos.

Bármilyen KSZ-módosításra 
is kerüljön sor, az mindenképp
örvendetes, bérfelhajtó hatást

gyakorol majd 
a NEM készenléti jellegű 

munkakörökben 
foglalkoztatott vasutasokra is.



Az előbbiekben leírtak ér -
telmében a munkáltatók

érdeke a kollektív szerző-
dések módosítása, illetve a
VDSzSz Szolidaritásé is ez,
hiszen nem kívánjuk nehéz
helyzetbe hozni a vasutat –
még akkor sem ha csakis
önmagának köszönheti a
kialakult helyzetet. Ezt soha
nem is gondoltuk másképp.
Éppen ezért 2016. március
25-én arról is egyezség szü-
letett, hogy a kollektív szer-
ződések módosítására irá-
nyuló tárgyalások március
30-án folytatódnak. Sajnos,
módosító indítványokkal a
munkáltató a mai napig
nem keresett meg bennün-
ket.

Minden Olvasónk szíves
figyelmét ráirányítjuk
arra a különösen fon-
tos és cáfolhatatlan
tényre, hogy a hatá-
lyos kollektív szer-

ződések – a Munka törvénykönyvével
összhangban – a törvényesség mara-
déktalan megtartásával tökéletesen
szabályozzák a helyzetet. Tehát rend-
kívüli munkavégzésnek minősül, ha
valakit készenléti jellegű foglalkoztatása
során vasárnapra rendes munkaidőre
osztottak be, és a közvetlenül megelőző
szombaton is munkát végez. 

A KSZ-ek ezen törvényi előírástól
nem térnek el, mert a munkáltatókkal
közösen ebben állapodtunk meg.

A VDSzSz Szolidaritás által jogerősen
megnyert próbaper hatására kialakult
helyzet rendezésére irányuló KSZ módo-
sításokkal kapcsolatos tárgyalások so -
rán számos lehetőség kínálkozik. Ilyen
például a műszakpótlékok emelése és a
készenléti munkakörök esetében a ké -
szenléti munkáltatás miatti szombati
rendkívüli munkavégzés kb. 150%-os,
emelt összegű díjazása mellett egy
olyan konstrukció kidolgozása, aminek
lényege, hogy a fenti okból keletkezett
rendkívüli munkavégzés adminisztratív
szempontból ne számítson rendkívüli
munkavégzésnek, így nem terhelve a
testet-lelket felőrlő évi maximum 300
órás keretet.

Bármilyen KSZ-módosításra is
kerüljön sor, az mindenképp örven-
detes, bérfelhajtó hatást gyakorol
majd a NEM készenléti jellegű mun-
kakörökben foglalkoztatott vasuta-
sokra is. Úgy véljük, szinte az összes
munkavállaló belátta már, hogy a ké -
szenléti jellegű munkakörben foglalkoz-
tatottak érdekében zajló vita eredmé-
nyes megoldásának mindenki számára
– így a nem készenléti jellegű munkakö-
rökben dolgozók részére is – kedvező
fordulatot kell hoznia. A VDSzSz Szolida-
ritás által jogerősen megnyert perben
hozott ítélet következtében jövedelem-
növelő lehetőségre irányuló – és ered-
ménnyel kecsegtető – tárgyalásra kény-
szerülnek a munkáltatók. Ennek bérnö-

velő hatásának pedig már a közeljövő-
ben meg kell mutatkoznia.

A március 22-i VÉT ülésen a munkál-
tató még az ominózus (Mt. 101. §) pasz-
szus rá nézve kedvezőtlen előírásának
hatástalanítására unszolt minket, kérve
a KSZ-ek ezirányú módosítását, mint
egyedül üdvözítő megoldást. Gyakorla-
tilag egy nullás ajánlattal „kedvesked-
ne” tagjainknak, a vasutasoknak. Ez
részünkről sem akkor, sem a jövőben
nem volt és nem is lesz elfogadható. A
munkáltatónak elmondtuk, hogy haj-
landóak vagyunk az egyezségre, ami
KSZ módosításokban ölthetne testet,
de ennek mérlege tagjaink, a vasuta-
sok számára semmiképp nem lehet
rosszabb a jelenlegi helyzetnél.

Ha a munkáltató olyan alternatívát
kínál, ami legalább azonos értéken
képes kiváltani a jelenlegi helyzetet, úgy
arról tárgyalhatunk. 

Ha nem tud ilyet kínálni, akkor nem
fogunk a jelenlegi – ismételten hangsú-
lyozzuk – jogszerű szabályozástól eltér-
ni, bárminemű sú lyos, végzetes követ-
kezményekkel fe nyegessenek is esetle-
gesen minket a munkáltatók képviselői.
Nem tehetünk ebben az ügyben mást,
mert akkor árulók lennénk. Ez ilyen egy-
szerű. 

(Természetesen, amennyiben a ké -
szenléti jellegű munkakörökkel kapcso-
latban a jövőt illetően bárminemű meg-
állapodás születik, annak aláírása előtt
szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás
érintett tagjai véleményét széleskörűen
kikéri.)
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Úgy véljük, szinte az összes munkavállaló belátta
már, hogy a ké szenléti jellegű munkakörben 
foglalkoztatottak érdekében zajló vita eredmé-
nyes megoldásának mindenki számára – így a
nem készenléti jellegű munkakörökben dolgozók
részére is – kedvező fordulatot kell hoznia.

KSZ-Módosítás?
Hogyan tovább?   



A téeszesítés a „saját földjükön
gazdálkodó parasztok tulajdo-
nuktól való megfosztásának és
termelőszövetkezetekbe tömö-
rítésüknek a folyamata. (...) Első
hulláma már 1948-ban elkezdő-
dött, ám 1956-ig a parasztoknak
csak töredékét, s főleg a szegé-
nyeket sikerült belépésre bírni.
1958-ban az összes mezőgazda-
ságban dolgozónak 79 százalé-
ka még saját földtulajdonnal
rendelkező kistermelő volt. A
folyamat befejezésére 1959 és
1961 között került sor. Az egyé-
ni gazdák aránya 1962-ben már
csak 6,5 százalékot tett ki.”

A fenti idézet alapján nem nehéz
elképzelni, mi történhetett abban a

pár évben, milyen eszközökkel
éltek, mire az egyéni gazdák szá-

mát „sikerült” letornázni 6,5%-ra.
Persze, ez már történelem, de

elkerülhetetlen volt, hogy a cikk
címe jusson eszünkbe a napjaink-

ban történteket megélve.
A téeszesítés lényege, hogy erőből

megkárosítjuk az embereket, esetünk-
ben a készenléti jellegű munkakörben fog-

lalkoztatott vasutasokat. Számtalan jelzést
kaptunk, ami mind-mind arra utalt, hogy
egyes munkáltatói jogkörgyakorlók a sztráj-
kok idején tapasztalt vehemenciával vetet-
ték bele magukat a munkavállalók meggyő-
zésébe, hogy utóbbiak minél kevesebbel
beérjék.

Emlékezzünk, hogy 2007 és 2009
között az Alkotmányban rögzített sztrájkjog
gyakorlása során lehetetlenítették el a vas-
utasokat kisstílű mutatványaikkal. Az elmúlt
hetekben közülük jó páran ismét küldetés-
ként élték meg, hogy lemondassanak soka-
kat az őket megillető munkabérük egy
részéről: agitátorok járták a hálózatot, akik
az egyéni megállapodás aláírására ösztö-
nözték tagjainkat, az érintett vasutasokat.
(A megállapodást egyébként semmisnek

tartjuk.) Következetesen hangoztattuk: a
VDSzSz Szolidaritás által jogerősen megnyert
per következtében ugyanis a készenléti munka-
végzés során keletkezett túlórák elmaradt díja-
zását ki kell fizetni az érintettek számára. Az
utolsó petákig.

Ez milliárdos tétel. De ez a tény senki jogát
nem csorbíthatja a munkabérhez, és a munkál-
tatót sem jogosítja fel arra, hogy erre hivatkoz-
va kevesebbet kínáljon. Egyébként a munkálta-
tónak lehetősége lett volna azt mondani, hogy
most nincs ennyi pénze, állapodjunk meg arról,
hogy valamilyen ütemezés szerint fizesse a tel-
jes, elmaradt járandóságot. Nem élt vele.

A munkáltató érdekesmód sutba dobott min-
dent, mivel úgy vélte, a jogból csak annyit kell
megtartani, amit számukra előnyösnek tarta-
nak. Sajnos, a munkavállalók – különösen az
alacsony jövedelemmel rendelkezők – kiszol-
gáltatott helyzetben vannak: közülük sokan
anyagi okok miatt nem bírták volna kivárni a
pereskedés végét, vagy a következményektől
tartva nem mertek ellentmondani. (Jeleztük:

tagjaink számára egyébként szakszervezetünk,
a VDSzSz Szolidaritás a törvény és az Alap-
szabály értelmében jogi segítséget biztosít.)

A pénz most kell, és a vélhető retorzióktól
való félelem csak nagyon lassan oszlik. És ezt
elvtelenül ki is használta sok munkáltatói jog-
körgyakorló. Erre lehetett következtetni az
egyik budapesti szolgálati helyről kapott üze-
netben is:

„Engem még nem hívattak, de a kolléganő-
im elmondása alapján a felajánlás (...) inkább
diktátum. Az adatok kiadását egy az egyben
megtagadják, aki kérte, az volt a válasz, hogy a
bíróságnak adják csak ki, ha perre kerül a sor.
Sorban írják alá a kollégáim.”

A lényeg a téeszesítés maga. Erőből elven-
ni a tulajdont. A vasutasok jogos tulajdona a
munkabér, nem alku tárgya, hiszen ezért már
mindenki megdolgozott. 

És mégis próbálkoztak, reméltük, sokaknál
hiába. Hiába írja az Mt. több ponton, hogy a
munkáltató köteles elszámolást készíteni: hát
aztán! Nem voltak restek megmagyarázni, hogy

szerintük miért nem kell megmutatni
a valóságot. 

Érthetetlen magatartás volt ez a
munkáltatótól, hiszen a készenléti
jellegű munkáltatás szabályairól
hosszasan tárgyaltunk, majd ezt
követően megállapodtunk a Kollek-
tív Szerződésben. Ugyanígy álla-
podtunk meg a MÁV-START Zrt.
esetében a létszámnormáról a 9. sz.
mellékletben, amelyet ugyanígy
nem akarnak betartani: a Nyugatiból
például ilyen, a vasutasok aláírásá-
ra váró iratmintákat kaptunk:

„Utasítom, hogy a munkavi-
szonyra vonatkozó szabályok alap-
ján Önt terhelő munkavégzési köte-
lezettségének eleget téve a ...........
számú vonato(ka)t további jegyvizs-
gáló-vezető jegyvizsgáló közremű-
ködése nélkül továbbítsa.”

Ezután felhívják az érintettek
figyelmét, hogy amennyiben ezt
nem teljesítik, azt a munkáltató „jog-
ellenes munkamegtagadásként ér -
tékeli, és ennek megfelelően – akár
a lehetséges legszigorúbb munkál-
tatói intézkedés, a munkaviszony
azonnali hatályú megszüntetése
alkalmazásával – szankcionálhatja.”
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A vasutasok téeszesítése
Ez történik ugyanis jelenleg Magyarországon

komoly hagyományokkal bíró eszközökkel.

Vélemény   Vélemény   Vélemény
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Infóturné   Infóturné   Infóturné   Infóturné   Infóturné

Kérdésetek, ötletetek van?

Megyünk!
Országjáró

infóturnéba
kezdtünk! 
A fórumon Halasi 
Zoltán, a VDSzSz 

Szolidaritás elnöke
válaszol a kérdések-

re – különös tekintet-
tel a készenléti jelle-

gű munkakörökkel
kapcsolatos fejlemé-
nyekre, ennek pozitív

hatása ugyanis az
összes vasutast 

érinti! Ha kíváncsiak 
vagytok terveinkre,
a tárgyalások állá-
sára, esetleg meg-

tisztelnétek minket
azzal, hogy elmond-

játok javaslataito-
kat,  véleményete-
ket, ott a helyünk!

Igényeteket terüle-
ti irodáink munka-
társainál jelezzé-

tek, időpontot
egyeztetünk,  és

indulunk! Az időpontegyeztetést követően a honlapunkról letölthető plakátra ráírha-

tod a konkrét helyszínt és az időpontot, így kollégáid közül még többen

vehetnek részt!
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A VDSZSZ SZOLIDARITÁS ÉRDEKVÉDELMI LAPJA
Felelős kiadó: H a l a s i  Z o l t á n  

Főszerkesztő: H u s z t a  K r i s z t i á n  
Tervező szerkesztő: K á r o l y i  M a r i a n n a

Nyomda: www.impactmedia.hu; 
A szerkesztőség címe, telefonszámai: H-1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.

Üzemi telefon: 01+13-29, Tel.: 351-1111, E-mail: info@vdszsz.hu; B/SZL/43/91

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

Az ehhez szükséges borítékot és nyilatkozati lapot tisztségviselőinktől és területi irodáinkon is besze-
rezheted. Ne feledd: nem csak Te, hanem családtagjaid, ismerőseid is felajánlhatják adójuk 1%-át Ala-
pítványunk céljaira! Ha a munkáltatót bízod meg adóbevallásod elkészítésével, kérjük, hogy a boríté-
kot a humán ügyfélszolgálatokon add le, az önadózók viszont mellékeljék az adóbevallásukhoz!

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

Korábban hírt adtunk arról, hogy a MÁV és a MÁV Start Zrt. Kollektív Szerződésé-

nek 4. számú mellékletében meghatározott, a ruházati ellátásukat pontkeret alapján

igénylő vasutasok számára hamarosan a hátizsák a kiegészítők között rendelhetővé

válik. Ezzel egyidőben a kombinált táska kikerül a rendelhető

kiegészítők közül. A fazon kiválasztása megtörtént, a közbe-

szerzési eljárás megindítása a Kollektív Szerződések módosí-

tására vár, a MÁV esetében ez valószínűleg március 22-én

meg is történik. A tényleg jó minőségű hátizsák értéke 63 pont.

Megkértük a munkáltatót a pontérték csökkentésére, hiszen

valóban hasznos kiegészítőről van szó, de aránytalanul nagy

súllyal terheli a kollégák éves pontkeretét. Válaszában a mun-

káltató elutasította kérésünket, mondván: nem kíván elszakad-

ni attól a gyakorlattól, hogy a pontérték tükrözze a beszerzési

árat.

A nagykanizsai PFT-szakasz rövidesen egy

másik, felújított épületbe költözik. Akár örömhír is

lehetne, hogy elhagyják elhanyagolt, aládúcolt

helyiségeiket. Üröm az örömben, hogy a felújítandó

épület szó szerint néhány méterre van a városi

szennyvíz és komposztáló teleptől. 
Főleg ez utóbbi miatt a környéken rémes bűz

terjeng. Amint tudomásunkra jutott az inkriminált

állapot, azonnal jeleztük az IK és az LV illetékesei-

nek, hogy az új szolgálati épület kialakításához

kötődő beruházást át kellene gondolni, mert ha a helyzet nem változik, hosszú évekre egy újabb prob-

léma magvait hintik el. Azóta az LV igazgatója személyesen járt a helyszínen, és tárgyalásokat kezdett

a szennyvíztelep igazgatójával, egy hónap haladékot adva, hogy változtassanak a környezetüket tönk-

retevő állapoton. Ha ez nem vezet eredményre, a MÁV Zrt. az önkormányzathoz illetve az illetékes ható-

sághoz fordul.
A PFT-épület felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás már annyira előrehaladott állapotban

van, hogy a beruházás leállítására, új, alkalmas épület felkutatására – az Ingatlan üzemeltetési és Fej-

lesztési Főosztály szerint – már nincs mód. 
Bízunk benne, hogy a MÁV Zrt. fellépése nyomán nemsokára más szelek fújdogálnak a komposztá-

ló felöl.

Hírsaláta   Hírsaláta   Hírsaláta

A közbeszerzési eljárás kiírása előtt áll az új jegyvizs-

gálótáska. A jelenlegiek leváltását tavalyi megjelenésük

óta szorgalmazzuk (rövid, kényelmetlen pánt, nem fért el

benne minden, ami elő volt írva, tépőzáras részei kikezd-

ték a formaruhát, stb.).
A Személyszállítási Utazó Tagozat – Papp Károly és

Orbán Zoltán – részvételével több tárgyalási fordulón

vagyunk túl, ebbe az együttműködés jegyében bevontuk

a VSZ tisztségviselőit is.

Ez a táska megegyezik azzal a „francia” típussal, melyet annak idején a MÁV Start

Központi Munkavédelmi Bizottsága és több más fórum is elfogadta az egyeztetések

során, de aztán végül mégsem ezt szerezte be a munkáltató. Reméljük, használata

során beváltja a hozzá fűzött reményeket.

Közbeszerzési eljárás kiírására vár
az új jegyvizsgálótáska! 

Ezen kívül: a ruházati ellátásukat pontkeret

alapján igénylő vasutasok számára hamarosan a

hátizsák is rendelhetővé válik. Nem árt tudni, hogy

a lábbelik cseréjét indokolt esetben a munkaválla-

lónak kell kezdeményeznie. A nagykanizsai PFT-

szakasz rövidesen felújított épületbe költözik, kár,

hogy a városi szennyvíztelep mellé. A pécsi szoci-

ális épületben lévő öltözőt a nyáron felújítják.

Ismét felhívjuk tagtársaink figyelmét arra, hogy

– néhány munkakörtől eltekintve (mozdonyveze-

tők, jegyvizsgálók) – az egyen-formaruházathoz

tartozó cipők a Munkavédelmi Szabályzat szerinti

védőfelszerelés ellátásba kerültek. 
A Szolgáltató Központ Zrt. illetékesei szerint a

raktárakban a szükséges mennyiség rendelkezés-

re áll, ennek ellenére a szolgálati helyek munkál-

tatói jogkörgyakorlói rendkívül keveset hívtak le. 

Azontúl, hogy az új ellátási rendre való átállás-

ban még tapasztalatlanok a munkáltatók is, nem

árt tudni, hogy a lábbelik cseréjét – amennyiben

indokolt – a munkavállalónak kell kezdeményez-

nie.

Az új egyen-formaruházati ellá-

tással összefüggésben megújult a

MÁV-Csoport arculati kézikönyve,

amit ismét kiadtak (honlapunkról

letölthető). Fényképekkel, mérettáb-

lázattal mutatja be a MÁV-Csoporton

belül, Kollektív Szerződések szerint,

pontkeret terhére igényelhető ruhá-

zati elemeket.



A
munkáltató válaszából kiderült, hogy
2016. március 21-ig 13 jegyvizsgálót
ért támadásról tud a Start, tavaly 68
esetet regisztráltak. A munkáltató
mellékelt tájékoztatása szerint min-
den rendelkezésre álló eszközzel, így
„különösen biztonságtechnikai beru-
házások megvalósításával, vasútőri

vonatkísérés megrendelésével, a biztonsági kísérés foko-
zása érdekében az ebbe a tevékenységbe bevonható
külső felekkel (rendőrség, polgárőrség) való együttmű-
ködési megállapodások megkötésével” törekednek arra,
hogy az utazókat ért támadásokat megelőzzék. Ez azon-
ban szemlátomást nem elegendő.

A tájékoztató szerint „az idei támadások száma az
elmúlt évek eseményei alapján nem kiemelkedő”, bár azt
a munkáltató is leszögezi, hogy egyetlen esetet sem tart
elfogadhatónak.

Valamivel korábban Bánhidi-
Nagy Attila, a MÁV Zrt. vezér-
igazgató-helyettese részére írt
levelünkben konzultációt kez-
deményeztünk, amiben arra
hivatkoztunk, hogy a munkálta-
tó kötelessége biztosítani az
egészséges és biztonságos
munkahelyet. Mivel ez az aláb-
bi esetekben sem teljesült – és
félő, hogy a jövőben sincs mód
erre – haladéktalanul tárgyal-
nunk kell annak érdekében,
hogy hasonló a jövőben ne tör-
ténhessen meg – írtuk.

Ismeretes: az utóbbi hetekben több híradás is beszá-
molt arról a sajnálatos és tűrhetetlen eseménysorozat-
ról, melynek során a vonaton szolgálatot teljesítő vezető
jegyvizsgálókat, jegyvizsgálókat a magukról megfeledke-
zett utazóközönség részéről súlyos atrocitás érte. A tudó-
sításokból az is kitűnik, hogy az egyik esetben egy vas-
utas hölggyel erőszakoskodott egy menekültként ha -
zánkban tartózkodó migráns.

Az M1 beszámolója szerint február 28-án „négy-öt,
észak-afrikai kinézetű migráns” szállt fel a Győrbe induló
vonatra, ahol hangoskodtak, sértegették az utasokat,
akik közül két nőt szóban és fizikailag is zaklattak. Ami-
kor a jegyvizsgáló-hölgy megpróbálta rendreutasítani
őket, őt is inzultálták – számolt be a csatorna, hozzátéve,
hogy a fiatal jegyvizsgáló menekülni akart, de elállták az
útját és közben szóban és tettleg is megalázták. 

Az M1 szerint az esetnek több szemtanúja is volt, és a
történteket a kocsiban lévő biztonsági kamera is rögzí-
tette. A rendőröknek később sikerült azonosítani a cso-
port tagjait, és kiderült, hogy az utasokat és a jegyvizs-
gáló-hölgyet zaklató migránsok valamennyien a bicskei
befogadóállomás lakói, akik ellen korábban már idegen-
rendészeti eljárás indult.

A rendőrség tájékoztatása szerint az ügyben a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) garázdaság miatt
büntetőeljárást indított a csoport hangadója, Mohamed
Ahmed Mohamed 24 éves szomáliai állampolgár ellen.

Eközben a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság büntető-
eljárást indított azzal a férfival szemben, aki Zalaszenti-
vánon, a vonaton bántalmazta a jegyvizsgálót. 

A gyanúsított 2016. március 12-én 7 óra körüli időben
ököllel szájba vágta a zalaszentiváni vasútállomáson

várakozó vonaton, a vele szem-
ben intézkedő jegyvizsgálót. Az
érvényes menetjegy nélkül
utazó 47 éves férfi Szombathe-
lyen keresztül Szegedre akart
utazni, amikor bántalmazta a
sértettet, aki nyolc napon belül
gyógyuló könnyű sérülést szen-
vedett. 

A Zalaegerszegi Rendőrkapi-
tányság közfeladatot ellátó sze-
mély elleni erőszak bűntett
elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított nyomo-
zást az elkövetővel szemben.

Munkabiztonság   Munkabiztonság   Munkabiztonság
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Tarthatatlan: tavaly 68 
jegyvizsgáló-bántalmazást 

rögzítettek, idén 
13 esetről tud a Start!

Megérkezett a munkáltató válasza Cseh
Béla, a VDSzSz Szolidaritás Miskolc területi
vezető ügyvivője által írt levélre, amit a Köz-
ponti Munkavédelmi Bizottság elnökeként
küldött Csépke András, a MÁV-Start Zrt. ve -
zérigazgatója részére. Béla többek azonnali
intézkedést sürgetett, és tájékoztatást kért
arról, hány alkalommal bántalmazták az
utazókat.



1. Melyik zenekarban
nem játszott 
Végvári Ádám?

2. Melyik zenekar
tagja volt 
Rory Gallagher ír
blues-gitáros?

3. Melyik országban
született Madonna?

4. Melyik zenekar
tagja Vágó István, 
a híres tévés
műsorvezető?

5. Melyik zenekarban
gitározott Gary
Moore?

6. Melyik zenekar
kísérte 
Wittek Marit a 
Táncdalfesztiválon?

7. Ki énekelte a
„Puszi-nyuszi” 
című slágert?

8. Mikor 
halt meg Karády
Katalin?

9. Hol született
Shakira?

10. Mikor szűnt meg
a Baby Sisters
(Szeresd a testem)

11. Melyik együttes-
ben játszott Soltész
Rezső? (Szóljon
hangosan az ének)

12. Melyik város
mondhatta 
magáénak a Vad
Frutti nevű zenekart?

13. Milyen 
állami kitüntetést
kapott 
Petrás János 
2013-ban?

13+1. Mikor 
mutatták be a 
„Hunyadi 
László” c. operát?

A helyes megfejtést beküldők között aján-
dékcsomagot sorsolunk ki! Kalandra fel!ZENEI  TOTÓ

A „Fülbemászó” jeligével ellátott megfejtéseiteket május 15-ig várjuk (vasúti postával) az alábbi címre: VDSzSz Szolidaritás,
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.  Emailben is elküldhetitek: rejtveny@vdszsz.hu. Előző számunkban megjelent totó
megfejtése: 1b, 2b, 3a, 4b, 5c, 6a, 7b, 8b, 9c, 10a, 11b, 12c, 13b, 13+1b. (A legutóbbi számunkban közölt totó 10. kérdésénél
hibáztunk: a P.Mobil „Miskolci Kocsonya” c. albuma 2012-ben jelent meg, ilyen válaszlehetőség azonban nem volt. Ezért
ennél a pontnál minden választ elfogadtunk.) A nyertes: Kőhalmi Antal. Gratulálunk!

„Holnap hajnalig őrizzük álmod”
A „Kell, hogy várj” című sláger a mai napig megdobogtatja a zenét szerető
emberek szívét. A Neoton együttes első nagy slágere 1968-ban hangzott el elő-
ször, és hódította meg a közönséget, de az együttest három évvel korábban,
1965-ben egy Mikulásnapi egyetemi verseny kapcsán hozták létre, Pásztor Lász-
ló és Galácz Lajos alapította, majd 1968-ban Balázs Fecó billentyűs is csatlako-
zott hozzájuk. Még ebben az évben learatták első sikerüket a „Ki Mit Tud?”
országos versenyén, amit meg is nyerték a „Nekem eddig Bach volt mindenem”
című szerzeményükkel!

Az első album megjelenéséig azonban újabb három évig kellett várni. Ez idő
alatt a zenekar teljesen átalakult: Pásztor László (gitár, ének), Balázs Ferenc (bil-
lentyű, ének), Debreczeni Ferenc (dob, most az Omega tagja), Som Lajos
 (basszus, később a Piramis alapítója), Galácz  Lajos (gitár, ének)! 1971-ben
aztán megjelent a Neoton együttes „Bolond város” c. első albuma, ez nem ara-
tott igazán zajos sikert még a hazai zenei életben sem. Egy afrikai turnén is részt
vettek, ahol angol nyelvű felvételt is készítettek a „Kell, hogy várj” című dalból. A
hazatérést követően azonban többen kiváltak a zenekarból.

Új tagok jöttek, új elképzelésekkel: Jakab György (billentyűs), Tiboldy János
(basszusgitár), Ambrus Zoltán (dob) és az 1972-es „Ki Mit Tud”-ban feltűnt
lányok alkotta Kócbabák (vokál)! Ezzel kezdetét vette a zenekar történetének
második nagy sikerszériája. A következő album „Neoton és a Kócbabák – Mene-
dékház” címen és név alatt jelent meg1976-ban. Erdős Péter, a lemezgyár min-
denható ura is felfigyelt a zenekarra, de főleg Csepregi Éva miatt vált fontossá
számára a zenekar. 1977-ben már Erdős hatására változott meg a csapat neve
is Neoton Familiára. 

Beindult a karrier! Új lemez és turné a szocialista országokban, 1979-ben nem
véletlenül jutottak ki a cannes-i Midem fesztiválra, ahol már a szakmai külföldi
része is felfedezte őket. „Napraforgó” című lemezükkel a hazai slágerlista élére
is felkerültek! De tagcserékre is sor került, két új srác érkezett a zenekarba a
„Kati és a kerek Perec” együttesből: Végvári Ádám (gitár-ének) és Bardóczi
Gyula (dob)! Kicsit megváltozott a hangzás is, beindult a nemzetközi karrier.
Lemezeik jelentek meg Spanyolországban és az NSZK-ban is. Minden remekül
alakult, rajongótáboruk is egyre nagyobb lett. Volt, hogy egyszerre több daluk is
felkerült a slágerlistára. 1983-ban aratták legnagyobb sikerüket: a zenekar két

tagja Ádám és Éva néven díjat nyert a Yamaha
Music Fesztiválon a „Holnap hajnalig” című dallal!

Telt-múlt az idő, és az egykori Kócbabákból már
csak Csepregi Éva maradt a zenekarban, aki 1985-
től a skót Bob Heatlie-vel építgette szólókarrierjét.
Időközben a zenekaron belül feszültté vált a hangu-
lat: sok volt a szerző, és többféle elképzelésük volt a
követendő stílusról. Aztán 1990-ben robbant a
bomba: a zenekar szétvált! Éva Neoton (Csepregi,
Baracs, Végvári); Neoton (Pásztor, Jakab, Bardó -
czi). Ezzel kezdődött a hanyatlás, igazán sikeres
egyik zenekar sem lett. Évának 1992-ben a skót
zeneszerzőtől közös fia született, Dávid, így a szín-
padot anyaszerepre cserélte! 

Ezután tragédia történt! 1996-ban elhunyt Jakab
György és az egykori vokalista, Juhász Mária is! A
gyász és az emlékezés egy koncert erejéig újra
összehozta a régi nagy csapatot: 1998-ban György-
napon teltházas koncertet adtak a Budapest Sport-
csarnokban. 2005-ben hatalmas show keretében állt
újra össze a Neoton Família! Azóta Neoton Familia
Sztárjai néven koncerteznek. Van is Neoton, meg
nincs is!

Ábrahám „szakmunkás” László
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A megfejtésből megtudod, kikre lehetünk igazán büszkék a VDSzSz Szolidaritás által jogerősen megnyert próbapert
követő események során és miért. A „Rejtvény” jeligével ellátott megfejtéseiteket május 15-ig várjuk (vasúti postá-
val) az alábbi címre: VDSzSz Szolidaritás, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Emailen is elküldhetitek:
rejtveny@vdszsz.hu. Előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A jogerős bírósági döntés értelmében elke-
rülhetetlennek tűnik a létszámhiány felszámolása! Az ajándékcsomagot Szakács Gáborné nyerte! Gratulálunk!
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