
Bér2017: Mit jelent, hogy 
2017-től 161 ezer forintra 
nő a szakmunkás 
minimálbér?  
(2. oldal)

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

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

Megállapodott a VDSzSz 
Szolidaritás a MÁV Zrt-vel:
lecserélik az elegyrendezők
orrmerevítős bakancsait! 
(5. oldal)  

Menesztés: Kezdeményeztük,
hogy a vezető jegyvizsgálók ne
végezzenek forgalmi 
tevékenységet! 
(7. oldal)

Bár a MÁV-Start „megfeledkezett” 
a szolgálatváltásokról, 
decembertől mégis megállnak 
a vonatok a három állomáson!
(8-9. oldal)



A három legnagyobb vasutas
szakszervezet (VDSzSz Szoli-
daritás, VSZ, MOSZ) be -
nyújtotta közös bérkövete-
lését Dávid Ilona, a MÁV
Zrt. elnök-vezérigazgatója

részére. A bérkövetelés tar-
talmáról a három érdekkép-

viselet elnöke sajtótájékozta-
tó keretében számolt be. 

A bértárgyalások megkezdését azért
most kezdeményezték, hogy elegendő
idő álljon rendelkezésre a MÁV Zrt. és
többségi tulajdonában álló vállalatok,
valamint a MÁV‐hoz került, a HÉV‐et
üzemeltető gazdasági társaságok ke ‐
resetfejlesztéshez szükséges forrásai‐
nak bővítésére.

A három szakszervezet a 2017‐re
legalább 10%‐os bérfejlesztési követe‐
lést fogalmazott meg – ez része az
összességében legalább 30%‐ot kite‐
vő, legkésőbb 2018‐ig teljesítendő
bérkövetelésnek. Mint írják:

„2017. január 1-től a minimálbérre,
illetőleg a garantált bérminimumra
való ráálláson túlmenően 10%-os
alapbéremelést várunk el. Ezen

belül elvárásunk, hogy a keresetfej-
lesztés megoszlásának szerkezeté-
re az elkövetkezendő bértárgyalá-
sok során kialakított közös állás-
pont legyen az irányadó.
Kiemelt figyelmet kívánunk fordíta-
ni a kollektív szerződés módosítá-
sára, valamint egy középtávú foglal-
koztatáspolitikai megállapodás
meg kötésére is a már megkezdett
egyeztetési folyamatok mentén.”

(A csoportszintű Kollektív Szerződés
létrehozása régóta hangoztatott cé ‐
lunk.) Ezen kívül annak érdekében,
hogy 2016‐ban a vasutas keresetek a
tavalyi keresetekhez viszonyított reál‐
értéküket megtartsák, a vasutas mun‐
kavállalók számára a három szakszer‐
vezet idén decemberben 5%‐os, leg‐
alább félhavi alapbér kifizetését kez‐
deményezte.

A sajtótájékoztatón Halasi Zoltán
elmondta: jelzésértékű, hogy a három
legnagyobb vasutas szakszervezet
egyszerre lép fel ebben az ügyben, és
kíván tárgyalásokat folytatni a MÁV‐
csoporttal. Reményét fejezte ki, hogy

a bértárgyalások mielőbb megkezdőd‐
nek.

Halasi Zoltán újságírói kérdésre
válaszolva beszélt azokról a következ‐
ményekről is, amit a garantált bérmi‐
nimum 122 ezer forintról 161 ezer
forintra emelése jelent január elsejé‐
től: mintegy 18 ezer munkavállaló – a
vasutasok fele a 12‐es MMK‐ig – mini‐
málbért fog keresni – figyelmeztetett
a VDSzSz Szolidaritás elnöke. A vas‐
utas társadalom azonban hierarchiku‐
san épül fel – emlékeztetett Halasi
Zoltán. Nagyon fontos szerepe van az
életkornak, a tapasztalatnak, az iskolai
végzettségnek, a betöltött munkakör‐
nek, az ehhez kapcsolódó felelősség‐
nek is.

Ha ebben a hierarchikus rendszer‐
ben nem rendezik a béreket a mini‐
málbér‐emelésnek megfelelő mérték‐
ben, akkor összetolódnak ezek a mun‐
kakörök (MMK‐k), és semmilyen kü ‐
lönbség nem lesz a vasutasok 50%‐
ának bére között. Ez még nagyobb
elvándorláshoz is vezethet – tette
hozzá. Hiszen attól kezdve a maga‐
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Bér:

A három szakszervezet 2017-re 
a minimálbérre és a garantált bérminimumra

való ráálláson túl 10%-os bérfejlesztési 
követelést fogalmazott meg

A garantált bérmi-
nimum jövőre 25
százalékkal, 2018-
ban további 12 szá-
zalékkal nő, lapzár-
tánk után, novem-
ber 30-án kezdőd-
nek többek között
a bértárgyalások a
MÁV-csoportnál.

2017-től 161 000 forintra 
nő a garantált bérminimum
(szakmunkás minimálbér)!
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...a létszám az elkövetkező
három évben több mint
3500 emberrel csökken...

Megállapodott a kormány a szociális
partnerekkel, ennek értelmében:

1. A kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) havi összege:
2017 január 1-től 15 százalékos emeléssel 127 500 forint
2018 január 1-től 8 százalékos emeléssel 138 ezer forint 

2. A legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatot-
tak garantált havi bérminimuma:

2017 január 1-től 25 százalékos emeléssel 161 000 forint
2018 január 1-től 12 százalékos emeléssel 180 500 forint

3. A társasági adókulcs mértéke 2017 január 1-től egységesen 9 százalék

4. A munkaadók által fizetett szociális hozzájárulási adó mértéke:
2017 január 1-től 5 százalékpontos csökkenéssel 22 százalék
2018 január 1-től 2 százalékpontos csökkenéssel 20 százalék

5. A szocho 2018 január 1-től 0,5 százalékos csökkentéssel legyen 19,5 száza-
lék, ha a versenyszférában 2017-ben legalább 11 százalékkal nő a bruttó átlagke-
reset az I-III. negyedévben az előző évi azonos időszakhoz képest.

6. 2019-től összesen négy alkalommal csökken majd a szocho mértéke. Mindig
2 százalékponttal, de csak akkor, ha a reálkereseti mutató 6 százalékkal nő.

7. A minimálbér és a garantált bérminimum újabb felülvizsgálatáról 2018 után
egyeztetnek majd.

A bérminimum (szakképzett minimálbér) jelenleg bruttó 129 ezer forint – jövő-
re 161 000 forint lesz, rá egy évre pedig 180 500 forint. A nettó a mostani 85 785
forintról először 107 231 forintra emelkedik, majd 2018-ban 120 099 forintra. (A
nettókat családi adókedvezmény nélkül kell érteni.) A bérminimum a legalább
középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő mun-
kakörben foglalkoztatottakra vonatkozik. Középfokú végzettségnek számít: gim-
názium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola
elvégzését tanúsító bizonyítvány.

sabb MMK‐ba tartozó,
magasabban kvalifikált
munkavállalók is gyakorlati‐
lag minimálbért fognak
keresni. 

„Ezért mondjuk azt, hogy
minden munkavállalónak
meg kell kapnia legalább
a minimálbér-emelés
mértékének [megfele-
lő] béremelést, és még
azon felül kell két év
alatt 30%-os olyan bér-
fejlesztést végrehajtani,
ami biztosítja, hogy az itt
lévő kvalifikált, veszé-
lyes, nehezen betölthe-
tő munkakörökbe a mun-
kavállalók idejöjjenek,
és itt maradjanak.”

– jelentette ki Halasi Zol‐
tán, a VDSzSz Szolidaritás
elnöke. Beszélt arról is,
hogy az elmúlt évek elhibá‐
zott vállalati gazdaságpoli‐
tikájának következtében a
MÁV‐csoport adatai szerint
a létszám az elkövetkező
három évben több mint
3500 emberrel csökken. Ez
olyan mértékű, aminek a
pótlása majdnem lehetet‐
len – szögezte le szakszer‐
vezetünk elnöke. Ezért olyan
intézkedésekre van szük‐
ség, amelyek következté‐
ben a vállalatcsoportnál
maradnak a munkavállalók,
és fiatal munkaerő érkezik
a vasúthoz.
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November 23-án kor -
mány zati szintű béraján-
lás kiadását és mielőbbi
konzultációt kezdemé-
nyeztek a köztulajdon-
ban álló, közszolgáltató
munkáltatóknál működő
szakszervezetek!

Korábban beszámoltunk arról,
hogy rövidesen megalakulhat az a
konzultációs fórum, ahol döntenek a
vasutasok bérfejlesztéséről is: ezen a
kormányzat, a közszolgáltatásban
tevékenykedő munkáltatók és szak-
szervezetek részvételével – így a
MÁV-csoport – bérfejlesztésének
mér tékéről is megállapodás születhet. 

A VKF-hez hasonló, háromoldalú
fórum – munkáltatók, szakszerveze-
tek és kormányoldal – létrehozásának
kezdeményezői között van a VDSzSz
Szolidaritás is. Ismeretes: 2016. októ-
ber 6-án az alábbi négy, közszolgálta-
tás területén működő ágazati szak-
szervezet és egy konföderáció közös
kezdeményezést bocsátott útjára. Ők:

• a Közlekedési Munkástanácsok
Szövetsége,

• a Postások Független Érdekvé-
delmi Szövetsége,

• a VDSzSz Szolidaritás,
• a Vízügyi Szakszervezetek Or -

szá gos Ágazati Szövetsége 
• és a Munkástanácsok Országos

Szövetsége (mint makroszintű
partner).

Közös felhívásukban kérték többek
között más ágazati szakszervezetek
csatlakozását is. Erre a hívó szóra
csatlakozott a kezdeményezéshez a
konföderációk közül a Liga Szakszer-
vezetek és a MASZSZ, az ágazati
szakszervezetek részéről pedig a
HVDSZ 2000, a KKSZ, a VSZ, a
PVDSZ és az MTSZSZ is.

Újabb fejlemény, hogy a felsorolt,
szintén köztulajdonban álló, közszol-
gáltató munkáltatóknál működő mun-
kavállalói érdekképviseletekkel kibő-
vült kör november 23-án egyeztetett,
ennek eredményeként Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter részére
írtak közös levelet. Ebben jelezték,
hogy egyetértés van köztük arról,
hogy a köztulajdonban álló munkálta-
tókra kormányzati szintű bérajánlás
kiadását feltétlenül szükségesnek
tartják. Mint írták:

„Ennek mértékéről lehetsé-
ges forrásairól és a végre-
hajtás módjáról, részleteiről
mielőbbi konzultációt kez-
deményeznek miniszter úr -
ral, illetve a kormány által
kijelölt illetékesekkel.”

Mi ez a kezdeményezés, és 
mi a lényege? 

A választ előző lapszámunkban
foglaltuk össze. 

November 30-án kezdőd-
nek a vasúttársaságnál a
bértárgyalások, ennek
keretében foglalkozta-
táspolitikai intézkedé-
sekről is egyeztetnek
majd – közölte a MÁV Zrt.
az MTI-vel a három vas-
utas szakszervezet sajtó-
tájékoztatóján bejelen-
tett béremelési igényre
reagálva. 

A MÁV vezetősége egy hosszabb
távra szóló bérfelzárkóztatási prog-
ram bevezetését kezdeményezte,
amely kiszámítható életpályamodellt
biztosítana a vasutasok számára. A
javaslat egyeztetése az érintett mi -
nisztériumokkal folyamatban van –
tették hozzá. 

A közlemény szerint a MÁV-cso-
port valamennyi leányvállalata bérfel-
zárkóztatási programot állított össze,
ezek alappillérei minden vállalatnál
azonos elvekre épülnek, az intézke-
déscsomag tartalmában illeszkedik
az egyes társaságok munkaerő-
összetételéhez, a stratégiai munkakö-
rök bérelmaradásának kompenzálá-
sához.

A vasúttársaság vezetősége – az
érdekképviseletek konstruktív javas-
latait is megvizsgálva – intézkedések
sorozatát hozta annak érdekében,
hogy különösen a vasútszakmai mun-
kakörökben a megfelelő mennyiségű
és minőségű, szakképzett munkaerő
állományát megtartsa – hangsúlyozta
a MÁV.

2,4% + 2,4%: 
Ez az RCH jövő évi

bérajánlata
Saját büdzséből bérfejlesztésre mindösz-
sze 2,4%-nak megfelelő bértömeget bizto-
sítana a munkáltató, ez azonban kevés.

A legutóbbi VÉT-ülésen az RCH ismertette a jövő évi
jövedelempolitikai intézkedésekre általa kigondolt konst-
rukciót. A két számot a következőképpen kell értelmezni:

• 2,4%-nak megfelelő bértömeget biztosítana a saját
büdzséből,

• 2,4%-nak megfelelő bértömeget jelentene a kormány-
zat által bejelentett munkáltatói járulékteher-csökke-
nés (a szociális hozzájárulás soron, 4%-os csökkenés-
sel számolva).

Korábban már írtuk, hogy az 1% -os járulékcsökkentés
nem jelent 1%-os bértömeget, mert 50 év felett járulékked-
vezmény van érvényben. Ez minden munkáltatónál más és
más – attól függően, hány 50 év feletti munkavállalója van.
Az RCH-nál ez nettó 0,6%-ot jelent. tehát: 0,6x4 = 2,4.

A VKF-en a kormányzat és a szociális partnerek 5%-os
járulékcsökkentésben állapodtak meg (2018-ra -2% továb-
bi csökkentésben). Mivel abban már korábban megálla-
podtunk, hogy a munkáltató a járulékcsökkentés teljes
összegét bérfejlesztésre fordítja, ezért ez +0,6%-ot jelent,
azaz összesen 3%-ot.

A VDSzSz Szolidaritás kifejtette: elégtelen a munkáltató
által (saját büdzséből) ajánlott 2,4%-os bérfejlesztés. Ez
arra alkalmas, hogy a menedzsment és a tulajdonos ne
zökkenjen ki a komfortzónájából, de arra nem alkalmas,
hogy véget vessen a hét szűk esztendőnek (ez nem csak
bibliai, hanem valós időben is hét évet jelent).

A középtávú megállapodás jövedelempoli-
tikai részében a Felek vállalásokat fogal-
maztak meg, a főbb irányvonalak:

• a reálkeresetek növelése
• bérfeszültségek csökkentése (tovább az idén megkez-

dett úton)
• kocsivizsgálói bértarifa bevezetése
• nyugdíjpénztár munkáltatói tagi hozzájárulás növelése

Megállapodás született a VBKJ-t érintő
kérdésekben:

• nem érdemes a keretösszeget növelni a bizonytalan
jogszabályi környezet miatt, ami évről-évre kedvezőtlen
irányba változtatja a szolgáltatások terheit, 

• bevezetik a lakáshitel kiváltásra alkalmas szolgáltatást
• az új, 100.000 ft készpénz felvételét lehetővé tevő szol-

gáltatás is felkerül a palettára.
A minimálbér-emelés a 6-7. MMK-t érinti, viszont a

garantált bérminimum (161.000 Ft) torlódást okoz(hat). Ezt
még ki kell dolgozni, hogy ennek milyen hatása lesz a cég-
nél. A tárgyalások november 24-én folytatódnak.

Összeállította: Mózes Tibor, 
Cargós társasági vezető ügyvivő, VDSzSz Szolidaritás

Konzultációs fórum, ahol
döntenek a vasutasok

bérfejlesztéséről is!

Bér:
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A sikerhez azonban elengedhe-
tetlen volt helyi tisztségviselő-
ink kiállása, akik többek között
aláírásgyűjtést kezdeményez-
tek és eseménykönyveket írtak.
Erről beszélünk: ha egy közös-
ség összefog, akkor olyan ered-
ményeket is el tud érni, amit
csak az álmaiban remél.

November 7-én a VDSzSz Szolidari-
tás megállapodott a MÁV Zrt-vel az
orrmerevítős cipők lecseréléséről.
Bárány Balázs szerint az egyezség
nagyon konstruktív tárgyalás ered-
ményeként jött létre, ennek értelmé-
ben

– azon kollégáink, tagjaink, akik ezidáig
panasszal fordultak a munkáltatóhoz, decem-
ber elsejéig olyan cipőt kapnak, amiből már hiá-
nyozni fog az ominózus orrmerevítő,

– december elsejét követő tizenöt napon
belül kapják meg orrmerevítő nélküli cipőjüket
azok, akik ezután fordulnak panasszal a mun-
káltatóhoz a cipő hordhatósága/hordhatatlan-
sága miatt,

Akik december elseje után jelentik be csere-
igényüket a munkáltatónál, azok a munkaválla-
lók 15 napon belül már kényelmesebb cipőben
végezhetik munkájukat. (Ez esetben a 15
napos határidő a karácsonyi ünnepek miatt
csúszik.)

Mint a VDSzSz Szolidaritás alelnöke kiemel-
te, köszönet illeti a VDSzSz Szolidaritás azon
tisztségviselőit, akik ebben az ügyben aktív
szerepet vállaltak, és felléptek:

„aláírást gyűjtöttek, eseményköny-
veket írtak, és ország-világ előtt
vállalva arcukat, elmondták gondju-
kat-bajukat a többiek érdekében is,
és a többiek nevében. Ez abszolút
hozzájárult – és elengedhetetlen
volt – ahhoz, hogy a megállapodás
létrejöhessen. És azt hiszem, hogy
ez ékes példája annak, hogyha egy
közösség összefog, akkor bizony
olyan eredményeket is el tud érni,
amit csak az álmaiban remél.”
Mint arról honlapunkon beszámoltunk, a

munkáltató a Kaposvári Forgalmi Csomópon-
ton is kiosztotta az orrmerevítős bakancsokat,
amit az érintett elegyrendezők tűrhetetlennek
tartanak – idézte fel Molnár Zoltán, a VDSzSz

Szolidaritás vezető ügyvivője, tolatásvezető
tagtársunk. Mint videónkban elmondta:

„Jeleztük is a szolgálati főnökség-
nek. Nem a minőséggel van a gond,
csak az orrmerevítővel. Lehet akár
lila vagy akármilyen színű, engem
az sem érdekel, de orrmerevítős ne
legyen. A kocsik közé be kell bújni,
hajolgatni kell, a lábfej az feszt
hajolgat, és ott az orrmerevítő szét-
üti a lábfejet, sebeket ejt, feltöri.”
Molnár Zoltán aláírásgyűjtést kezdeménye-

zett, eseménykönyvet írnak minden szolgálat-
ban, de hajlandóak ennél is tovább menni:

„Ha nem érünk célt, az utasítás
[végrehajtását] megtagadjuk mind-
addig, amíg nem kapunk megfelelő
lábbelit!”
Gyékényesen – szintén Molnár Zoltán veze-

tésével – 2015. őszén is összetartottak a mun-
kavállalók, amikor az éjszakás és a nappalos
tolatócsapat a migránsok hátrahagyott ürüléke
miatt megtagadta az utasítás végrehajtását
Gyékényes állomáson: úgy ítélték meg, hogy a
fertőzésveszély az egészségüket veszélyezteti.
Megelégelték, hogy nem vette őket ember-
számba a munkáltató, és minősíthetetlen körül-
mények között akarták őket munkavégzésre
kényszeríteni. Érdekes módon a körülmények
azonnal rendeződtek, emberivé váltak, és sen-
kinek semmilyen bántódása nem esett.

Molnár Zoltán szerint mindebben nagy sze-
repe van a VDSzSz Szolidaritás helyi közössé-
gének, amit erős, összetartó csapatként jellem-
zett:

„Segítünk egymáson, megítélésem
szerint jó közösség.”
Mint „Spanyolcsizmában az elegyrendezők,

aláírásgyűjtés Miskolcon és Kaposvár Forgalmi
Csomóponton!” című cikkünkben honlapunkon
beszámoltunk, Miskolc-Tiszain a munkavállalók
nyolc hónapja kapták meg az orrmerevítős
munkavédelmi surranókat, Iski László tolatás-
vezető tagtársunk szerint ezeket 

„abszolút lehetetlen hordani, így is
meg vagyunk nyomorodva, mert
mindenkinek fáj itt már mindene, 25
év a vasútnál nem gyerekjáték
pakerként.”
Eddig „csak” László bokája és a térde fájt,

amióta azonban a munkavédelmi surranót
hordja, már a lábfeje is lehetetlenül néz ki.

„Kenem én már mindennel, tényleg
ami csak létezik, hogyha hordom ezt
a munkavédelmi surranónak neve-
zett spanyolcsizmát. Eleve balett-
táncosokra készítették, mert azért
egy pakernak... mind ilyen szép
kötésű parasztgyerekek vagyunk,
alig fér bele a lábunk. Erre benne
van még egy olyan orrmerevítő, ami

Megállapodott a VDSzSz
Szolidaritás a MÁV Zrt-vel:

lecserélik az elegyrendezők orrmerevítős bakancsait!

Munkavédelem:

(Folytatás a 6. oldalon)



mellett egy ötéves gyereknek a
lábujja még elfér. Én ha ebben

tényleg bújkálok, mert ebből van
a kenyérke, muszáj csinálnom, egy
órán belül nincs lábam. Szégyen
ide, szégyen oda, tényleg az ember
már néha úgy van, hogy mezítláb
jövök be, ha végzek, mert nem
bírok benne lenni.” 
Mint mondta, egyórás munka után tényleg

lassan kapcát kell belehúzni, hogy egyáltalán
lépni tudjon benne, nemhogy dolgozni. Megír-
ták az eseménykönyvet kocsirendezők, tola-
tásvezetők, kocsimesterek: a csapatok teljes
létszáma, és annyit nem ért, mint halottnak a
csók.

„Nem történik semmi. Most meg
még jön a hideg is, esik is az eső:
mi a jóistenben fogunk dolgozni?
Ezt mondja meg nekem valaki.
Miben? Egyszerűen nem tudunk
benne dolgozni.
Nyolc hónapja tudják, hogy nem jó.
Nyolc hónap alatt nincs egy olyan
felelős ember, aki azt mondja, igen,
vigyétek vissza az egészet, Tökvi-
rág Kft-től hozatok száz darabot,
ami működik. Hozzanak hármat,
adjuk oda azt a hármat ki, a paker-
nak, melyik a jó, fiam, ezt fogod
megkapni. És akkor ilyen egyszerű
a történet. Itt nem milliárdos számí-
tógéprendszereket kell csinálni,
ezt kéne, hogy a legalja munkát
meg tudjuk csinálni. Utána lehet
felfelé építkezni. De ha itt, a legal-
ján nem lesznek alapok, akkor
mire építünk? Én még olyat nem
láttam, hogy először a tető, utána a
falak. Ennyi a történet, lehetetlen a
munka benne.”
Iski László beszámolt arról, hogy ez távol-

ról sem csak az ő problémája:
„sikít, nyüszít itt mindenki. Lassan
orvoshoz kell menni a lábainkkal.
Ugyanúgy kenegetik, borogatják,
mert egyszerűen bevörösödik, be -
dagad, a lábujjaink bedagadnak.
És akkor ez napról-napra napi 12
órában lehetetlen. Mindenki nyü-
szít. Amint bejön valaki, van két
perce, dobja le a francba, mert nem
tudja egyszerűen hordani. Más
szakszolgálatoknál, ahol ugyanígy
nem voltak megfelelő cuccok,
adtak egy keretösszeget, kiment
iksz, megvette magának a villany-
szerelő bakancsot, visszahozta a
számlát a MÁV nevére, aztán fizet-
ték. (...) Megmondják, milyen vé -
delmi képesség kell, megyek,
veszek, magától fog sétálni. Az,
hogy ruhát nem kapunk, már nem
érdekes. Ezt a szerencsétlen pólóm

már kinőttem, se fizetés, se semmi,
Az emberek úgy vannak vele, hogy
most el akarnak minket innen
üldözni, hogy végképp nem törőd-
nek velünk, annyira nincs gaz-
dánk? Nem kellünk? Vagy mi a tör-
ténet lényege? Mert akkor mond-
ják el, szóból ért az ember. Ha meg
azt akarják, hogy normálisan dol-
gozzunk, normális munkát végez-
zünk, azért legyen már annyira
érdeke, hogy akkor olyan cuccot
adok annak a szerencsétlennek,
hogy ne szenvedjen: haza se bír
menni, hogy le tudja húzni azt a
tizenkét óráját. Adjunk normális
ruhát, ennyi. Szerintem egy ekkora
cégnél az, hogy normálisan ellássa
a pakerokat, nem egy hatalmas
nagy beruházás.”
A fenti problémákra a VDSzSz Szolidaritás

november 7-ére konzultációt kezdeményezett.
Eközben Kaposvár Forgalmi Csomóponton –
Iski Lászlóhoz hasonlóan – szintén aláírás-
gyűjtést kezdeményezett Molnár Zoltán, a
VDSzSz Szolidaritás vezető ügyvivője, tola-
tásvezető tagtársunk.

Mint az aláírásgyűjtő íven olvasható, a
vágányok közötti munkavégzéshez a munkál-
tató Ipoly 713 M típusú ORRMEREVÍTŐS,
magasszárú munkavédelmi bakancsot bocsát-
ja a munkavállalók rendelkezésére, ez nagy
felháborodást keltett. A bakancs ugyanis rend-
kívül kényelmetlen – mint írják – rövid távon is
viselhetetlen, nemhogy 10-12 órán át. Az orr-
merevítő része erős nyomást gyakorol a lábuj-
jakra, kikezdi a lábfejet, nem szellőzik megfe-
lelően, a sarka rossz kialakítású, alacsony,
emiatt az egész napos használat során viselő-
jének lába megfájdul. Téli viselésre alkalmat-
lan, mivel a 10 cm-nél nagyobb hó belemegy.
Az érintett munkavállalók munkakörük kocká-
zatértékelésének felülvizsgálatát, a cipőkből
az orrmerevítő eltávolítását és egy olyan láb-
beli rendszeresítését  kérik, amit hóban, fagy-
ban használhatnak. Abban az esetben, ha a
munkáltató nem lát más, gyors megoldást, az
aláírók kérik, hogy a munkáltató a korábban
használt félcipő és surranó viselését biztosítsa
számukra. Mint megjegyzik, ezek a lábbelik

kikerültek a pontkeret terhére rendelhető ruhá-
zat közül, jelenleg orrmerevítős bakancsot
kapnak. Hozzáteszik, hogy a korábbi ellátást
lényegesen kevesebb kényelmetlenséggel
viselhették.

Ismeretes: még augusztusban adtuk hírül,
hogy a VDSzSz Szolidaritás javaslatára válto-
zik a védőcipők kialakítása, az elegyrendezői
munkakörökben pedig lesz zárt, könnyebb
munkacipő is!

Mint írtuk, a MÁV ZRt. Munkavédelmi Sza-
bályzatának módosítására irányuló tárgyalá-
sok során augusztus 4-én a munkabiztonsági
szervezet szakembereivel megállapodtunk
abban, hogy a jövőben az orrmerevítő (acél
kapli) kikerül a cipőkből azon munkakörök
esetében, ahol az orrmerevítős védőcipő vise-
lése a legtöbb problémát okozza, és a lábfejre
eső tárgyak miatti sérülések kockázata elha-
nyagolható. 

A változtatás a tolatásvezető, kocsirendező
(vonaliak is), kocsirendező gyakornok, gurítás
vezető, saruzó, saruzó csapatvezető munka-
köröket érinti.

Mint ismeretes elegyrendezői munkakörök-
ben rengeteg problémát okozott – és okoz – a
surranókba épített orrmerevítő. Minden eset-
ben, amikor a munkavállaló hajolni, guggolni
kényszerül (bebújás járműkapcsoláshoz stb.),
és a lábfej a lábujjak fölött hajlított helyzetbe
kerül, a betét belevág viselője lábába.

Álláspontunk szerint balesetveszélyes az
olyan védőeszköz, mely önmaga is sérülést
okozhat, és viselője figyelmét az köti le, hogy
a fájdalomérzetet miképp kerülheti el: ezzel
ugyanis elvonja a figyelmet a munkavégzés-
ről. Arról is beszámoltunk, hogy szintén javas-
latunkra módosul az a méltánytalan helyzet is,
hogy az előbb említett munkakörökben mind-
össze csak a surranó szerepelt védőlábbeli-
ként. 

Ezt a feladatot ellátó munkavállalók ugyan-
is munkaidejük túlnyomó részében, télen-nyá-
ron az ágyazaton gyalogolva végzik munkáju-
kat. Míg más – kevésbé kitett – munkakörök-
ben akár három típusú védőcipő is szerepel az
ellátásban, addig az elegyrendezők számára
csak egyféle állt rendelkezésre.

Ezért az MvSz módosítását követően az
elegyrendezői munkaköri családban javasla-
tunkra bevezetik a zárt, a bokát stabilan tartó,
könnyebb munkacipőt is.

(Folytatás az 5. oldalról)
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A bíróság például a csomádi ügyben
is jogerősen megállapította, hogy 

60-40%-ban osztozik a felelősségen 
a mozdonyvezető és 

a vezető jegyvizsgáló.

A „felhatalmazás az indulásra” jelzés adásával –
slendriánul: a menesztéssel – kapcsolatban is

beszélt Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás
elnöke az Országjáró Infóturné debreceni állo‐
másán. Mint ismeretes, célunk, hogy a vezető

jegyvizsgálók mentesüljenek menesztési kötele‐
zettségük alól.
Az előzményekkel kapcsolatban elmondta: a

munkáltató évekkel korábban kitalálta, hogy a veze‐
tő jegyvizsgálók menesszék sok helyen a vonatot.

„Azért történt egyébként ez az egész marhaság, mert
akkor kitalálta a MÁV Zrt., hogy 173 külsős forgalmi szol-
gálattevői állást megszüntet. Akkor a MÁV-Starttal közö-
sen harcoltunk ellene (...). A MÁV-Start ugyanúgy elle-
nezte, mint mi.”

Talán még ismert, hogy emiatt 2008. április
18‐án a MÁV‐Starttal közösen meghatároztuk a
vonatra szükséges minimális jegyvizsgálói létszá‐
mot. Minderről Matéczné Németh Ágnes, a
MÁV‐Start Zrt. üzemeltetési vezérigazgató‐
helyettese és Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás
Start társasági vezető ügyvivője között megálla‐
podás jött létre, ennek nyomán vezérigazgatói
utasítást adott ki a MÁV‐Start. A rendelkezés
végül munkaviszonyra vonatkozó szabállyá vált
azáltal, hogy a MÁV‐Start és a szakszervezetek a
MÁV‐Start Zrt. Kollektív Szerződésének részévé
tették. Ehhez képest a MÁV‐Start jelenlegi vezér‐
igazgatója szerint az utazói létszámnorma alap‐
vetően nem a forgalom biztonságának megőrzé‐
se, fokozása miatt vált szükségessé, ez azonban –
mint a fentiekből is látszik – hazug állítás.

Ezt támadja most Csépke András, 
a MÁV-Start vezérigazgatója, aki 

szerint a múlt nem számít, hiszen 
úgy véli, hogy neki a korábban 

történtekhez semmi köze. 

„És ezért dobtuk fel azt, hogy vegye vissza a MÁV magá-
hoz a vonatok indítását.”
Ez csakis a felelősség kérdése miatt fontos – hang‐

súlyozta a VDSzSz Szolidaritás elnöke. Mint felidézte,
a csomádi ügyben érintett vjv‐hölgy feltette a kezét,
és állította, hogy megnézte a jelzőt, aztán később
elmondta, hogy mégsem így történt. Akkor a bíróság
kimondta, hogy 60‐40%‐ban oszlik meg a felelősség a
mozdonyvezető és a vezető jegyvizsgáló között. A
hölgy ezután el is hagyta a vállalatot.

„Pedig aztán rajta nem múlott, hogy a vörös mellett
elment a mozdonyvezető.”
– jelentette ki a VDSzSz Szolidaritás elnöke. A fele‐

lősség miatt nagyon fontos, hogy van‐e menesztési
szabályozás vagy nincs: felteszed a kezed, hogy a
vonat indulásra kész, majd – pláne, ha valami baleset
is történik – a bíróság „abszolút megállapítja a fele‐
lősséget”.

„És mindenki tegye a szívére a kezét, hogy hányszor nézi
meg a jelzőt. Utazunk vonaton, nézelődünk mi is sokat.”
– tette hozzá. A kezdeményezett intézkedés Halasi

Zoltán szerint semmilyen presztízsveszteséget nem
okoz a jegyvizsgálóknak. Ettől kezdve ugyanis gyakor‐
latilag már csak kereskedelmi kérdéssé válik, hogy
hány jegyvizsgáló van a vonaton. Mert az meg tart‐
hatatlan, hogy egy 8‐10 kocsis, utassal teli vonaton
csak egy jegyvizsgáló van.

Halasi Zoltán elmondta, hogy megpróbálunk visz‐
szatérni az alapesethez: a vezető jegyvizsgáló tegye
fel a kezét, adja az „Indulásra kész” jelzést, végezze a
tevékenységét, pénzt pedig úgysem lehet tőlük
elvenni, hiszen nem is kaptak ezért semmilyen plusz
díjazást, amikor ezt a tevékenységet megkapták.
Utalt arra, hogy a VSZ‐ben többen tévesen úgy emlé‐
keznek, hogy szakszervezetünk nem írta alá azt a
megállapodást, aminek értelmében a munkáltató
8000 forintot adott volna ezért a vezető jegyvizsgá‐
lóknak. De nem volt ilyen ajánlata a munkáltatónak –
szögezte le a VDSzSz Szolidaritás elnöke.

Ismeretes: a VDSzSz Szolidaritás Személy‐
szállítási Utazó Tagozata 2016. október
17‐i határozatában többek között felszólí‐

totta a VDSzSz Szolidaritás vezetőségét, hogy
haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat annak
érdekében, hogy a vezető jegyvizsgálók mente‐
süljenek a tevékenységi körükbe jelenleg tarto‐
zó menesztési kötelezettség alól.
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A „menesztés” felelőssége: 
A VDSzSz Szolidaritás kezdeményezte,

hogy a vezető jegyvizsgálók ne 
végezzenek forgalmi tevékenységet!



Mint arról korábban honla-
punkon is beszámoltunk,
hosszú ideig úgy tűnt, hogy
Dunai-Finomító, Há ros,
Nagytétény-Diósd állomá-

sokon a decemberi menet-
rendváltás után töb bé már

nem állnak meg óránként a
vonatok, ennek ellenére válto-
zatlanul egy óra marad a me -
netidő Bp-Déli és Pusztasza-
bolcs között. Nem tudni az
okát, mindenesetre a Miniszté-
rium eredetileg ezt rendelte
meg a MÁV-Starttól. 

Dunai‐Finomító állomáson jelenleg
óránként áll meg vonat Dunaújváros,
Pusztaszabolcs, illetve Déli pályaudvar
irányába. A decemberi menetrendvál‐
tást követően azonban a tervezet sze‐
rint DUFI‐ról

•  Bp‐Déli irányába: 05:20, 06:20,
13:20

•  Pusztaszabolcs irányába: 05:36,
06:36, 13:36 órakor lehet csak
vonattal utazni.

„Tehát a teljes délelőtti időszakot
kizárta. Sehova nem lehet elutazni
erről az állomásról.”

– jelentette ki Fábián Antal, Bp‐
Kelenföld Forgalmi Csomópont munka‐
védelmi képviselője, a VDSzSz Szolidari‐
tás tagja, aki maga is érintett. Arra a
kérdésre, hogy mi lesz akkor, ha tényleg
ilyen menetrend lép érvénybe decem‐
berben, azt felelte:

„vagy elindul gyalog – négy kilo-
méter a legközelebbi város Százha-
lombatta – vagy megvárja a követ-
kező vonatot.”
Dunai Finomító állomáson négy csa‐

lád lakik, őket ezzel a húzással teljesen
kirekesztené az új menetrend a közle‐
kedésből. Ugyanis nem lehet abból kiin‐
dulni, hogy a családoknak autójuk is
van: ez nem „alap”.

Decembertől a felsorolt három állo‐
máson szolgáló kollégák, valamint az
ezekről induló utasok nem használhat‐
ják a jelenlegi vonatok nagy részét: hét‐
köznap csúcsidőben a Budapest‐Déli és
Százhalombatta között közlekedő sze‐
mélyvonatok ugyan megállnak, hétvé‐
gén és napközben azonban szinte
semmi nem áll meg.

„Nekem van gyerekem, őt el kell
vinnem hat óra húszkor iskolába,
hogy nyolc órára tuti ott legyek.
Hazajönni már nem tudok. (...)
Lehetetlenség ez a menetrend: egy
orvoshoz nem tud elmenni senki.
Laknak itt idősek, nyugdíjasok,
dolgozók – akik a MÁV-nak dol-
goznak: ők sem. Tehát akár egy
véletlen elalvás vagy akármi... Így
nem lehet közlekedni. Rengeteg
magánvasúttársaság működik ezen
az állomáson, rengeteg itt a váltá-
suk, [a mozdonyvezetők] sem tud-
nak váltani.”
– szögezte le Fábián Antal tagtár‐

sunk.
Háros állomáson viszonylag új P+R

parkoló található, amit nyilvánvalóan
azért építettek, hogy az emberek a vas‐
utat használják. Két éve még arról volt
szó, hogy az utasokat a vasútra kell csá‐
bítani: a 4‐es metró átadásával új kap‐

csolat jött létre a 40A vonalon, így az
utasok az autóbusz helyett inkább a
vasutat választják. Napi szinten érzékel‐
hető Háros és Nagytétény‐Diósd állo‐
másokon, hogy egyre több utas választ‐
ja a vasutat. Érthető: vonattal szűk 10
perc Kelenföldre eljutni, autóbusszal
legalább egy átszállásra és minimum 45
percre van szüksége annak, aki a belvá‐
rosba igyekszik. 

Ha a menetrendváltásig nem bírálják
felül ezt a döntést, több kolléga már
jelezte: beadja a felmondását, hiszen
azt ne várja tőlük senki, hogy hajnali
kettőkor útnak indulnak például Pince‐
helyről: Hárosra csak úgy tudnak bejut‐
ni, hogy félórát még Százhalombattán is
várniuk kell – csak ezután indul el a
Hároson megálló vonat.

A felsorolt állomásokon dolgozók, és
a helyi lakosok sem értik, mi áll a dön‐
tés hátterében, miért nem akarják
megállítani a továbbiakban a vonato‐
kat. Nagytétény‐Diósd lakói például a
menetrend‐váltás után szintén nem
élvezhetik tovább az elővárosi vonatok
előnyeit, pedig a vasútállomás közelé‐
ben lakópark, sportpálya is található.
Nagytétényről már nem is beszélve.
Hiszen hétvégén Nagytétény‐Diósd
állomáson nem állnak meg majd a
vonatok, hétköznap pedig csakis a száz‐
halombattai elővárosi vonatok állnak
meg itt a reggeli és a délutáni csúcsidő‐
ben.

„Reméljük, hogy változtatnak rajta.
Kis esély van rá.”
– jegyezte meg Fábián Antal.
A decemberi menetrendváltást kö ‐

vetően azonban így sem csökken a
menetidő. Amikor megnéztük a terve‐
zett szolgálati menetrendeket azt
tapasztaltuk, hogy a menetidő Bp‐Déli
és Pusztaszabolcs között jelenleg 60
perc. Ugyanúgy egy óra marad a me ‐
netidő akkor is, ha a vonatok decem‐
bertől már nem állnak meg Dunai‐Fino‐
mító, Háros és Nagytétény‐Diósd állo‐
másokon.

Menetrendváltás: 
„Sehova nem lehet elutazni

erről az állomásról!”
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NEM LEHET ABBÓL KIINDULNI, 
HOGY A CSALÁDOKNAK 

AUTÓJUK IS VAN: EZ NEM „ALAP”



A MÁV-Start úgy állította össze
ezt a menetrendi me zőt, hogy
megfeledkezett a MÁV Zrt. mun-
kavállalóiról – ahogy sok esetben
a sajátjairól is: hosszas gyalogtú-
rára vagy egyéb közlekedési esz-
közök igénybe vételére kárhoztat-
ta tagjainkat, a vasutasokat. Vagy
hosszú várakozásra. Másképp
ugyanis ezek a szolgálati helyek
decembertől megközelíthetetle-
nek lettek volna számukra.

„Ezügyben közvetlenül is megke-
restük a MÁV Zrt-t, és az illetéke-
sek dicséretes módon, meglehe-
tősen rövid idő alatt tudtak intéz-

kedni. Ennek eredményeképpen
az új menetrendi időszakban sem
kell tartani attól, hogy az eljutás,
illetve a hazajutás ellehetetlenül,
hiszen a szolgálatváltások [ide-
jén] a felsorolt állomásokon a
vonatokat forgalmi okból meg
fogják állítani. Ez jó hír, főleg
akkor, ha ez tényleg így is törté-
nik majd.”

– jelentette ki a VDSzSz Szoli-
daritás alelnöke. 

Az már kevésbé jó hír, hogy
ehhez lépnünk kellett, és erre a

MÁV-Start vezetése magától nem
gondolt. 

Nyilván egyéb gonddal-bajjal
vannak elfoglalva – például azzal,
miként lehet kiépíteni az egyed -
uralmat a vállalatnál. De ez még
igazán belefért volna – jegyezte
meg a VDSzSz Szolidaritás alel-
nöke, hozzátéve: nagyon örven-
detes lenne, ha a vasutasoknak
okozott kellemetlenségeken túl
azzal is törődnének, hogy beszed-
jék azt a több milliárdos éves
veszteséget, amivel a BKK tarto-
zik. A MÁV-Start ugyanis a BKK-
bérleteket mindenfajta ellenszol-
gáltatás nélkül fogadja el. 

Azóta kiderült, hogy a meg-
rendelő utasította a MÁV-
Start illetékeseit, hogy a
2015/2016-os me netrendhez
hasonlóan valamennyi sze-
mélyszállító vonat álljon meg
az említett állomásokon – és
ne csak forgalmi okból.

Mindenesetre itt a bizonyíték,
hogy az általa megbízott
ügyvédi iroda ellenkérelmé-
ben ennek ellenére vitatja a
kifizetések jogalapját a
készenléti jellegű munkakör-
ben foglalkoztatottak eseté-
ben.

A MÁV-Start Zrt. vezérigazgató-
ja részére írt levelében Bárány
Balázs jelezte: Csépke András
2016. november 15-i, 7270-12/
2016/START. számú levelében utalt
arra, hogy honlapunkon téves tájé-
koztatás jelent meg.

A „Félő, hogy a MÁV-Start visz-
sza akarja fizettetni a munkaválla-
lókkal az átutalt túlóra-pótléko-
kat!" című cikkünkben arról szá-
moltunk be, hogy a MÁV-Start
vezérigazgatója az általa megbí-

zott ügyvédi irodán keresztül nem
kevesebbet kért, mint azt, hogy a
bíróság állapítsa meg: a készenléti
jellegű munkakörben foglalkozta-
tottak részére történt eddigi kifize-
téseknek nem volt jogalapja. Így a
jogerős bírósági ítéletre hivatkozva
utólagosan visszakövetelné a MÁV-
Start munkatársai részére az Mt. –
időközben hatályát vesztett – ren-
delkezése alapján a kifizetett bér-
pótlék különbözeteket.

A VDSzSz Szolidaritás alelnöke
levelében leszögezte: tájékoztatá-
sunk nem volt téves, ugyanis a Sze-
gedi Közigazgatási és Munkaügyi
Bírósághoz a Csépke András által
megbízott ügyvédi iroda érdemi
ellenkérelmében valóban vitatja a
kifizetések jogalapját, és ennél
fogva kéri a bíróságot, hogy ítéle-
tében ezt állapítsa meg. Ezt az állí-
tásunkat az 5.M.353/2016. számú
perhez benyújtott ellenkérelemben
foglaltak támasztják alá. Tételesen:

– 3. oldal: a kérésünk jogalapja
és az összegszerűség is teljes mér-
tékben megalapozatlan

– 4. oldal: tagadja a jogalapot
– 9. oldal: a 78.472 Ft-ot is tarto-

zatlanul fizette ki 
– 11. oldal: további tartozása nem

áll fenn (= 78.472 Ft járt a felperes
részére, több nem)

Ha az ellenkérelemben foglaltak-
nak helyt adna a bíróság, a mun-
káltató dönthet úgy, hogy 60
napon túl is visszakövetelheti az ez
esetben tévesen kifizetettnek mi -
nősülő munkabért (mint jogalap
nélküli kifizetést), amennyiben a
munkavállalói kifizetés alaptalan-
ságát felismerte (Mt. 164.§). Bárány
Balázs úgy véli: ismerve Csépke
András munkatársaihoz való barát-
ságos viszonyát, alappal tételezhe-
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(Folytatás a 10. oldalon)

A VDSzSz Szolidaritás ugyanis megkereste a MÁV Zrt-t,
az illetékesek pedig rövid időn belül intézkedtek:
Háros, Nagytétény-Diósd és Dunai-Finomító állomáso-
kon érintett tagjaink a decemberi menetrendváltást
követően sem kényszerülnek változtatni jelenlegi mun-
kába járási szokásaikon.

Bár a MÁV-Start „megfeledkezett”
a szolgálatváltásokról, decembertől mégis
megállnak a vonatok a három állomáson!

Örvendetes, hogy Csépke András időközben
letett arról, hogy visszafizettesse az 
utólagosan átutalt túlórapótlékokat!



Úgy tűnik, hogy a MÁV-Start Zrt.
vezetését nem érdekli a jegyvizs-
gálók testi-lelki épségének védel-
me, a munkavállalók egészséges
és biztonságos munkavégzéshez
való joga.

2016. november 13-án a 2736 számú vonaton
egy utas tettlegesen bántalmazta a munkáját
végző jegyvizsgálót. Leköpte, majd arcon ütötte
olyan erővel, hogy elesett. A helyzetet tovább
rontja, hogy az eseményeket elszenvedő jegy-
vizsgáló egy állapotos nő.

Az elkövetőt azóta gyorsított eljárásban, jog-
erősen szabadságvesztésre ítélték. Ez örvende-
tes – írta Csépke Andrásnak, a MÁV-Start Zrt.
vezérigazgatójának címzett levelében Bárány
Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.

Az viszont nem örvendetes, hogy a MÁV-Start
Zrt. képtelen megvédeni a jegyvizsgálóit: lassan
már nem telik el hét úgy, hogy valamilyen komo-

lyabb atrocitás ne érné ezeket a munkavállaló-
kat.

A sajtóban is nyilvánosságot kapott esetek
csak a jéghegy csúcsát jelentik: nem kerülnek a
híradásokba a naponta elszenvedett verbális
támadások, sértegetések.

Arra nem lehet számítani, hogy a többi utas
a testi épségét kockáztatva megvédi a jegyvizs-
gálót. Az említett eset is végződhetett volna
még rosszabbul, ha az utasok között nincs
véletlenül valaki a Készenléti Rendőrség létszá-
mából.

Számtalanszor hívtuk fel a figyelmet, tárgyal-
tunk, konzultáltunk ez ügyben, de a munkáltató
részéről semmilyen érdemi intézkedés nem tör-
tént. Úgy tűnik, Csépke Andrást, a MÁV-Start
vezérigazgatóját nem érdekli a jegyvizsgálók
testi-lelki épségének védelme, a munkavállalók
egészséges és biztonságos munkavégzéshez
való joga. A konfliktuskezelő tréningek már
nem oldanak meg semmit.

Néhány éve még a BKV ellenőreit ért táma-
dásoktól volt hangos a sajtó. Napjainkra ezek
elültek, mert valami csoda folytán a BKV-BKK
vezetése meg tudta oldani ezt a kérdést.10 MIÚJSÁG

Örvendetes, hogy 
Csépke András időköz-

ben letett arról, hogy
visszafizettesse az 
utólagosan átutalt 
túlórapótlékokat!

tő fel, hogy a lehetőséggel élve a
MÁV-START Zrt. intézkedne a már
korábban kifizetett bérpótlék visz-
szafizettetéséről.

Csépke András hivatkozott le -
veléből azonban az az örvendetes
fejlemény olvasható ki, hogy a
MÁV-Start vezérigazgatója letett
erről a szándékáról.

„Ez így helyes, az viszont már
kevésbé, hogy a már korábban
teljesített rendkívüli munkavégzé-
seket a MÁV-START Zrt. – egy
meg nem nevezett orákulumra
hivatkozva – a kifizetett bérpót-
lék-különbözet összegéből levon-
ta.”

Emiatt – az álláspontunk szerint
etikátlan és jogszerűtlen cseleke-

det miatt – kényszerülünk a jelen-
leg is folyamatban lévő, és fenti-
ekben hivatkozott peres eljárásra.
Ismeretes: november 8-án elkez-
dődött a VDSzSz Szolidaritás által
az újraszámfejtés hiányosságai
miatt kezdeményezett újabb per a
Szegedi Munkaügyi és Közigazga-
tási Bíróságon.

(Folytatás a 9. oldalról)

A jegyvizsgáló szolgálata 



Egyes átirányítások esetében ugyanis mozdonyvezető tagtársunk azt tapasztalta, hogy az
őt – a Kollektív Szerződés szerint – megillető bérkülönbözetet tételesen nem számította
ki a munkáltató.

A
munkáltatói jogkör-
gyakorló kezdetben
nem igazán muta-
tott nagy érdeklő-
dést a probléma fel-
tárására, megoldá-
sára: több egyezte-

tést követően is azt közölte velünk,
hogy továbbra sem változott az állás-
pontja, mert a pontos adatokkal végzett
próbaszámítások szerint a munkaválla-
lót nem érte keresetveszteség.

Miterli Edit, a MÁV-Start Zrt. új
humánerőforrás igazgatója a VDSzSz
Szolidaritás megkeresésére azonban
átértékelte a korábbi munkáltatói állás-
pontot: közreműködésének eredmé-
nyeként tagtársunk november 8-án
értesítést kapott arról, hogy a korábbi
években ki nem fizetett átirányítási díj-
különbözetet a munkáltató utólag elis-
merte, és rendezni kívánja.

Bizonyára végeztek koc-
kázatelemzéseket, kötöttek
együttműködési megállapo-
dásokat és a kritikusnak ítélt
viszonylatokon közterület-
felügyelőkkel és biztonsági
alkalmazottakkal kísérik e l -
lenőreiket. 

A MÁV-Startnak sem az
IC-vonatok utazóközönségé-
től kellene elsősorban meg-
védenie a jegyvizsgálóit.

És hogy a fizikai védelem,
mint a kísérés, a technikai
védelem – amilyen egy test-
kamera is – növeli a költsé-
geket? Igen.

Ahogy az említett másik
közlekedési vállalat ki tudta
ezt gazdálkodni, és szolgála-
tukban nem járnak egyedül
az ellenőrök plusz még kísé-
rik is őket, úgy – ha a szán-
dék meglenne – menne ez a

MÁV-Startnál is. A jegyvizsgáló szolgálata ma olyan,
mint az orosz rulett.

„Vagy netán úgy gondolod, hogy ezek a mun-
katársaid nem érnek annyit?”
– tette fel Csépke Andrásnak a kérdést levele végén

Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.

Korábban írtuk: 
Sajnos, egyre több ilyen atrocitást kénytelen elvisel-

ni a jegyvizsgáló-társadalom. Hangsúlyozzuk, úgy vél-
jük senki nem köteles a testi épségét kockáztatni, nem
köteles tűrni, hogy szidják, gyalázzák. A vasutasok köz-
feladatot ellátó személyek, ráadásul esetükben a
veszélyvállalás nem hivatali kötelesség – mint például a
rendőrök, katonák, tűzoltók esetében. Elviselhetetlen az
ebben az ügyben is megnyilvánuló tehetetlenség.

Az lenne a minimum, ha két kirúgás között azonnali
hatállyal elrendelné a MÁV-Start vezérigazgatója, hogy a
jegyvizsgálók – különösen hölgyek – nem léphetnek
egyedül szolgálatba. És akkor talán vissza lehetne szo-
rítani ezeket a borzalmas állapotokat. Reméljük, hogy
napokon belül kapunk erre érdemi intézkedést tartalma-
zó választ – szögezte le Bárány Balázs, a VDSzSz Szoli-
daritás alelnöke.
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Mozdonyvezető tagtársunk

átirányítási díjkülönbözetét utólag
elismerte a munkáltató!

ma olyan, mint az orosz rulett!



Vasútvill Kft.: 
Vissza a fővágányra!

A műhelybe november 24-től visszatér az élet, a
tárgyalások pozitív irányt vettek, remélhetően a
Vasútvill Kft. az esztergomi vasútvonal villamosí-
tásában is szerepet kap majd.

Uhrinyák Lászlóval, a Vasútvill Kft. ügyvezető igazgatójával
kezdeményeztünk újabb megbeszélést a vállalatnál kialakult
helyzet miatt 2016. november 21-ére. Mint ahogy arról beszámol-
tunk, a társaságnál épp tulajdonosváltás van, a szerződött mun-
kák külső körülmények miatt elmaradtak, így a munkavállalók
november nagy részében állásidőre kényszerültek. Hogy mennyi
az állásidő? Íme, a vonatkozó jogszabály a Munka törvényköny-
véből:

„146. § (1) A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkozta‐
tási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben
nem tesz eleget (állásidő) – az elháríthatatlan külső okot
kivéve – alapbér illeti meg.”

valamint
„147. §. A munkavállalót a 146. § (1) bekezdésben megha‐
tározott díjazáson felül bérpótlék is megilleti, ha a munka‐
idő‐beosztása alapján bérpótlékra lett volna jogosult.”
A pótlék mértékére pedig az esedékesség időpontját megelő-

ző utolsó hat hónapra kifizetett pótlék az irányadó. Előbbiekre
felhívtuk az ügyvezető igazgató figyelmét, aki biztosított minket
arról, hogy egyeztet a kollégáival és a jogszabályoknak megfele-
lően járnak el. És most a jó hír:

A műhelybe november 24-től visszatér az élet, mivel a tárgya-
lások pozitív irányt vettek, és a Vasútvill Kft. reményei szerint a
társaság az esztergomi vasútvonal villamosításában (is) jelentős
szerepet vállalhat. A jövőről a tárgyalások tovább folytatódnak, a
2017. évi bérfejlesztés is napirendre kerül, amint a tulajdonosvál-
tás befejeződik és körvonalozódnak a lehetőségek.

Czentnár Béla, társasági vezető ügyvivő, 
VDSzSz Szolidaritás

(vasutvill.hu)



A
leukémiás Bíborka édesanyja sze-
rint van értelme kupakot gyűjteni,
nekik is egy másik vasutas kislány
családja ajánlotta ezt a módszert.
Tagtársunk hároméves kislányának
mindennapjai most arról szólnak,
hogyan kell bevenni húsz szem
gyógyszert, mit jelent a rossz vér-
kép és a heti lumbálás. Bátyja a

nagyszülőknél lakik arra az esetre, ha éjszaka indulniuk
kellene a kórházba.

Molnár Eszter, Bíborka édesanyja szerint a két testvér,
a kicsi lány és bátyja 

„az elején elszoktak egymástól, sőt, mikor hazajöt‐
tünk legelőször, akkor meg is ijedt tőle [a bátyja],
mert már nem volt haja a kicsinek, hirtelen elhullott
neki, meg le is fogyott, meg a szteroidoktól nem
tudott járni, az izma legyengült. Úgyhogy egy hóna‐
pig ilyen félbéna állapotban voltunk: nem tudott
egyedül menni. Akkor megijedt tőle a testvére.
Most, hogy többet vagyunk kicsit itthon, és jobban
mozog, már így megint összeszoktak.”

Bíborka bátyja a nagyszülőknél lakik, mert ha bármi
adódna éjszaka a kislánnyal, azonnal indulniuk kell Deb-
recenbe, és akkor még a fiút is gyorsan el kellene helyez-
ni. Kis szerencse a nagy bajban, hogy a nagyszülők egy
utcára laknak tőlük. Bíborka 

„27‐én betöltötte a három évet, 29‐én este pedig
küldtek Kisvárdáról, hogy menjünk Debrecenbe!
Nem akarták megmondani, hogy mi a baja a gye‐
reknek. (...) Csak kitelefonált a háziorvos, hogy
nagy baj van, menjünk kórházba. Úgy ment [az
apuka] az orvos után, és akkor közölte, hogy 99%‐ig
biztosak benne, hogy leukémiás a gyerek. Úgyhogy
én most ápolásin vagyok vele.” 

Épp ezért kettejük közül csak Varga Mihály tagtársunk,
a vasutas apuka dolgozik, Bíborka édesanyja havonta
annyit kap, mintha GYES-en lenne: huszonvalahány ezer
forintot.

„Itt van a másik gyerek is, azért egy fizetésből az
egy kicsit vadasul hangzik, hogyha azt mondom,
hogy egy immunerősítő Szlovákiából 15‐20 ezer
forint körüli, gyomorvédő például 8800 forint, és
akkor még sehol nincs a vége.”

– sorolja Mihály. Hét év kezelés és öt év tünetmentes-
ség, mire gyógyultnak nyilvánítják Bíborkát. A kupak-
gyűjtésről Eszter, az édesanya elmondta:

„Kabán van egy átvevő, aki átveszi ezeket a kupa‐
kokat, ha beteg gyereknek van gyűjtve vagy jóté‐
konysági célra, akkor többet ad érte. Csak igazolás
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Segítsünk
Bíborkának
műanyag kupakokkal!

„27-én betöltötte a három
évet, 29-én este pedig küld-
tek Kisvárdáról, hogy men-
jünk Debrecenbe! Nem
akarták megmondani, hogy
mi a baja a gyereknek. (...)
Csak kitelefonált a házior-
vos, hogy nagy baj van,
menjünk kórházba!”
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kell hozzá. Oda szeretnénk mi is elvitetni [a kupako‐
kat], már elég sok összegyűlt: a környékbeli telepü‐
lések, hivatalok, iskolák, a kisvárdai kórház is ide
hordják a kupakokat. Sokfelé gyűjtötték egyébként
a környékünkön, csak úgy, hogy (...) majd leadják
valahova. Ezen mondjuk meglepődtem, hogy ez így
most derült ki, amikor mi is ilyen helyzetbe kerül‐
tünk.”

Nagyon sokan szóltak: volt, ahol hat zsák, máshol négy
zsák kupak került elő, mondták, hogy 

„menjünk, hozzuk el. Volt a vasúton is egy kislány –
Ésik Kincső – tőlük tudjuk ezt, mert ő már elvileg az
öt év tünetmentességet kezdte, és ők mondták ezt a
kupakgyűjtést is, ők is csinálták annak idején, és azt
mondták, hogy van értelme.”

Bíborka óvodáskorú bátyját a nagymamához költöztet-
ték, Mihály minden másnap dolgozik, de felesége és
Bíborka huzamosabb ideig volt kórházban, minden más-
nap hozzájuk járt Debrecenbe. A kicsi

most 24 órás [kezeléseket] kap, ha minden rendben
van, akkor ez három nap: hétfőn megyünk, és szerda
éjszaka elengedik.

Bíborka busszal, vonattal nem utazhat, még betegszál-
lítóval sem – egyedül ugyan mehetne, de nincs olyan
betegszállító, aki vállalná, hogy csak őt vigye.

„Hetente kétszer fel kell járnunk vérképre, kétszer 2
órát utazunk – 2 oda, 2 vissza: sok, neki főleg. Ha jó
a vérkép, hazaengednek, ha nem jó, akkor rögtön
befekvés. De ezt ő is nagyon jól tudja, a kicsi. Izgul
mindig. A lumbálást is sajnos tudja már, mert heten‐
te lumbálják. Ha tapaszt lát, hogy a hátára teszik,
akkor már egész nap ordít. Azt is meg kell értetni,
hogy ne mozogjon.”
A hároméves Bíborka számára a gyógyszerbevétel

jelenti a legnagyobb gondot – ezeknek a gyógyszerek
ugyanis nem léteznek gyerekkivitelben, nem lehet példá-
ul szirupként bevenni: csak tabletta van.

„Meg kellett tanítanunk neki bevenni azt a 20 szem
tablettát.”

Állandó változás az életük, az édesanya felidézte, hogy
a kicsit

„augusztus 19‐én öt órakor megvizsgálta az orvo‐
sunk, azt mondta, minden rendben, majd éjszaka 11
órakor vérzéses sokkot kapott, úgy vitték az inten‐
zívre. Ahol közölték, hogy vagy megmarad a gyer‐
mek, vagy nem. Belső vérzése volt, az a legfőbb
veszélye ennek a leukémiának, a vérzés. Nem tudják
elállítani. Ezért veszélyes, hogy ilyen messze va ‐
gyunk Debrecentől.

Annyiban járunk jól talán, hogy ő nem tudja, hogy ez
milyen betegség. Ő csak azt tudja, hogy beteg, kórházba
megyünk, meggyógyulunk. Ő nem tudja, mint egy na -
gyobb gyerek, hogy ennek mi lehet [a kimenete]... Az ele-
jén szó szerint depressziós volt a szteroidoktól, három
napig csak a falat bámulta, és nem szólt senkihez. Ugyan-
azokat a tüneteket produkálja, mint a felnőttek. Az ember
meg már fél: hogyha leül, ha bágyadt, akkor már egyből
azt hiszi, hogy baj van.”

Hogyan 
segíthetsz?

Minden műanyag kupak segítség: üdítős,
ásványvizes palack, tisztítószeres, öblítős vagy
mosószeres flakon vagy élelmiszeres flakonok
kupakja, samponos dobozok teteje, stb.

Az összegyűjtött kupakokat kisebb mennyiségben
vasúton, „B”-postával is eljuttathatjátok egyeztetést
követően a VDSzSz Szolidaritás Záhonyi Területi Iro-
dájára:

4625 Záhony, Európa tér 5. 
Telefon, fax: 
Városi: 06/1-513-3327 
Vasúti: 03/33-27; 03/30-76

A nagyobb mennyiségű kupakot – egyeztetést
követően – a VDSzSz Szolidaritás területileg illetékes
irodáira juttathatjátok el, szakszervezetünk onnan to -
vábbítja Bíborka családja részére!

Anyagilag, banki átutalással is támogathatod
Bíborka családját!

Számlaszám:
Kosztyu Ádám Emlékére Alapítvány

11734138-20006802-00000000 (OTP Bank)
A megjegyzés rovatban feltétlenül tüntesd

fel: „Varga Eszter Bíborka részére”

Segítsünk
Bíborkának
műanyag kupakokkal!



1.Melyik énekesnőnk nagy slá-
gere a „Valahol egy lány”?

2. Melyik zenekar 
szerzeménye a „Tűzvarázsló”
c. dal?

3. „Túl szexi lány!”: Melyikük
is énekelte?

4. „Kócos kis ördögök 
voltunk”: Kik játszották?

5. „8 óra munka, 8 óra 
pihenés, 8 óra szórakozás”:
Kinek a slágere?

6. „Táncoló fekete lakkcipők”:
Igazi rock’n roll, de vajon ki
énekelte?

7. „Évszakok”: egy filmzene,
de ki játszotta?

8. „Nyugi doki” volt az egyik
slágere…

9. Tetovált lány – ez a zenekar
máig népszerű dala. De melyik
zenekarról van szó?

10. „Szeretlek is + nem is!”:
Ugye ismerős? 
Ki is játszotta?

11. „Ha én szél lehetnék”: 
Egy legendás zenekar 
legendás dala, de vajon 
melyiké?

12. „Pálinka dal”: Mai sláger!
Ugye ismered? 
De kinek a dala?

13. „Micsoda buli!”: 
Micsoda remek dal, nem igaz?
Ki játszotta?

13+1. „Ajándék”: egy igazi
karácsonyi dal, ki az előadó?

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

Fülbemászó

Nincs karácsony Fenyő nélkül
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A „Fülbemászó” jeligével ellátott megfejtéseiteket december 20-ig várjuk (vasúti pos-
tával) az alábbi címre: VDSzSz Szolidaritás, 1146 Budapest, Thököly út 172. Emailben is
elküldhetitek: rejtveny@vdszsz.hu. Az előző számunkban megjelent rejtvény helyes
megfejtése: 1b, 2a, 3c, 4b, 5b, 6c, 7b, 8b, 9a, 10c, 11b, 12c, 13b, 13+1c. Nyertes: Bagi
Csaba (Szolnok), gratulálunk!
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A megfejtésből megtudod, hogyan éli meg Papp Károly Attila, a VDSzSz Szolidaritás Záhony Start Tagcsoportjának
vezető ügyvivője a munkáltató „testre szabott” menetfordulóit. Társaival együtt több hónapja vállalta a 12 órás napi
beosztható munkaidőt a 16 órás helyett. Tették mindezt Németh Zsolt vezető jegyvizsgáló tagtársunk kirúgása és a
napi rendes munkaidő 0,4 órás megemelése elleni tiltakozásul. Az interjút következő számunkban olvashatjátok el!
A „Rejtvény” jeligével ellátott megfejtéseiteket december 20-ig várjuk (vasúti postával) az alábbi címre: VDSzSz Szo-
lidaritás, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Emailen is elküldhetitek: rejtveny@vdszsz.hu. 

Keresztrejtvény


