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

Hanyatló biztonság
(9. oldal)

Bér2017-2019: Idén a
tulajdonostól közösen igényelt
átlagos bérfejlesztés mértéke
13%, jövőre 12%, 2019-re
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Bér:

Az idei évre a tulajdonostól közösen
igényelt átlagos bérfejlesztés mértéke
13%, jövőre 12%, 2019-re legalább 5%

anuár 31-én a szakszervezetek és a munkáltató aláírta azt a jegyzőkönyvet, ami ezután a
kormány elé kerül, ezt követően várhatóan
még februárban létrejön a bérmegállapodás.
Korábban a munkáltatóval megegyeztünk arról is,
hogy a váltókezelők és a vonat át- és felvevők
minimális alapbére 2017. január elsejétől visszamenőlegesen 161 ezer forint lesz. Egyezség van
abban is, hogy tizenöt év munkaviszony után öt
évente automatikusan ötezer forinttal emelkedjen az érintettek alapbére.

2019. évre vonatkozóan kért átlagos bérfejlesztés mértéke: legalább 5% (a munkabérre vonatkozó jelenlegi
jogszabályok ismeretében).
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Indokolás:

Az aláírt jegyzőkönyv tartalmazza a MÁV Zrt. és annak
konszolidációjába bevont gazdasági társaságok munkavállalói érdekképviseleti szerveinek és a munkáltatónak a társaság bérfejlesztési igényével kapcsolatos közös álláspontját. (Az érintett társaságok a
MÁV Zrt-n kívül: a MÁV-Start Zrt., a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., MÁV FKG Kft., Záhony-Port
Zrt., MÁV KFV Kft., MÁV Vagon Kft., továbbá ide
értve a BHÉV Zrt-t és a MÁV Nosztalgia Kft-t is.)
A jegyzőkönyv többek között rögzíti:
„A Társaság(ok) munkavállalói érdekképviseleti
szerveinek a munkáltatóval egyeztetett közös álláspontja a 2017-2019-ig terjedő időszakra vonatkozóan a
Társaság(ok) tekintetében kezdeményezni szükséges
bérfejlesztési igényekről:
2017. évre vonatkozóan kért átlagos bérfejlesztés mértéke: 13%
2018. évre vonatkozóan kért átlagos bérfejlesztés mértéke: 12%

A minimálbér és garantált bérminimum 2017, illetve
2018. évekre vonatkozó emelésének hatására a munkakör-értékelésen alapuló bérrendszer bérsávjai több mint
36.000 munkavállaló esetében összecsúsztak. Ennek következményeként már 2017. január hónapban a jogszabály végrehajtásával jelentős bérfeszültségek keletkeztek a kiemelten közszolgáltatási tevékenység ellátásában
résztvevő munkakörökben.
A vasutas béreknek 2016. végén az országos elemzések alapján fennálló, jelentős lemaradására, a közszolgáltatásban részt vevő munkakörök közötti bérfeszültségek
kezelésére, a munkaerő-piaci helyzetre is tekintettel, a
munkaerő megtartás biztosítása és a közszolgáltatás
zavartalan ellátása érdekében a MÁV-csoport valamenynyi, (a megemelt minimálbérben illetve a garantált bérminimumban részesülőkön felül) nem vezető beosztású
munkavállalójának bérrendezése indokolt.
Cél a fluktuáció és a szakemberhiány kialakulásának
megelőzése, a szakképzett humánerőforrás állomány
megtartása és jövőbeni biztosítása.
A megfelelő szintű bérrendezés nélkül várhatóan kialakuló munkaerő-krízis a vasúti közlekedés színvonalának
csökkenésével, a közszolgáltatási tevékenység ellátásnak
zavaraival, a (részben) EU-s forrásokból megvalósítandó
műszaki fejlesztések végrehajtásának jelentős nehézségeivel járhat.
Felek rögzítik, hogy a jelen jegyzőkönyvben foglaltak
nem kötelezik az aláíró feleket, a leírt álláspontok kizárólag a tulajdonos, illetve a tulajdonosi joggyakorló szervezet tájékoztatására szolgálnak.”

Előzmény
A munkáltató részére a január
27-i VÉT-ülést megelőzően átadtuk a szakszervezetek közös javaslatát
(ld. a 3. oldalon lévő anyagunkat),
amit hellyel-közzel teljesíthetőnek
is tartott. Annyi módosítást kezdeményezett a MÁV, hogy a bértorlódások elkerülése érdekében
az alacsonyabb MMK-osztályokban meghatározó munkakört be-
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töltő vasutasok esetében magasabb bérfejlesztésre kerüljön sor,
ennek mértékéről azonban még
vita van: várhatóan 2 és 4% között
alakul az összeg értéke.
Ezen kívül abban is megegyeztünk a január 27-i VÉT-ülésen,
hogy a váltókezelők és vonat átés felvevők minimális alapbére
2017. január elsejétől visszamenőlegesen 161 ezer forintra emelkedik. Ezt – a munkáltató és a szakszervezetek között létrejövő egyez-

ségek alapján – a kormányzat által
remélhetően jóváhagyott bérkeretből finanszírozná a MÁV-csoport. Abban is egyezségre jutottunk, hogy a munkáltató elismeri a
vasútnál eltöltött éveket: tizenöt
év munkaviszonytól kezdve ötévente Vasutasnap alkalmával
automatikusan ötezer forinttal
kívánja megemelni az érintettek
alapbérét.
A január 27-i VÉT-ülésen szó
esett a hároméves középtávú

Közös
szakszervezeti
javaslat!
A megállapodás a MÁV Zrt-nél a szakszervezetek elképzelése szerint kollektív erejű megállapodásnak minősülne.
A tervezet rögzíti, hogy a MÁV Zrt., és
az alábbi, konszolidációs körbe bevont gazdasági társaságok esetében
biztosítja a munkáltató a bérintézkedések végrehajtását a megállapodásban foglaltak szerint: MÁV-Start Zrt.,
MÁV Szolgáltató Központ Zrt., MÁV FKG
Kft., Záhony-Port Zrt., MÁV KFV Kft.,
MÁV Vagon Kft.
A tervezetben a szakszervezetek két forgatókönyvvel számolnak. Amennyiben kétéves időtartamra születik megállapodás, akkor 2017. évre
16%, 2018. évre 14% alapbéremelést tartalmaz a
tervezet; amennyiben a megállapodás három évre
köttetik, úgy 2017-ben 15%, 2018-ban 10%, 2019ben pedig 10% alapbéremelést irányoz elő a javaslat.
A megállapodás-tervezet kitér a bérsávok rendezésére: a MÁV MMK-hoz tartozó személyi alapbérsávok alsó és felső határait a fenti mértékben, de
legalább a kötelező legkisebb munkabérre, garantált bérminimumra meg kell emelni.
A tervezet értelmében a munkáltatói önkéntes
nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés
2017. január elsejétől a munkavállaló alapbérének összesen 3%-a, 2018. január elsejétől pedig
3,5%-a lenne.
megállapodásról is – erről korábban a VDSzSz
Szolidaritás a munkáltatóval rendszeresen egyeztetett és jelenleg is tárgyalunk róla: a végleges
megállapodás még nem készült el, abban viszont
egyezség van, hogy az összes MÁV-csoporthoz
tartozó társaságnál a MÁV Zrt-nél későbbiekben
létrejövő megállapodásban szereplő irányelvek
mentén szülessen egyezség: a MÁV-os verzióban
kötelezés lesz arra, hogy a többi társaság záros
időn belül hasonló tartalmú megállapodást kössön.
Ugyancsak szó esett a Kollektív Szerződés szükséges módosításáról is: erre nem az elkövetkezendő napokban kerül sor – már csak azért is, mert
közös szándék van arra, hogy ez legyen majd a
későbbiekben létrejövő alágazati kollektív szerződés alapja. Ehhez persze az is szükséges, hogy
előbb a MÁV-csoportra vonatkozó, több munkáltatós kollektív szerződés jöjjön létre.
A lapzártánkat megelőző utolsó VÉT-ülésen a
járművezetői pótlékról szóló, december 31-én
lejárt megállapodást is meghosszabbítottuk, a
részleteket honlapunkon olvashatjátok. Mint arról
honlapunkon beszámoltunk, február 5-ig kell eljuttatni a tulajdonoshoz a MÁV-csoport és a szakszervezetek által kialkudott bérkövetelést!

Ismeretes: A VDSzSz Szolidaritás bérkövetelését
két év alatt 30 százalékos alapbéremelésben határozta meg. A MÁV Zrt. ennél hosszabb távban gondolkodik, és három éves bérmegállapodást
kötne. Épp ezért korábbi bérkövetelésünket
annyiban módosítottuk, hogy három éves időszak esetén minimum 30% bérfejlesztés fölé kell
menni: úgy véljük, hogy 35 százalékot mindenképpen meg kell célozni erre az időszakra. Ráadásul úgy,
hogy ennek első része – az idei – tartalmazza a legmagasabb mértékű alapbér-emelést. (Az idei bérkövetelésünk 10% körüli, és 12% körüli bérfejlesztést
kívánunk minden vasutas számára megvalósítani.
Természetesen, akiknek a minimálbérre, illetve a
garantált bérminimumra való ráállás ennél magasabb béremelést tesz indokolttá, azoknak a törvény
erejénél fogva a magasabb összeg jut majd osztályrészül – ez azonban nem a megállapodás kérdése.)
orábban Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke leszögezte: ezen túlmenően nagyon kevés módosítást vagyunk
hajlandóak elfogadni: a diplomás minimálbéreken álláspontunk szerint is változtatni kell, de kívánatosnak tartunk egyfajta „korcsoportos lépcsőzést” is. Ebben egyébként nagyjából egyetértés van a MÁV Zrt. és a VDSzSz Szolidaritás vezetése között.
A január 20-i VÉT-ülésen főképp technikai jellegű
KSZ-módosítást írtunk alá, illetve a cafetéria 2017.
évi alkalmazását tettük hivatalossá. A korábbiakhoz
képest annyi változott, hogy több szakszervezet
kérésére az utazási költségtérítés (pl. BKV-bérlet)
is bekerült a csomagba – ez azonban elég kedvezőtlen, hiszen a cafetéria terhére megvásárolt
budapesti BKV-bérlet például közel 16 ezer forintba
kerül – szemben a pénztárnál fizetendő 9500 forinttal. Jelentős a különbség, érdemes a nyilatkozáskor odafigyelni.
(Még decemberben jött létre egyezség a MÁVval a 2017. évi VBKJ-ról, januárban pedig a MÁVStarttal is! A felhasználható keretösszeg megegyezik a 2016. évivel, a törvényi szabályozás szerint a
bruttó 272 ezer forint fölötti részt kizárólag alanyi
jogú Szép-kártya vendéglátás szolgáltatásként lehet igénybe venni – ahogy idén is történt. (Ld. 4.
oldal 1. táblázat.)
Bárány Balázs a január 20-i VÉT-ülést követően
kameránknak nyilatkozva leszögezte, hogy a KSZmódosítás csak az első lépés, amit a VÉT jegyzőkönyve is rögzít:

K

„Ezt tényleg csak az első lépésnek tekintjük,
hiszen – mint említettük – számtalan ponton
tartjuk szükségesnek a Kollektív Szerződést
módosítani annak érdekében, hogy a vasuta‐
sok javát még jobban szolgálja, és a vasutat
többen válasszák munkahelyül és a vasútnál
maradók ne érezzék úgy, hogy harmad‐, vagy
negyedrendű polgárai ennek az országnak –
csak azért, mert a vasútnál dolgoznak.”
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(Folytatás a 3. oldalról) 1. táblázat
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Mint arról honlapunkon is beszámoltunk, a vasutas
bérfejlesztésről is beszélt Lázár János
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a január 19-i 76. Kormányinfón! Újságírói kérdésre
válaszolva szó szerint ez hangzott el:
„Újságíró: Tavaly még szó volt
arról, hogy a kormányzati háttérintézmények átalakítása után
az állami cégek átalakítása is
megtörténik, ez mikor veszi
kezdetét?
Lázár János: Amikor az NFM-ben
meglesz hozzá a szükséges bátorság.
Újságíró: És az állami cégek
átalakítása az ottani bérrendezéssel hogyan függhet majd
össze?
Lázár János: Nincs a két dolognak
egymáshoz köze. A magyar kormány arra vállalt garanciát, hogy
magára nézve kötelezőnek tartja
a minimálbér-emelésre és a garantált bérminimum emelésére
vonatkozó megállapodást, amit a
munkaadók és a munkavállalók
kötöttek. Tehát az első lépésben
az a mondásunk van, hogy minden állami alkalmazottnak meg
kell kapnia a minimálbér emelését
és a garantált bérminimumot. A
következő lépés nyilván az lesz
körülbelül 200 ezer állami cégalkalmazottnál, hogyha ők ezt megkapták, akkor utána mi történik
majd, hiszen mint sok nem állami
tulajdonban lévő cégnél, az állami
cégeknél is felmerül az, hogyha
megemelkednek a bérek alulról,
akkor mi lesz a fölöttük elhelyezkedő bérekkel, ezek az ollók hogyan nyílnak és csukódnak. Tehát
a bérkülönbségek hogyan alakulnak majd.
Itt az NFM folytat tárgyalásokat a
MÁV-val, a nagy állami munka-

A fentiekről és sok egyébről
is beszélt Halasi Zoltán a Civil
Rádióban a Jegyzőkönyv aláírása előtt (lásd 2. oldal).
Elmondta, senkinek sem lesz
jó, ha nem lesznek munkavállalók: sem a munkáltatónak,
sem a szakszervezeteknek.
Ez közös probléma! – hangsúlyozta a VDSzSz Szolidaritás
elnöke.

adókkal, ahol a szakszervezeteknek van kezdeményezésük az
általános béremelésre. Tehát van
egy bérminimum, garantált bérminimum, minimálbér és van egy
javaslat arra, hogy minden dolgozónak milyen volumenű béremelésre volna szükség. Ezeket a tárgyalásokat az NFM folytatja, az
NGM még nem hagyta jóvá, és a
kormányon még nem járt, várhatóan februárban kerül a kormány
elé. Tehát februárban döntünk
várhatóan arról, hogy a garantált
bérminimum és a minimálbér mellett – azon felül – a többi dolgozó
kap-e, és ha igen, milyen volumenű béremelést. Volt ilyen állami
cég, ahol erről már döntés született, ahol ennek a fedezete rendelkezésre állt.”

A Kormányinfón az is
elhangzott,
hogy a legközelebbi kormányülésre február elsején kerül sor.
Eközben az MTI arról számolt be,
hogy a kormány napirenden tartja
a közüzemi bérfejlesztés kérdését,
a legnagyobb állami vállalatokra –
MÁV, Volán, Posta, állami tulajdonú
vízmű cégek – egyedi ajánlatot
dolgoztat ki, ennek előkészítő
egyeztetési folyamata már megkezdődött – közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) január
19-én az MTI érdeklődésére.
Az NFM tájékoztatása szerint
elemzik az idei minimálbér-emelés

minimálbér és a garantált bérminimum éveleji
nagymértékű emelése az
állami és önkormányzati tulajdonú cégeknél gazdálkodási nehézségeket, a dolgozók között pedig bérfeszültséget okoz – jelentette ki a Civil Rádió műsorvezetője, majd hozzátette: ez az emelés a Volán társaságoknál mintegy 1 milliárd forint pluszkiadást
jelent, de vajon mennyit jelent a
MÁV-nál?
Pontos számokat nem ismerünk, hiszen ez attól függ, hogy
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és garantált bérminimum-emelés
állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásának, a
bérfejlesztéshez szükséges forrás
biztosításának kérdését. Hangsúlyozták azt is, hogy a kormányzat
közép- és hosszútávú megállapodások megkötésére törekszik a
munkavállalói érdekképviseletekkel.
Az MTI azt követően kérdezte az
NFM-et, hogy csütörtökön a Magyar Idők azt írta, szabad kezet
kaptak a kormánytól az állami vállalatok vezetői, így saját hatáskörben folytathatják már a napokban
az érdekképviseletekkel a bértárgyalásokat.
A napilap úgy tudja: öt állami
területen – a vasútnál, a Volánoknál, a postánál, a vízműnél, valamint a rehabilitációs vállalatoknál –
a minimálbér 15, valamint a garantált bérminimum 25 százalékos
megemelése 21-22 milliárd forintba kerül, az összeget szükség esetén az állam fedezi.
A legalacsonyabb bérek megemelése mellett a keresetek összecsúszása miatt szükséges a magasabb bérkategóriákban is fizetést
emelni. Erre összességében 60
milliárd forint rendelkezésre álló
összeggel kalkulál a kormány, így
várhatóan azok sem maradnak ki a
bérfelzárkóztatásból, akik már
évek óta nem részesültek jelentősebb emelésben – írta a lap.

milyen mértékű béremelést szeretne a tulajdonos biztosítani a
minimálbérre és a garantált bérminimumra való ráálláson kívül –
kezdte válaszát Halasi Zoltán, a
VDSzSz Szolidaritás elnöke.
A MÁV-csoportnak mintegy 38
ezer munkavállalója közül közel
12 ezret érint valamilyen módon
a minimálbér-emelés, erre azonban fedezetet nyújt a munkáltatókat érintő járulékcsökkenés.

(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 5. oldalról)

„Tehát efölött kellene még an‐
nak a 25‐26 ezer embernek
rendezni a bérét, hogy ne
legyen mindenki minimálbéren
foglalkoztatva. Ez biztos, hogy
több milliárdos tétel”
– jelentette ki a VDSzSz Szolidaritás elnöke, aki szerint a bértorlódás okozza a legnagyobb
problémát, emiatt szükséges
megemelni a béreket ezeknél a
vállalatoknál. A MÁV menedzsmentje Halasi Zoltán szerint már
felismerte a helyzet tarthatatlanságát, csak – mint mondta –
egy állami tulajdonú cégről van
szó, amelynek az üzleti tervében
a béremelési szándéknak meg
kell jelennie.
Mint közismert, még tavaly
novemberben a MÁV Zrt. vezetése egy 2-3 éves, összességében körülbelül 30%-os plusz
bérnövekmény végrehajtására
gondolt, ezzel egyetértünk, ennek gyakorlatilag egy vagy két
év alatt meg kell történnie – bár
valószínűbb, hogy két év alatt.
De vajon van-e erre központi
szándék? – tette fel a kérdést a
műsorvezető. Halasi Zoltán elmondta: erről nincs információnk, hiszen arra várnak a tárgyaló felek, hogy a tulajdonos

„felhatalmazza a menedzsmen‐
tet arra, hogy mondjon valamit:
várakozás, adventi hangulat
van.”
Azzal kapcsolatban, hogy milyen bérfeszültséget okozhat
egy ilyen béremelés, Halasi Zoltán elmondta: a MÁV-csoportnál
hierarchikus rendszerben dolgoznak a munkavállalók, ennek
megfelelően 17 különböző kategóriába (MMK) lehet besorolni
őket.
A minimálbér-emelés és a
garantált bérminimum január
elsejei felemelése következtében a 12-es MMK-tól kezdődik a
17 kategóriára tagolt beosztás:
ez azt jelenti, hogy öt kategória
maradt.

„És ha jövőre, 2018‐ban fel‐
megy 180 ezer forintra a garan‐
tált bérminimum, akkor gyakor‐
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A MÁV menedzsmentje Halasi Zoltán szerint
már felismerte a helyzet tarthatatlanságát,
csak – mint mondta – egy állami tulajdonú
cégről van szó, amelynek az üzleti tervében
a béremelési szándéknak meg kell jelennie.
latilag négy kategória marad‐
na.”
Tarthatatlan, hogy különböző
iskolai végzettséggel, tapasztalattal, életkorral rendelkező
munkavállalók közül mindenki
azonos bért keressen – szögezte
le Halasi Zoltán, majd hozzátette: jelenleg nem a garantált bérminimumra való ráállás a probléma, hanem az, hogy a

„nagyobb tudást igénylő mun‐
kakörökben gyakorlatilag el‐
tűnt ez a különbség. Nem lesz
érdemes előre haladni a hierar‐
chiában.”
Amikor még nem volt ismert a
minimálbér-emelés és a garantált bérminimum-emelés mértéke, akkor is azt mondtuk, hogy
30 százaléknyi emelés kell ahhoz, hogy egyáltalán a MÁV
meg tudja tartani a munkaválla-

A minimálbér-emelés és a garantált bérminimum
január elsejei felemelése következtében a 12-es
MMK-tól kezdődik a 17 kategóriára tagolt beosztás:
ez azt jelenti, hogy öt kategória maradt.
lóit, és legyen olyan ember, aki
ide akar jönni dolgozni. Ma
ugyanezt állítjuk, csak ez a minimálbér- és garantált bérminimum emelésén felül szükséges.
Hiszen ma a munkaerőpiacon
hatalmas nagy munkaerőhiány
van, minden cég versenyez a
munkaerőért, és ebben a versenyben ott kell lennie a MÁVnak.
Mint hozzátette, ha valaki kiesik, azt azonnal nem lehet
pótolni a MÁV-csoport esetében, mivel van olyan munkakör,
aminek pótlásához fél-egy év
képzés szükséges.
„Azért Önöknek van egyfajta
megoldási javaslata erre...” –
vetette közbe a riporter, utalva
arra, hogy azok is kapjanak 10%
béremelést, akiket nem kell ráállítani a minimálbérre, garantált
bérminimumra. Halasi Zoltán leszögezte, hogy legalább kétszámjegyű béremelésre van ma
már szükség. Egyébként van
megoldás: Mindenki kapjon bizonyos százalék béremelést –
ezzel legalább a jelenlegi különbség megmaradna. De vajon
mennyit tud a MÁV kigazdálkodni? – tette fel a kérdést a
műsorvezető – hiszen a MÁVcsoport esetében a járulékcsökkentési kedvezményeket el is
viszi a minimálbérre és a garantált bérminimumra való ráállás.

„Én nem hiszem, hogy a MÁV
önerőből képes lenne akár 5%
emelést is kigazdálkodni. Ezért
mindenképp szükséges a tulaj‐
donos beavatkozása, hogy
olyan üzleti tervet fogadjon el,
amibe azokat az állam által jut‐
tatott, közszolgáltatási szerző‐

désben, egyéb finanszírozási
formákban lévő állami pénzek‐
ből több jusson a vállalatnak,
hiszen gyakorlatilag, ha ez így
fog folytatódni, (…) ha ilyen
elvándorlás lesz, és ennyien
elmennek nyugdíjba (…) egy‐két
éven belül, rövidtávon akár
működési zavarokat is okozhat
a MÁV‐csoportnál.”
Az életpályával kapcsolatban
Halasi Zoltán kijelentette: tisztázni kell, mit értünk egyáltalán
életpályamodell alatt. Ha egy
belépő munkavállaló életútját
vesszük alapul kezdve azon,
hogy belépett a céghez váltókezelőként, majd forgalmi szolgálattevő, állomásfőnök lett, és
végül vezérigazgató-helyettesként megy nyugdíjba, ez valóban egy életpálya – mondta. De
ez kevés emberre igaz, hiszen
nem sok vezérigazgató lesz a
végén. Hozzátette:

„De az a helyzet, hogy olyan
életpályamodellt nem szeret‐
nénk, amit az előző években,
hónapokban tapasztaltunk:
azokat a pénzeket, amiket
egyébként a munkavállalók
megkapnak, [más néven] élet‐
pályamodellben felhasználjuk,
de eközben a jövedelmük nem
sokkal emelkedik.”
Az életpályamodellbe egyébként beletartozik,

„hogy meg kell becsülni azt a
munkavállalót, aki képzi magát,
és aki nagyon sokáig itt dolgo‐
zik, és rengeteg tapasztalata
van.”
Egyébként ilyen volt is 2000ig – emlékeztetett Halasi Zoltán

A minimálbér-emelés és a garantált
bérminimum január elsejei felemelése
következtében a 12-es MMK-tól kezdődik a 17 kategóriára tagolt beosztás: ez
azt jelenti, hogy öt kategória maradt.

– akkor azonban a felek nem
tudtak megállapodni, a munkáltató pedig nem erőltette a dolgot.

„Azóta minden évben szeret‐
nénk, hogy valamilyen bér‐ és
besorolási rendszer – vagy akár
életpályamodell (ez elnevezés
kérdése) – megvalósuljon. Eh‐
hez egyezség kellene, eddig
nem sikerült. Lehet, hogy itt van
egyébként ennek az ideje, ma
közös az érdek a munkaadói és
a munkavállalói oldalon, hiszen
egyikünknek se lesz jó, ha nem
lesznek munkavállalók: sem a
munkáltatónak, sem a szakszer‐
vezetnek. Ez közös probléma.”
A munkaerőhiánnyal kapcsolatban Halasi Zoltán visszakérdezett: miért jöttek a vasúthoz
dolgozni az emberek? Mert volt
korkedvezményes nyugdíjazás,
volt csökkentett munkaidő, ingyenes utazási lehetőség, kiszámítható foglalkoztatás.

„Ma gyakorlatilag azt mondha‐
tom, hogy egyik sincs. A menet‐
kedvezmény bizonyos társaság‐
nál megvan, bizonyos társaság‐
nál nincs. Gyakorlatilag ezeket
az előnyöket elveszítette a tár‐
saság. A tárgyalásaink nagyon
fontos eleme az, hogy helyre
kell hozni (...), ami az elmúlt 10‐
20 év [optimalizálása során] ide
vezetett: gyakorlatilag már
olyan optimális a vasút, hogy
nem akar itt dolgozni senki.”
– mondta Halasi Zoltán, hangsúlyozva, hogy teljesen új szemléletre van szükség. A bér fejlesztéssel kapcsolatban elmondta:

„Úgy tudom, hogy maga a kor‐
mány szeretne dönteni az álla‐
mi vállalatoknál irányadó bér‐
emelés mértékéről. Nem kevés
vállalatról van itt szó: vízmű,
villamosipar, a volán társasá‐
gok, a vasút, a közlekedés. Na‐
gyon sok munkavállalót érint ez
a kérdés, nem is kevés pénzről
van szó. Szerintem nem is min‐
denhol egyforma a helyzet,
minden szegmensében más
döntéseket kell hozni.”
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Figyelmeztettük a munkáltatókat, hogy január elsejétől senki nem köteles
tudomásul venni a beosztását, amennyiben a
munkáltató nem a jogszabálynak megfelelően
készíti a vezénylést. Ezt a
változást az Országgyűlés
2016. tavaszán fogadta el, a
munkáltatóknak kellő idejük
volt a felkészülésre.

M

int ismeretes, 2017.
január elsejétől meg‐
változnak a pihenőidő‐
re vonatkozó szabá‐
lyok, a változás az osz‐
tott, a megszakítás
nélküli, a több műszakos, illetve az
idénymunkarendben foglalkoztatot‐
tak esetében jelent kedvező változá‐
sokat.

„A lényege az, hogy két egy‐
mást követő pihenőidő átlaga
22 óránál kevesebb nem lehet.
Tehát, ha valakinek egyik szol‐
gálata után a pihenőideje 8 óra,
akkor az azt követő pihenőidő
nem lehet kevesebb 14 óránál.”
– foglalta össze Bárány Balázs, a
MÁV‐Start Zrt. december 20‐i VÉT‐ülé‐
sén. A törvényi változást az Ország‐
gyűlés 2016. májusában fogadta el,
tehát a munkáltatóknak kellő idő állt
rendelkezésre a felkészülésre.
Ezt a körülményt jeleztük a MÁV és
a MÁV‐Start VÉT‐ülésén is: már csak
azért is, mert a januári vezényléseket
december 23‐ig át kell adni az érintet‐
tek számára. Nyomatékkal hívtuk fel a
MÁV‐Start vezetésének figyelmét a
törvényi elvárás kötelező alkalmazásá‐
ra. Egyúttal jeleztük, ne lepődjenek
meg:
• ha a vezénylés nem felel meg a
fentieknek – tehát két egymást követő
pihenőidő összességében nem éri el a
22 órát – akkor a munkavállaló élhet

„Ha két egymást követő pihenőidő összességében nem
éri el a 22 órát – akkor a munkavállaló élhet azzal a
jogával, amit az Mt. 54. § tartalmaz: nem köteles tudomásul venni a beosztást, amíg a munkáltató a hatályos
jogszabályoknak megfelelően át nem alakítja azt.”
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azzal a jogával, amit az Mt. 54. § tar‐
talmaz: nem köteles tudomásul venni
a beosztást, amíg a munkáltató a hatá‐
lyos jogszabályoknak megfelelően át
nem alakítja azt.

Elfogadhatatlan, ha a munkáltató azzal érvel, hogy
• a létszámhiány miatt nem tudja
teljesíteni a jogalkotó elvárását.
• a Kollektív Szerződés jogosult a
jogszabályban rögzítettektől eltérő
módon is szabályozni a pihenőidőt. Az
eltérés azért alakult úgy, ahogy a KSZ‐
ben van, mert a korábbi helyzetre álla‐
podtak meg a felek. Most, hogy a
munkavállalók számára jóval kedve‐
zőbb helyzet állt elő, értelemszerűen
a munkavállalók jogosultak eldönteni,
hogy a korábbi megállapodást avagy
az új, számukra kedvező döntést kérik
alkalmazni a munkáltatásuk során.
Úgy véljük, hogy érvelésünk jogilag és
etikailag egyaránt támadhatatlan –
szögezte le Bárány Balázs, a VDSzSz
Szolidaritás alelnöke.
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Senkinek nincs joga ahhoz,
hogy mások testi épségét
kockára tegye, és olyan
helyzetbe hozza őket, hogy
tűrniük kell a megaláztatást, a megszégyenítést.

Miközben a vasútőröket
más munkáltatóknál foglalkoztatják tovább, addig a vasút biztonsági
helyzete tovább romlik:
a jelenlegi helyzet sem
szívderítő, és azonnali beavatkozást igényelne, hiszen
míg tavaly 60 körül volt a jegyvizsgálókat érő regisztrált
erőszakos cselekmények száma, idén ez a szám 90 fölé
emelkedett. Ennek a VÉT-ülésen is hangot adtunk.
Úgy véljük, hogy ilyen helyzetben még inkább szükség
lenne a megfelelő elrettentő,
visszatartó erőre, és védelemre a munkájukat végző tagjaink, a vasutasok testi épségének megóvása érdekében.
Bárány Balázs kételkedik
abban, hogy ezt az új struktú-

rájú vasútbiztonsági rendszer
képes lenne biztosítani. Hiszen

„az intézkedések késlekednek,
a testkamera bevezetése se‐
hol nem tart, úgy vélem,
hiszen több mint fél éve tájé‐
koztattuk a MÁV‐ot arról,
hogy erre a megoldásra már
több vasúttársaság – például
a DB is – igent mondott, és
sikerrel alkalmazza.”
Úgy tűnik, a Start még nem
látja elérkezettnek az időt
arra, hogy ezt legalább kísérletképpen bevezessék. Ehelyett

„vizsgálódnak, nem tudom,
meddig és miért...”
– tette hozzá Bárány Balázs.
Egy 2008-ban megkötött megállapodás értelmében ugyanakkor – aminek a VDSzSz Szolidaritás és a MÁV-Start az aláírója – 18 óra után a jegyvizs-

gáló hölgyek egyedül nem teljesíthetnének szolgálatot. Ez
is csak írott malaszt – szögezte le a VDSzSz Szolidaritás alelnöke. Pedig például a BKV
járművein legalább ketten
vagy inkább többen ellenőrzik
a jegyeket.

Nem tudom, hogy a MÁV‐
Start illetékesei ezeket a
körülményeket miért nem haj‐
landóak tudomásul venni, és
ennek megfelelően szervezni
a jegyvizsgálók munkáját.
Senkinek nincs joga ahhoz,
hogy mások testi épségét koc‐
kára tegye, és olyan helyzetbe
hozza őket, hogy tűrniük kell a
megaláztatást, a megszégye‐
nítést.
– jelentette ki Bárány
Balázs, a VDSzSz Szolidaritás
alelnöke.
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És a 2014 előtti ruhaelmaradás pénzbeli megváltásának gondolatától sem zárkózott el a
MÁV-Start tárgyalódelegációja a legutóbbi
VÉT-ülésen. Jön a bérruha-utasítás!

December 20-án a MÁV-Start VÉT-ülésén az egyik napirendi pont a KSZ 4.
sz., azaz ruházati mellékletének áttekintése volt – számolt be a fejleményekről Oroszi Rudolf, a VDSzSz
Szolidaritás munkavédelmi szakértője. A módosító javaslat lényege, hogy a MÁV-Start összhangba kívánja hozni ezt a MÁV
hasonló szabályozásával, mert az
arculat és a ruházati ellátás is csoportszintű: ilyen téren a két kollektív szerződésnek harmonizálnia kell egymással.
Több pontban megfogalmaztuk véleményünket, megtettük módosító javaslatainkat is: ezek nagy részét el is fogadta a
MÁV-Start.
• elfogadtuk azt a munkáltatói javaslatot, hogy a ruházati szabályozás a
jövőben kerüljön ki a helyi függelékekből: maradnak a központi előírások, amik révén kezelhető a helyzet
ebben az esetben
• kértük a pontérték-képlet közzétételét, ez alapján határozható meg a
ruhadarabok pontértéke. A cél, hogy
mindenki lássa, mi alapján áll össze
a ruhák egyedi értéke. Erre azt a
választ kaptuk, hogy a pontértékeket
a MÁV-Start a MÁV Zrt-től kapja, és
nem kívánja a Kollektív Szerződés
részévé tenni. Arról azonban megállapodtunk, hogyha a KSZ-ben nem
is, de a ruházati utasításban a jövőben megjelenik a képlet. Igazából
majdnem mindegy, hol teszik közzé,
a lényeg, hogy nyilvánossá és megismerhetővé váljon azok számára,
akiket érdekel.
Nem újkeletű probléma, hogy mi
legyen a 2014. előtti, ki nem adott ruházati elemekkel. A VDSzSz Szolidaritás mindig azt az álláspontot képviselte, hogy a
MÁV-csoport – beleértve a MÁV-Startot is
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– az elmaradást pénzben váltsa meg a
munkavállalók számára: senki nem jár jól
azzal, ha a valamikori rongyos cipője
helyett hirtelen kap öt pár cipőt, hat inget,
stb. Ettől nem zárkózott el a MÁV-Start
tárgyalódelegációja: a jogászok megvizsgálják, hogy a pénzbeli megváltás anyagi
terheit miként lehetne a BLÜ-vel, a
Beszerzéssel megosztani. Ez egy kötbérjellegű kifizetés lenne – és bár a kérdés
még nyitott, de napirenden van, később
várható részletesebb tájékoztatás.
Össze kell hangolni a Munkavédelmi
Szabályzatot és a Kollektív Szerződést:
annak idején, a Munkavédelmi Szabályzat
készítésekor rengeteg munkakört bolygattak meg a MÁV-nál és a Startnál egyaránt. Az élet igazolta, hogy akadnak szabályozatlanságok: van, ami egyikben
sem szerepel, más mindkét helyen előfordul – ezeket kell valahogy szinkronba
hozni. A MÁV-nál ez a folyamat már megindult, a MÁV-Startnál pedig ígéretet kaptunk arra, hogy az újév elején sor kerül
erre.
Az Utasellátónál nemzetközi forgalomban a hálókocsi-kalauzoknak például
nem volt semmiféle védőfelszerelés-ellátása, ugyanakkor nekik kell a mosdót, a
vizesblokkokat takarítani, tisztába rakni:
ők legalább a KSZ alapján egy munkaköpenyt kapnak, ezen kívül persze, egyéb is
jár részükre: szükség esetén kesztyű,
kéztisztító szerek, stb. – ezeket aztán a
munkavédelmi szabályzatban kell rögzíteni.
Jelentős előrelépésként értékelte Oroszi Rudolf a jegyvizsgálók hátitáskájáról
szóló szóbeli megállapodást: ennek értelmében az összes jegyvizsgáló – beleértve az újfelvételeseket is – az alapellátás
részeként egy hátitáskát kapna. (Ezt tehát
a régi „motorosok” és az újonnan érkező
munkavállalók egyaránt megkapnák.)
Ezzel azonban nem emelkedne a munkaköri pontszám: később a pontkeret terhére, abból gazdálkodva lehetne újat igényelni, kinek-kinek belátása szerint. Ettől
eddig mereven elzárkózott a cég, de most
úgy tűnik, hogy sikerült áttörést elérni,
Oroszi Rudolf szerint ez nagy eredmény.
Ennek nyilvánvaló oka az, hogy jegyvizs-

„az összes jegyvizsgáló –
beleértve az újfelvételeseket
is – az alapellátás részeként egy hátitáskát kapna”

gálók különböző használati – és szolgálatban maguknál tartandó – tárgyaikat a
mai napig nem tudják kultúráltan elhelyezni. Így viszont ez a dilemma megoldódik: a táskában felkerülhetnek a mozdonyra azok az elemek, amiket maguknál
kell tartani, de a munkavégzéséhez nem
feltétlen szükségesek (víz, egyéb nyomtatványok, stb.), hogy csak az legyen nála
munka közben, ami a jegyvizsgálathoz
feltétlen szükséges.
Nagyon fontos változás az elkövetkező időszakban a bérruha-rendszer bevezetése, ami elsősorban a járműjavítási
területen dolgozókat érinti. A VDSzSz
Szolidaritás támogatja ezt a koncepciót,
hiszen információink szerint a Szolnoki
Járműjavítóban hosszú ideje a munkavállalók megelégedettségére működik ez a
rendszer. Azokon a szolgálati helyeken,
ahol csak mostanában vezetik be, felmerülhetnek kérdések, aggodalmak, aggályok, észrevételek, ezért abban állapodtunk meg, hogy január elején sor kerülne
egy tájékoztató fórumra, ahol az érdekképviseleteken kívül minden JBI-től jelen
lenne egy-egy kollega, és feltehetik kérdéseiket ezzel az ellátással kapcsolatban.
Oroszi Rudolf leszögezte: jelentős változás ez, mivel a bérruha nem megy át
sohasem a munkavállaló tulajdonába,
emiatt egy sajátos megoldás honosodott
meg: a pályázat nyertese az összes érintett munkavállaló részére hoz egy-egy
öltözőszekrényt, ezekben helyezi el a
munkaruhát: három darabot kap mindenki. A ruhát a vállalkozó hetente viszi tisztítani ebből a szekrényből, de ide is teszi
visssza. (Ez nem keverendő össze azzal a
szekrénnyel, amivel egyébként az öltözőben rendelkeznek a kollégák.)
Kisebb javításokat, szakadásokat,
gombfelvarrásokat a vállalkozó megcsinálja, de mindenki a korábban használt
ruháját kapja vissza a tisztítás után is, az
egyes darabok nem keverednek. Ez így
megy a ruha elhasználódásáig, amikor
aztán lecserélik.
A VDSzSz Szolidaritás álláspontja
megerősítést nyert a kollektív szerződésmódosító tervezetben. Ez természetesen
még nincs aláírva. hiszen vannak még
nyitott kérdések, amiket a munkáltató
még megvizsgál (ilyen például az említett
ruhamegváltás kérdése is). Januárban
pont kerülhet az ügy végére: sor kerülhet
a KSZ aláírására és a bérruha-utasítás
elfogadására is.
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A MÁV-START Zrt.
vezetése évvégi hírlevelében királyi
többesben fogalmazva dicsőítette tetteit.
Tette ezt úgy, mintha azokkal
szakszervezetünk bármilyen
formában egyetértett volna.
(A MÁV-Start hírlevele honlapunkon megtalálható.)
A történések egyértelműen igazolták
az említett intézkedéssel szembeni elutasító, helyes magatartásunkat.
Hiszen
2017. január 1-től a legalacsonyabb
havi alapbér 161.000 forintnál kevesebb
nem lehet, ráadásul ezért nem kell emelt
(8,4 órás) rendes napi munkaidőre elszegődni. Egyértelműen beigazolódott,
hogy a rendes napi munkaidő 8,4 órára
emelése kizárólag a munkáltató érdekeit

szolgálja arról nem is beszélve, hogy
mindazoknak csalatkozniuk kellett, akik
nem tudom mi okból, de abban bíztak,
hogy a munkáltató betartja ígéretét azok
esetében, akik az emelt munkaidőt vállalták. Óhatatlanul eszünkbe jut a trójaiak mondása:
„Óvakodj a görögöktől, még ha ajándékot
hoznak is.”

Hangsúlyozzuk, a MÁV-START Zrt.
vezérigazgatója által a munkatársak
megtévesztésével bevezetett bértáblák
jelentős és tartós érdeksérelmet okoznak, és módfelett nehezítik a 2017. évi,
illetőleg az azt követő évekre is meghatározó bértárgyalások eredményes lezárását.
Ugyanis szakszervezetünk a MÁV Zrtvel úgy egyezett meg, hogy a bértárgyalásokra csoportszinten kerül sor, ebbe
értelemszerűen nem fér bele a MÁVStart vezetésének tévelygése. Ahogyan
az sem, hogy a munkáltatási gondok
enyhítését célzó megállapodás helyett a
budapesti szolgálati helyekre 60.000
forintos bérkiegészítéssel toboroztak

más szolgálati helyekről vezető jegyvizsgálókat – mit sem törődve a munkáltató
által generált heves érzelmi reakciókkal,
amiket a 40%-ot is elérő bérfeszültség
váltott ki.
Szakszervezetünk továbbra is elutasítja a napi rendes munkaidő felemelését, hiszen még a 2012. július 1-jén történt napi rendes munkaidő-növekedést
sem volt hajlandó még ellentételezni
egyik munkáltató sem. Holott közismert,
hogy ez az eljárás jelentős anyagi veszteségeket okozott a vasutasoknak, és
bizony az elmúlt évek bőven szolgáltak
volna lehetőséggel arra, hogy a kényszerintézkedés tűréséért az érintettek
megfelelő, korrekt ellenszolgáltatásban
részesüljenek.
A csoportszintű bértárgyalásoknak
nem lehet témája a napi rendes munkaidő emelését feltételül szabó bérfejlesztés. Szakszervezetünk tartja magát a
MÁV vállalatcsoporthoz 2016. januárjában eljuttatott bérkövetelésében foglaltakhoz, a vállalatcsoporthoz tartozó
mindegyik gazdasági társaság, így a
MÁV-START Zrt. vonatkozásában is.
Halasi Zoltán
elnök

„Ne engedd magad megfélemlíteni,
meg a másikat se! Csak így érünk
el valamit, higgyétek el!”
Ajtai János vezető jegyvizsgáló
tagtársunk nem volt hajlandó
létszámnorma alatt elvinni a
vonatot a Nyugatiból, a
meghallgatáson semmi
probléma nem volt: elvégre
azért nem adhatnak fegyelmit, mert az ember jól végzi a
munkáját. Szerinte Csépke Andrásnak egyenrangú partnernek
kellene tekintenie a kollégákat,
ehelyett megfélemlíti őket azzal,
hogy majd „ő megmutatja, ki az úr
a háznál”... Ez János szerint sem
így működik.
Hivatalosan egy 4 Bhv-kocsiból és egy M41 mozdonyból álló vonatot kellett volna elvinnie a Nyugatiból, helyette azonban két Desirot toltak be. Ajtai
János vezető jegyvizsgáló tagtársunk szólt a menetirányítónak, hogy így nem fogja egyedül elvinni a két
vonatot, mert szerinte ez utasításellenes. A menetirányító

„közölte, hogy ilyen nincsen, mert ezt
kell vinni, így meg úgy, én meg mond‐
tam, hogy akkor sem viszem el. Nem
tagadom meg a munkát: ha ad egy
kalauzt mellém vagy leakasztanak
egyet, akkor már mehet is a vonat.
Erre lerakta a telefont, két perc múlva
visszahívott: jó, akkor menjek be a
Nyugati vezényletbe, és ott majd írjak
alá egy papírt.
Megkérdeztem, hogy milyen papírt,
de mondtam neki, hogy nincs is jelen‐
tősége, ott úgyis majd megmondják.
Akkor azt mondta, hogy OK, menjek
be – ennyi volt a beszélgetésünk
egyelőre.
Bementem a Nyugatiba, a vezénylet‐
be, ott bemutatkoztam, elmondtam a
tényállást, de mondtam, hogy ne
vegyenek elő semmi papírt, mert úgysem írok alá sem‐
mit se. De ott is közöltem, hogy nem tagadom meg a
munkát, a vasút rendelkezésére állok: amint leakaszta‐
(Folytatás a 12. oldalon)
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„Ne engedd magad megfélemlíteni,
meg a másikat se! Csak így érünk
el valamit, higgyétek el!”
(Folytatás a 11. oldalról)

nak egy Desirot vagy adnak egy kalauzt, már mehet is a
2942‐es számú vonat. Erre a vezénylő hölgy felhívta a
menetirányítót, beszélgettek, ideadta nekem megint a
telefont: kérdezte, hogy nem viszem el a vonatot?”
János elismételte a korábbi választ: amint leakasztanak egy Desirot vagy adnak egy kalauzt, már viszi is
a vonatot. Erre azt a választ kapta, hogy

„jó, majd intézkednek (...) Ott várakoztam kint, kollégák‐
kal beszélgettünk, jön az egyik kollega a lépcsőn, és
mondja: ‘Te nem mentél el a vonatoddal?’ Nem, miért?
Nem szólt senki se még, hogy elmegy... Azt mondja: már
Kőbánya‐Kispesten van a vonatod. Megnéztük a tele‐
fonban, tényleg Kőbányán volt: egy ceglédi vezető jegy‐
vizsgálót valahonnét szereztek, egy felügyeletes kalauz
kollégával – még rosszabb, mintha egyedül vitte volna
el. Egy felügyeletes (...) – ezért felügyeletes – önállóan
nem dolgozhat, se kereskedelmi, se forgalmi tevékeny‐
séget nem csinálhat. És ők így elmentek.
Nekem nem szóltak, hogy megy a vonat vagy van máso‐
dik ember, a vezénylőnek se szóltak, hogy az szólt volna
nekem, hogy menjek a vonatomhoz, és menjünk el. (...)”
Ezután következett a meghallgatás:

„Szegedre kellett lemennem, ugyanezt elmondtam,
meghallgatták a beszélgetést, amit felvett a menetirá‐
nyító, és ennyi volt: vártuk a szankciót vagy valamit, de
semmi nem történt. (...) Azért nem adhatnak fegyelmit,
mert az ember jól végzi a munkáját. Azt nem írhatja bele
a fegyelmibe, hogy ejnye, ilyet ne csinálj többet, és most
ezért írásbelit kapsz vagy valamit.
Például van itt egy kolleganő, szintén nem vitte el a két
Desirot, ő kapott egy írásbelit, de nem azért, mert nem
vitte el a két Desirot, hanem azért, mert a menetirányí‐
tó mondta neki, hogy menjen be a vezényletbe, és ott
írja alá a papírt. Ő meg nem ment be a vezényletbe, és
az írásbeli figyelmeztetésen, amit kapott, nem is volt szó
a két Desiroról: meg sem említették. Hanem csak azért
kapta, mert nem ment be a vezényletre: megtagadta a
felsőbb utasítást, és be kellett volna menni, és ott azt
mondja, hogy nem írtam alá, akkor semmi baj nem lett
volna szintén. Hangsúlyozom, hogy az írásbeli rendelke‐
zésen egyáltalán nem volt szó arról, hogy a két Desirot
nem vitte el egyedül. Az is azt jelenti, hogy jól dolgozott,
tehát így kellene csinálnia mindenkinek. Nem csak ne‐
kem, több kollegának is. Csak sajnos az van, hogy féltik
a munkájukat a kollégák. Pedig hogyha én 58 éves
vagyok, és 58 éves koromban meg merem ezt tenni,
így... hogyha engem kidobna a vasút, akkor nekem sok‐
kal nehezebb volna munkát találnom. De mégis felválla‐
lom, mert merem, mert ezt szerintem így kell csinálni.
Nem kell félni a vasúttól, nem kell szankcionálástól félni:
ha az ember jól végzi a munkáját, akkor nagy baj belőle
nem lehet.
Képzeljük el: ha engem azért jegyzőkönyveznek, mert jól
végzem a munkámat, akkor eljön az idő, amikor akkor is
jegyzőkönyvezni fognak azt, aki nem végzi a munkáját
jól. Azért szoktak bennünket jegyzőkönyvezni. És akkor
mi lesz, amikor azokat is jegyzőkönyvezik, akik elviszik a

12 MIÚJSÁG

két Desirot? Akkor mivel fog védekezni? Utasításra
[tette]? Nem, neki meg kell tagadni: ugye benne van az
F2‐esben is: ha utasításellenes munkavégzésre kötelez‐
nek, az utasítás teljesítését meg kell tagadni!
Jön a vonat, és nincs WC: és erre mit csinál a kalauz? Azt
mondja, hogy utasítottak, hogy vigyem el. Ha véletlen
bevécézne a kedves utas vagy a kisgyerek, mit kellene
tenni? Utasokat a következő állomáson leszállítani,
lezárni a vonatot, visszavinni Nyugatiba fertőtlenítésre.
És akkor kimaradna a vonat. És akkor vennék elő a kala‐
uz urat, hölgyet: majd megkérdezik, miért vitted el a
vonatot rossz wc‐vel? Mert olyan nincs, hogy majd az
állomáson vécézünk, elrendeli majd a menetirányító,
hogy ezen az állomáson lesz majd WC‐szünet. És aki
nem bírja ki addig?!
Nem szabad elvinni. Itt is utasítottak, most parancs‐
könyvi rendeletben kijött, hogy kell elmenni a vonattal,
ha nem jó a WC. (...) Desiron, Flirtön, ha nem jó a WC:
nem viszem el!”
A munkáltató elvárja a lojalitást, de mit ad ezért
cserébe?

„Harminc év alatt egy írásbelit kaptam, és úgy voltam
vele: ha kidobnak, váltok, semmi gond nincs ebből. Már
nincs, ami a vasúthoz köti tulajdonképpen az időseket
se: nincs korkedvezmény, (...) szinte a minimálbéren
vagyunk, semmit nem ad már a vasút, hogy itt tartson.
Állandóan [csak] ellenőrzések, csesztetések, meg ezek
vannak. Nem éri meg itt dolgozni tulajdonképpen – én
ezen a szinten vagyok. Ilyen hozzáállással – elnézést a
kifejezésért, lehet, hogy durvának hangzik – de én úgy
érzem, hogy rabszolgának tartanak bennünket a főnö‐
keink. Nem egyenrangú partnerként. Holott mink is
azért, ne felejtsék el, azért elég sok pénzt hozunk a vas‐
útnak amellett, hogy minimálbéren fizetnek bennünket.
Meg elég sokat teljesítünk ahhoz, amit nem kellene:
lojálisak vagyunk még mindig, a cég elvárja, hogy azok
legyünk, de ők mit csinálnak velünk?!”
Ezek után vajon János mit üzen Csépke András, a
MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója részére?

„Egyenrangú partnernek kellene minket néznie, meg
más hozzáállás kellene, nem pökhendiség, beképzeltség,
mert amit ő csinál az az. Megfélemlíti az embereket,
azzal, hogy „majd én megmutatom, hogy ki az úr a ház‐
nál”... Nem, ez nem így működik. (...) Én azt hiszem a
hatodik vezérigazgatót túléltem már: ők nincsenek itt –
nemhogy meghaltak, elmentek innét – én még mindig
itt vagyok. Remélem, ő sem sokáig lesz akkor itt. Jön a
hetedik majd.”
János tanácsa a többi utazó részére:

„Kollégák! Nyugodtan mondjatok nemet, ha úgy látjá‐
tok, hogy igazatok van. Persze, ehhez azért tudni kell az
utasítás azon pontjait, amelyik rád vonatkozik legalább‐
is, hogy nehogy hülyeséget csinálj. Ha tudod, mikor van
igazad, mikor mit lehet, mikor mit nem lehet, nyugodtan
tagadd meg: nem szabad elvinni. Ne engedd magad
megfélemlíteni, meg a másikat se. Csak így érünk el
valamit, higgyétek el, fiúk, lányok!
Csak így jutunk egyről a kettőre, ha összefogunk: mindig
csak kicsit, kicsit, kicsit, és a végén majd eljön az, mikor
mindenki összefog.”
És mi lenne, hogyha mindenki úgy csinálná, ahogy
az utasításban elő van írva, és azt tenné, amit János is
tett?...

„Szerintem megállna a vasút most is... Nemigen menne
vonat.”
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RCH H
Elkészült az RCH 2017. évi
VBKJ-utasítása, gépjárművel történő munkábajárás
költségtérítése,
törzsgárda-rendszer. sa

utasítá
Elkészült az RCH 2017. évi VBKJvállalók is
nka
mu
a
r
má
óan
Jövő héten várhat
nyilatkozattételre
lapozgathatják a kiadványt. A
szak áll rendelke2017. február 1-15. közötti idő
zésre.
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Összefoglalva a főbb változások a 20
évi szabályzathoz képest:

kat a hatályos
• aktualizálták a szorzószámo
elével, és az
adójogszabályok figyelembe vét
tozásokat is
egyéb, jogszabályból eredő vál
átvezették
áshitel törlesz• új elemként bevezették a lak
bályok a meltés lehetőségét. A részletes sza
lékletben olvashatóak!
zbeli juttatást
• új elemként bevezették a pén
is ellátás mel• a bölcsődei, és családi napköz
tó elemként
lett az óvodai térítés is választha
szerepel
t Erzsébet kár• a SODEXHO utalvány helyet
om „zsebe”
tyát vezettek be, amelynek hár
ndék. A többi
van: étkezési, iskolakezdési, ajá
aradt.
eddig is választható elem megm

A 2016. évvégi megállapodásnak megfelelően
a munkáltató kiadja a Törzsgárda rendszer
működtetésének eljárásrendjét, a figyelembe
vehető szolgálati időket az eljárásrend tartalmazza. (szolgálati idő/Egyszeri jutalom bruttó
összege):
20 éves szolgálat 20 000 Ft
25 éves szolgálat 25 000 Ft
30 éves szolgálat 30 000 Ft
35 éves szolgálat 35 000 Ft
40 éves szolgálat 40 000 Ft
45 éves szolgálat 45 000 Ft
A jutalmak összege természetesen a következő években fejleszthetőek.

Újabb mézesmadzag
a munkavállalóknak
Decemberben még arról szóltak a hírek,
hogy 9 forintról 15 forintra emelkedik a
gépjárművel történő munkábajárás költségtérítése. Január elsejével eszerint is módosult a 39/2010. (II.26.) Kormányrendelet,
illetve az Szja tv. 25.§-a. Úgy látszik azonban, hogy ezt nem gondolták gránit szilárdságúnak, mivel január 13-tól már módosultak is a jogszabályok. A 39/2010.Korm. rendeletet a Kormány a 4/2017.(I.12.) Kormányrendelet 2.§-ával módosította:
(2) A költségtérítést az Szja tv. 25. § (2)
bekezdésében meghatározott összeg és az
(1) bekezdésben meghatározott összeg
különbözetéig a munkáltató mérlegelési
jogkörben nyújthatja az (1) bekezdésben
foglalt feltételeknek megfelelő munkavállaló számára.
Magyarán, az Szja tv-ben szereplő 15
forint és a Kormányrendeletben meghatározott költségtérítés 60%-a (15 Ft 60%-a: 9
Ft) közötti különbséget a munkáltató mérlegelése alapján nyújthatja.
Az RCH jelenlegi álláspontja, hogy kilométerenként 9 forint költségtérítést fizet.
Viszont a január 1. és január 12. közötti időszakra természetesen 15 Ft/km költségtérítést nyújt...

Szintén sikerült tető alá hozni az
orvosilag munkakörük betöltésére
alkalmatlanná vált kocsivizsgáló és
árukezelő kocsivizsgáló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók
helyzetének kezelésére vonatkozó
utasítást. Ennek a bevezetésével
egyidejűleg létrejön a műszaki
koordinátor munkakör, mint kvázi
rehabilitációs munkakör.
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RCH Hírsaláta:
Roman Hebenstreitet választotta
az osztrák szakszervezet a VIDA
új elnökének
köz-

közúti, légi és tengeri
A VIDA 135.500 tagot képvisel a vasúti,
a szociális szolgáltatások
ügy,
zség
lekedés, a szolgáltatások, az egés
s 22-én született. Mérnöki
és a turizmus területén. Roman 1971. júliu
ik. Az ÖBB Központi Üzemi
diplomával és vasutas múlttal rendelkez

csnak az elnöke, az ÖBB
Tanácsának, illetve az Európai Üzemi Taná
Felügyelő Bizottságának tagja.
tt Ausztriában az akkoÖt évvel ezelőtt sikeres kampányt szerveze
ellen. Roman sokat segített
riban tervezett mellékvonal-bezárások
kötésében. Problémáinkra
2015-ben a Középtávú Megállapodás meg
külön-külön, illetve együtciók
mindig nyitott, konstruktív volt. A szek
erősítették meg. (Ausztgal
ttság
gato
tes ülésükön is 96% fölötti támo
a politikai-ideológiai nézetekriában a szakszervezeteken belül általában
keresztény, konzervatív, libenek megfelelően szekciók alakulnak: pl.
rális, szociáldemokrata, zöld, stb.)

Kedvenc utastípusok egy kalauz szemszögéből
Tudom, nehéz lehet egy kalauz
szemszögéből nézni néha a dolgokat, de próbáljuk meg együtt!
Mondjuk, legyek én a kalauz, és
vezetem a kedves olvasót! Mit is
csinál egy kalauz? Menetjegyeket
és utazási okmányokat ellenőriz,
és közben találkozik rengeteg
emberrel, és mint tudjuk, annyira
sokfélék vagyunk…
A meglepett: Általában az ablak mellett ül, és
a tájat bámulja. Mikor beköszönök, a többi utas átadja
a menetjegyét, ő észre se vesz. Mivel legbelül ül, át
kell másznom pár emberen, hogy felhívjam magamra
a figyelmét. Nagyon meglepődik, amikor a vállához
érek! Rámnéz, és tekintete ezt sugallja: – Úristen! Hol
vagyok? Ki ez, és mit akar? Menetjegy? Mi az? Te jó
ég! Vonaton vagyok, és ez a kalauz! Vettem jegyet!
Hova is raktam! Ja! A pénztárcámba! És a pénztárcám
hol van? Ja! A táskámban! A táskám, pedig... A francba! Nem tudom!
Eközben egy szó nem hagyja el a kedves utas
ajkát, és én csak ott állok. Türelmesen mosolyogva. Ő
feláll, és leveszi a csomagtartóról a táskáját, és elkezd
benne turkálni. Ő is türelmes, nem kapkodja el. Végül
megtalálja a tárcáját, benne a menetjegy, és jól megnézi, biztos jót ad-e oda. Végül sóhajtva megválik tőle
arra az öt másodpercre, amíg én ráírom a vonatszámot, és megköszönöm. Ő nem köszön, mert már a
tájat bámulja, és tekintete ezt fejezi ki: – Úristen! Utazok! Vonaton! Jaj de jó!
A bérletes: Ő az igazi kalauz kedvenc! Már
húsz éve ingázik oda-vissza, és neki előjogai vannak!
Mindennap utazik, és mindennap elkérik tőle a bérletet, és ő ezt nem érti! Sőt! Haragszik! Köszönni azt
nem tanították meg, csak csúnyán nézni. Mikor a kalauz köszön, és kéri a menetjegyeket, rá se nézve, foghegyről odaveti, hogy: – Bérlet! – majd tovább olvas,

vagy beszélget, és őszinte haraggal csillan fel a szeme, amikor kérem, hogy
mutassa meg. Megmutatja, de nincs
benne köszönet. Vagy eltakarja a kezével,
hogy ne lássam, ilyenkor bevetem a röntgen tekintetem, és úgy nézem meg, vagy
fejjel lefelé mutatja meg, ilyenkor fejre
szoktam állni, és úgy nézem meg a bérletét, majd elköszönök udvariasan, amit ő
egy megvető pillantással nyugtáz. Mikor
leszáll, természetesen nyitva hagyja az
ajtót, amit én rövid egészségügyi séta
után becsukok. A bérletes és én is alig
várjuk már az újabb találkozást!
A mindent tudó. Ő már nagyon várja a kalauzt, hogy kioktassa! Hogy miből? Teljesen mindegy,
mert úgyis mindent jobban tud! Ismeri a díjszabás
összes rendelkezését, és betéve tudja az összes jogszabályt! Vele kár vitába keveredni. Mosolyogva kell
megbüntetni, és ráhagyni, ha káromkodva megfenyeget, hogy ma volt az utolsó napod a vasútnál, mert
neki vannak ám összeköttetései!
A fázós és akinek melege van: Általában több kocsit képesek menni a kalauzt keresve.
Mikor megtalálják, nem érdekelve őket, hogy a kalauz
éppen dolgozik, mással beszél, letámadják, és ez a
jelszavuk, jó hangosan, agresszív hangnemben: – Csináljon már valamit a fűtéssel! Azért ez tűrhetetlen! –
ilyenkor én megkérdem, mégis mi a probléma: – Fázik
netán, vagy melege van? És melyik kocsiban található
a probléma? Megnyugtatom, hogy amint odaérek, rendezem a dolgot. Odaérek, és orvosolom a problémát,
bár, néha nem egyszerű! Főleg akkor, ha termes
kocsiról van szó, és az egyik ember fázik, a másiknak
melege van! Egy légtérben! Ilyenkor segít a jó öreg
pszichológia! Kimegyek a kapcsolószekrényhez, kinyitom, megsimogatom a gombocskákat, azt suttogom
magamban nekik, legyen jó a hőmérséklet mindenkinek, miközben mosolyogva bólogatok, benézek az
ablakon, és feltartom a hüvelykujjam. Általában viszszaintenek, és mikor legközelebb arra megyek, megkérdem mindkettőt külön-külön, hogy: – Jobb lett-e a
helyzet? Javult valamit a hőmérséklet?

– Igen! Határozottan! Nem ezzel kellett volna kezdeni? – kérdezik leereszkedően, és én búsan lehajtott fejjel bólogatok: – De! De!
A laza: Egy fülkés kocsit képes
egyedül elfoglalni! Befekszik, mit befekszik, elterül négy ülőhelyen, a másik oldalt
a csomagjai foglalnak helyet. Mikor benyitok hozzá, a tabletjét vagy az okostelefonját nyomogatja, és fel se néz. Nem
köszön, csak lazán kitartja a menetjegyét,
majd visszaveszi, és folytatja fontos dolgát. Ha szólsz neki, hogy jogtalanul foglal
el ülőhelyeket, akkor talán rád néz, megvetően, és azt
mondja a tekintete: – Takarodj már innen, te kis pondró! Nos, én nem tágítok, és elmagyarázom neki, a
gerincének is jót tesz, ha ül. Végül ül a végállomásig,
és akárhányszor arra mész, szikrákat szór a szeme.
A potyautas 1: Több típusa van. Az egyik a
vécében bujkálós. Mikor rányitsz, miután több mint félórája zárva a vécé, és már kopogtál tízszer, és
aggódsz, hogy jól van-e, ott áll zavartan, felöltözve,
nem a vécén ül. Majd kijön lehajtott fejjel, félrenéz, és
elkezd keresgélni a táskájában, a nadrágja zsebében,
de nem találja azt a fránya jegyet. Segélykérően rád
néz, és azt mondja: – Nem találom a jegyem! Pedig
megvolt! Büntessen meg! – és adja személyi igazolványát. Ez a szelídebbik fajta.
A potyautas 2: Van egy vadabb típus, a
„tudom ám a jogaimat” fajta. Ő nem bujkál. De nem
ám! Általában többen járnak együtt, és ugyebár, csapatban erősek! Legalábbis annak érzik magukat. Hangosak, trágárak, és amikor közlöd velük, hogy a következő állomás számukra a végső, akkor előjönnek a
jogaik. Követelőznek, fenyegetőznek, mert nekik jogaik vannak, te meg egy kis senki vagy az ő szemükben,
nehogy már egy kalauz mondja meg nekik a tutit! A
végén persze leszállnak, de előszeretettel köpnek
úgy, hogy vigyázni kell, gyorsan kell becsukni az ajtót!
Kedves Olvasó! Biztos van még több példa! Lehet,
hogy lesz folytatás?
Gyerekek? A kutyások? Az idősek?
Írta: Kőfalusi Richárd
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Deep Purple
A hard rock zene talán legnevesebb zenekara még
napjainkban is az angol Deep Purple, akik hazánkban többször is vendégeskedtek: töretlen a népszerűségük. A zenekar szinte állandó szereplője a
fesztiváloknak a világ különböző pontjain. Dalaikat minden rockzenét szerető ember ismeri.
A zenekar a klasszikus felállásban 1969-ben alakult meg (Jon Lord
billentyű, Ian Peace dob, Roger Glover basszusgitár, Ritchie Blackmore szólógitár, Ian Gillan ének). Ezt a felállást viszont már három
album megelőzte. A lemezeken nagyrészt a billentyűs Jon Lord szerzeményei voltak: ezek inkább progresszívnek nevezett, rock stílusú
zenék voltak.
A harmadik lemez után Rod Evans (ének) és Nick Simper (basszusgitár) távoztak elsőként a zenekarból. A negyedik lemez – ezt 1969ben szimfonikusokkal vettek fel – már Ian Gillan énekével vették fel.
Az igazán hard rockos hangás az 1970-ben rögzített „In Rock” albumon jelent meg. Ezen a lemezen találhatók az első slágerdalok is
(Speed king, Child in time). A zenekar több országot érintő európai
turnéra indult, a lemez nagy sikert aratott: a lemezlista 4. helyéig
verekedte fel magát Angliában.
1971-ben adták ki a Fireball című lemezt, mely a lemezlista első
helyére került. A zenekar egyre népszerűbbé vált, a hardrock igazi
nagy zenekarává nőtték ki magukat. Sorra jöttek a sikeres albumok,
turnék,de – mint minden zenekar életében – náluk is bekövetkezett a
bomlás.
Az 1973-ban kiadott „Who do we think we are” című album kiadása
után távozott Ian Gillan és Roger Glover a zenekarból. Ebben közrejátszhatott az is, hogy a lemez nem kapott túl fényes kritikát, és nem
is lett olyan sikeres, mint az korábbiak. Ezután Ian Gillan saját zenekart alakított Gillan Band néven.
A zenekar új basszusgitárosa Glenn Hughes lett, az énekes a teljesen ismeretlen David Covardale lett. 1973-ban jelentették meg az
azóta is klasszikusnak számító „Burn” című albumot, felléptek a California Jam fesztiválon is, ahol 200 000 nézőnek adtak koncertet.
1974-ben már hatalmas sztárgázsiért léptek fel bárhol a világon. Az
angol adótörvények miatt át is tették székhelyüket más országokba

ZENEI TOTÓ

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

1. Hány tagú volt a „Bonanza
Banzai” zenekar?

2. A „Szomorú szamuráj” című
dal melyik zenekar slágere
volt?

(Franciaországba, Olaszországba). A koncerteken Covardale és Hughes is
énekelt, ez vezetett aztán a konfliktusokhoz: nem tudtak megegyezni, mivel
mindketten többet szerettek volna énekelni.
1974-ben Brémában alakult ki botrány, a koncert egy 4000 férőhelyes csarnokban volt, viszont 12 ezer néző a csarnokon kívül rekedt, a felbőszült
tömeg kövekkel dobálta az épületet. A rendőrség könnygáz bevetésével
oszlatta fel a tömeget. 1975-ben Belgrádban pedig Blackmore összetörte a
gitárját, és bejelentette távozását a zenekarból. Távozása után létrehozta a
Rainbow együttest Ronnie James Dio-val.
1975-ben már csak Jon Lord, Ian Peace maradt a klasszikus felállásból. Így
alakult az utolsó felállás a teljes feloszlás előtt: Jon Lord billentyű, Ian Peace
dob, David Covardale ének, Tommy Bolin gitár, Glenn Hughes basszusgitár, ének. Az album címe: „Come, taste the band”. 1976. március 15-én a
liverpooli Empire Theatre-ben koncert közben levonultak a színpadról,
hangszereiket hátrahagyták: nem tértek vissza. „Hivatalosan” így oszlott fel
a zenekar.
1984-ben állt össze a zenekar újra a klasszikus felállásban. „Perfect strangers” címmel kiadták az új albumot is, majd turnézni indultak: a Deep Purple 1987-ben Magyarországon is adott koncertet, de később több alkalommal
is jártak hazánkban. 1993-ban Richie Blackmore kiszállt a zenekarból, Joe
Satriani lett az új gitáros, de nem sokáig maradt: Satrianit szerződései saját
zenekarához kötötték, a kettő nem ment együtt. 1994-ben Steve Morse
érkezett a helyére. Jon Lordot 2002-ben Don Airey billentyűs váltotta, aki
ekkor már jó ideje zenélt a bandában. A jelenleg is koncertkörúton lévő
Deep Purple pályája töretlenül ível. Hazánkban legutóbb 2013-ban jártak –
talán nem utoljára. Mindenkinek ajánlom a lemezeiket, remek dalaikat,
hiszen nélkülük már elképzelhetetlen lenne a rocktörténelem.
„Now what?” a legutolsó albumuk címe, ez 2013-ban jelent meg. A hírek
szerint idén tavasszal érkezik az új lemez…
Ábrahám „szakmunkás” László

8. Mi volt a Nagy Feró által
vezetett rádióműsor címe?
5. Mikor alakult meg
a Tankcsapda?

6. Mi a polgári neve Dollynak, a
Dolly Roll énekesnőjének?

12. Mikor volt a Hobo Blues
Band búcsúkoncertje,
amely egyúttal Földes
László 66. születésnapi
bulija is volt?

9. Ki volt Zalatnay Sarolta első
férje?

10. Hol született Delhusa Gjon?

13. Mikor alakult a legendás
Skorpió zenekar, amely
2013-ban ünnepelte 40 éves
fennállását?

3. Mi Zoltán Erika partnerének
és férjének művészneve?
7. Mikor alakult az Edda Művek
együttes?

11. Melyik város díszpolgára
Szandi?

4. Mi volt Csepregi Éva polgári
foglalkozása az éneklés
előtt?

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

13+1. Ki volt a VDSzSz Szolidaritás decemberi évzáró
műsorának első énekes
fellépője az új székházban?
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Keresztrejtvény
A megfejtésből megtudod, mit tart fontosnak Ajtai János vezető jegyvizsgáló tagtársunk (ld. interjúnkat a 11. oldalon.)
A „Rejtvény” jeligével ellátott megfejtéseiteket február 20-ig várjuk (vasúti postával) az alábbi címre:
VDSzSz Szolidaritás, 1146 Budapest, Thököly út 172. Emailen is elküldhetitek: rejtveny@vdszsz.hu.
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