
Tokod: Bejelentésünk 
nyomán számos 
szabálytalanságot 
tártak fel! (9. oldal)

Segítsünk Bíborkának! 
Továbbra is várjuk a kupakokat!
(13. oldal)

Trükközik a MÁV-Start 
vezérigazgatója a megemelt

napi rendes munkaidővel!
(5. oldal)

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

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

Vodafone: nem csak a havidíj
lett olcsóbb, hanem olcsóbban
is telefonálhatnak tagjaink!
(2-3. oldal)
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Bankszámlacsomagtól függő kedvezményekben
részesülhetnek a VDSzSz Szolidaritás tagjai! Így

például a számlavezetési díj felét vagy egészét
elengedik számukra, de meghatározott összegig
díjmentes lehet a csoportos beszedési megbízás

és a banki átutalás is. Ezen kívül többek között
elengedik a lakástakarékpénztári szerződéskötés

díját, és kedvezményes kamattal vehetnek fel tagjaink
lakásvásárlási hitelt és személyi kölcsönt!

A jogosultság igénybevételének feltétele a MAKASZ-
tagkártya felmutatása valamelyik OTP-bankfiókban,
ezzel éves szinten több ezer forintot lehet megtakaríta-
ni. 

Fontos, hogy tagjaink közül az OTP-s ügyfeleknek is
megéri regisztrálniuk tagkártyájukkal.

A VDSzSz Szolidaritással kötött szerződés azono-
sító száma: MSZCS-kód – 810001 (erre hivatkozz).

Elérkezett az a pillanat, amikor
nem csak a havidíj lett
olcsóbb, hanem olcsóbban is
telefonálhatunk, és többet
internetezhetünk már az alap
tarifacsomaggal is!

Eddig két flotta csomag közül
választhattunk, a VDSzSz Szolida-
ritás belföldi használatra kialakí-
tott alapcsomagja, melynek havi-
díja 2955 Ft, valamint a VDSzSz
Szolidaritás EU tarifacsomagja
3258 Ft havidíjért. A két csomag
közti különbség a felhasználási
területen kívül a percdíjakban,
valamint az előfizetési díjban fog-
lalt adatmennyiségben különbö-
zött. Ennek részleteit korábbi kör-
leveleink részletesen tartalmazzák.

Az új megállapodás ugyancsak
két tarifacsomagot tartalmaz, egy
olcsó, mindenki számára megfizet-
hető alapcsomagot bruttó 2.199 Ft
havidíjért, valamint egy korlátlan
beszélgetést nyújtó csomagot
bruttó 6.941 Ft-ért. Mindkettő EU-

roamingos, vagyis hazai percdíjon
telefonálhatunk magyarországi hí -
vószámra (mobil és vezetékes szá-
mokra egyaránt) az EU országai-
ból, valamint ingyenesen fo gad -
hatunk ezen országokban híváso-
kat. A számlázás továbbra is má -
sodperc alapú.

A legfontosabb kérdés most is
az, hogy kik számára érhető el a
két új csomag. 

A korábbi gyakorlatnak megfele-
lően az alapcsomagra elsősorban
azok szerződhetnek, akik új előfi-
zetést kötnek, vagy lejárt a tarifa-
hűségük.

Akiknek az előfizetésén még
érvényes tarifahűség van, csak
azzal a feltétellel módosíthatnak,
ha az olcsóbb előfizetés mellé in -
ternet opciót vásárolnak, és így
lényegesen több szolgáltatást
kapnak ugyanazért az összegért.

A most tarifacsomagot váltók –
amennyiben ezzel egyidejűleg
plusz adatot is vásárolnak, fél évig
az internet díjából 50% kedvez-
ményt kapnak, illetve telefonké-
szülék vásárlás esetén az adatvá-

sárlás nagyságától függően 10.000,
25.000, vagy 50.000 forint ked-
vezményt kapnak a készülék árá-
ból.

A Korlátlan csomagot hűségidő-
től függetlenül bárki igénybe
veheti. Igény szerint ehhez is vásá-
rolható további adat. Ehhez a tari-
fához ráadásul még kedvezőbb
áron vásárolható készülék.

A szerződésmódosítás a koráb-
bi készülékhűséget nem érinti, az
nem hosszabbodik meg, a tarifa-
hűség érvényessége két év.

Minden VDSzSz tag 6 előfizetést
vásárolhat, de családtagjai saját
névre köthetnek további 6 előfize-
tésre szerződést, amennyiben a
tag nyilatkozik arról, hogy a szer-
ződő fél közeli hozzátartozója.

A 18-25 év közötti fiatalok saját
nevükre szóló előfizetéssel vá -
laszthatják a nagyobb internet
opciót tartalmazó YOU csomagot.

Ha más szolgáltatónál van lejárt
előfizetésed, számhordozással be -
léphetsz flottánkba!

A VDSzSz Szolidaritás 
FLOTTAKÓDJA: 1a02u

Ismét bővítettük szolgáltatásainkat:
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Tolatás: Elvárjuk a munka-
védelmi szabályok betartását!

AMunkavédelmi Sza‐
bályzat 25. számú
mel lékletében (lásd

5. oldal) felsorolt ese‐
tekben haladéktalanul

tiltsák meg a síktolatási
mozgásokat amennyiben a

szükséges létszám nem áll
rendelkezésre – ezt kérte
Bárány Balázs, a VDSzSz Szoli‐
daritás alelnöke Veszprémi
László, a MÁV Zrt. üzemelte‐
tési vezérigazgató‐helyettesé‐
nek írt levelében. Ugyanilyen
intézkedés kiadását tartjuk
szükségesnek az operátor vas‐
úttársaságok irányába is.

Mint levelében írta, immár évek
óta vitatéma a munkáltató és a
különböző munkavállalói érdekvé-
delmi szervezetek között a tola-
táshoz szükséges létszám megha-
tározása: szabad-e egyetlen tola-
tásvezetővel tolatási tevékenysé-
get végezni? 

Az elmúlt évek során egyebek
között alkalmunk volt akadémiai
értekezéseket hallgatni a tola-
tócsapat személyi – munkaköri –

összetételéről, és sok minden
másról, melyek nem vittek köze-
lebb a kérdés egységes megítélé-
séhez.

Hosszú vajúdás után az NKH-t
magába integráló Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium foglalt állást
a kérdésben, melyet a közelmúlt-
ban kaptunk meg. Meglátásunk
szerint a Minisztérium végre
átvette azt az általunk évek óta
képviselt gondolatmenetet, mi -
szerint – fejpályaudvari vonatbe-
tolásoktól eltekintve – egy fő
mozdonyvezető és egy fő tolatás-
vezető nem végezhet sem állo-
mási, sem vonali tolatást. Ezt
jelenleg – a részben közösen –
megalkotott szabályaink tiltják.

A MÁV Zrt. Munkavédelmi Sza-
bályzatának 25. sz. melléklete tar-
talmazza a foglalkozási korlátozás
alá eső munkahelyek, munkafo-
lyamatok, munkakörök felsorolá-
sát. Ezen belül az 1.4. pont azok-
nak a jellemzőbb munkahelyek-
nek, munkafolyamatoknak a jegy-
zéke, amelyekben a szervezeti
egységnél nem szabad egyedül
munkát végezni. 

A felsorolás egyértelmű és ön -
magáért beszél, ezt egyébként a
Munkavédelmi Szabályzat a ma -
gasabb jogszabályi követelmé-

nyeknek való megfelelés okán tar-
talmazza.

A Minisztérium, továbbá a
vonatkozó jogszabályok által elő-
írt kockázatértékeléseket a MÁV
ZRt elvégezte, azokat a partne-
rekkel jóváhagyatta, és az MvSZ-t
hatályba léptette. 

Az NFM is leírja, hogy a külső és
belső szabályozásokat együtte-
sen kell alkalmazni.

A szabályok halmazából nincs
mód ötletszerű csipegetésre an -
nak függvényében, hogy éppen
kinek mi a kedvezőbb, esetleg
egy ÁVU-ban előírásokat megfo-
galmazni – úgy téve, mintha az
MvSz nem létezne.

A Munkavédelmi Szabályzat
súlyát, legitimációját nem lenne
szerencsés megkérdőjelezni – mi -
előtt valakinek eszébe jutna önké-
nyes fontossági sorrendeket felál-
lítani a szabályok között.

A fentiekre tekintettel a VDSzSz
Szolidaritás alelnöke arra kérte az
üzemeltetési vezérigazgató-he -
lyettest, hogy a Munkavédelmi
Sza bályzat már említett 25. szá -
mú mellékletében felsorolt ese-
tekben haladéktalanul tiltsák meg
a síktolatási mozgásokat – amennyi-
ben a szükséges létszám nem áll
rendelkezésre. 

„Foglalkozási korlátozás alá
eső munkahelyek, munka‐
folyamatok, munkakörök

1. Egyszemélyes munkavégzés kor‐
látozása

1.1 A következő, fokozottan veszélyes
munkahelyeken, munkafolyamatoknál nem
szabad egyedül munkát végezni:

– a biztonsági szabályzatok, utasítások
szerint egy személy által nem végezhető
munkafolyamatoknál, illetve munkahelye‐
ken;

– beszállással történő munkavégzés
– egyéb, a helyi viszonyoktól függő korlá‐

tozások esetén.
1.2 A veszélyesség megállapításánál vizs‐

gálni kell:
– a kazánházak
– a villamos kapcsolóterek
– a transzformátorházak
– a villamosenergia‐átalakítók
– a szennyvízderítők
– a gázfogadók
– gőzfogadók
– a veszélyes anyagokkal végzett tevé‐

kenységek
– a veszélyes anyagok tárolására használt

területek
– a tűz‐ és/vagy robbanásveszélyes helyi‐

ségek
– veszélyességét és az ott végzett tevé‐

kenység jellegét.
1.3 Az előző pontban meghatározott

körülmények közötti foglalkoztatásnál a
második személy jelenlétének szükségessé‐
gét a szervezeti egységnél munkabiztonsági

szaktevékenységet ellátó munkavállaló vé ‐
leményének figyelembevételével kell meg‐
határozni.

1.4 Azoknak a jellemzőbb munkahelyek‐
nek, munkafolyamatoknak a jegyzéke, ame‐
lyekben a szervezeti egységnél egyedül nem
szabad munkát végezni:

– villamos vontatási felsővezeték közelé‐
ben (kivétel a kapcsolási és földelési műve‐
letek, valamint az ellenőrzési és üzemfel‐
ügyeleti tevékenységek),

– feszültség alatt lévő berendezésen, illet‐
ve annak közelében végzett villamos szere‐
lési munkánál,

– áramellátó helyiségekben és berende‐
zéseken,

– villamos kapcsolókertben, kapcsolóte‐
rekben végzett munkák, 

– akkumulátor helyiségben,
– savkezelésnél és szállításnál,
– vágányok között, elsodrási határon

belül (kivétel az ellenőrzési és üzemfelügye‐
leti tevékenység, vonalgondozó), a váltótisz‐
títás távolba látás korlátozottság esetén,

– vágányok között, elsodrási határon
belül hóeltakarítás,

– nem belátható vágányszakaszon, vá ‐
gánykapcsolaton keresztül végzett tolatás
vagy távolbalátás korlátozottsága esetén, ha
a tolatásvezető és a mozdonyvezető között
nincs jól működő rádiókapcsolat,

– rendezés közben a tolatási mozgás a
tolatószemélyzet által fedezendő útátjárót
érint,

– a biztosítóberendezés (valamint védel‐
mi berendezéseket) a tolatócsapatnak a
tolatási körzettől távolabbi helyről kell
kezelnie,

– sajátcélú pályahálózat, bérelt rakodóte‐
rület kiszolgálását végző tolató személyzet,

– vonali kiszolgálást végző tolató személy‐
zet,

– állomási tolatótartalék elegyrendezés,
vonat összeállítás,

– zúzottkő szállító kocsi kezelése (dozátor‐
kezelő),

– géplánc melletti munkavégzés,
– nyíltvonali szerelvényeken,
– 2 m‐nél magasabban lévő oszlopokon,

jelzőkön,
– magasban, mélyben végzett munkák,
– zajos munkagépek, felépítményi kisgé‐

peket alkalmazó technológiák,
– mérés, kitűzés, hídgondozás, hídvizsgá‐

lat,
– kábelaknában,
– hegesztési és gázpalack szállítási munk‐

áknál,
– emelőgépek működtetése,
– 50 kg feletti kézi anyagmozgatás,
– Villamos felsővezeték alatt 3 méternél

hosszabb fémtárgyak gyalogos szállítása
1.5 és minden olyan esetben, amelynél a

munkát kiadó vagy annak elvégzéséért fele‐
lős személy indokoltnak tartja. A meghatá‐
rozott munkakörben, illetve körülmények
között munkát végző személy mellé olyan
munkavállalót kell beosztani, aki a munka‐
helyen, munkafolyamatnál fellépő esetleges
veszélyhelyzetben a mentést, a beavatko‐
zást, az alapvető elsősegélynyújtást bizton‐
ságosan el tudja végezni.

1.6 A biztosító vagy figyelő személy a
figyeléssel egy időben nem bízható meg
más tevékenységgel, amely a figyelési és –
veszélyhelyzetben – a mentési kötelezettsé‐
gét zavarja, illetve késlelteti.”

Trükközik a MÁV-Start vezérigazgatója

a megemelt napi rendes munkaidővel!

Aza látszat, mintha ezért a munkavállalók kedvezőbb díjazás‐
ban részesülnének, pedig nem is. Így azonban a MÁV‐Start
rendkívüli munkavégzést spórol meg, ráadásul a rendkívü‐

li munkavégzés rendes munkaidővé alakításával a kötelezően teljesí‐
tendő munkaidőt is megnöveli.

A MÁV‐Start vezérigazgatója tovább erőlteti a megemelt napi ren‐
des munkaidőt: csaléteknek már egy bértáblázatot is beterjesztett a
8,4 óra napi rendes munkaidőre (ezt a VSZ és az MTSZSZ aláírta, a
VDSzSz Szolidaritás sem a VÉT‐ülés napján, sem később nem írta alá,
és nem is fogja). Tehát azok a jegyvizsgálók, akik hajlandóak lennének
az emelt munkadidőben munkát végezni, a MÁV‐Start szerint kedve‐
zőbb bérstruktúrát, magasabb alapbért kaphatnának. Szerintünk

„ez álságos, az érintett munkavállalók becsapása, hiszen a munkál‐
tató azzal, hogy a napi rendes munkaidőt a készenléti jellegű mun‐
kakörben foglalkoztatott jegyvizsgálók esetében csendes kényszer‐
rel – mindenki tudja, milyen körülmények között kellett ezt neki
aláírnia – felemeli, azzal egyfelől [a munkáltató] rendkívüli munka‐
végzést tud megspórolni, másfelől avval, hogy a rendkívüli munka‐
végzést rendes munkaidővé alakítja, értelemszerűen az eltölthető
munkaidőt is megnöveli. Ügyes trükkel növeli meg: mert az a lát‐
szat, mintha ezért a munkavállaló kedvezőbb díjazásban részesül‐
ne.

Álláspontunk szerint ez nem így van, hiszen ha rendkívüli munka‐
végzéssel váltja ki az emelt munkaidőt, akkor a munkavállaló rosz‐
szabbul semmiképp sem jár. Másfelől pedig az időkorlát kényszerí‐
ti arra a munkáltatót, hogy gondoskodjon a létszámpótlásról.” 
– hangsúlyozta Bárány Balázs. A legutóbbi Startos VÉT‐ülésen ismé‐

telten hangsúlyoztuk, hogy ‐ korábban a VSZ‐szel is megkötött egyez‐
ség értelmében – ragaszkodunk ahhoz, hogy a munkáltató 8 órára
készítsen bértáblát. (Az egyezség lényege az volt, hogy nem vesszük
tudomásul a munkáltató egyoldalú intézkedését, amivel a megemelt
munkaidőben való munkavégzésre biztatta a jegyvizsgálókat.) Már
csak azért is, mert a MÁV‐Starttal is aláírtuk az új szellemiséget hor‐
dozó együttműködési megállapodást – ez tartalmazza többek között,
hogy idén újratárgyaljuk az MMK‐utasítást, és szeretnénk arról megál‐
lapodni. Ebbe nyilvánvalóan beleértendő a jegyvizsgálók bértáblája is.

„De mi integrált bértábla‐rendszert szeretnénk, tehát azt, hogy
minden egyes MÁV‐Startos munkavállaló egy ilyen bértábla kere‐
tein belül tudhassa azt meg, hogy a munkája a MÁV‐Start számára
mennyit ér. Nem pedig felszalámizni a munkavállalói csoportokat ‐
ezzel egymással szembeni feszültséget generálni szükségtelen, nem
szolgálja sem a MÁV‐Start – de ami a legfőbb: [sem] a vasutasok
érdekeit.”
– szögezte le videónkban Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alel‐

nöke.



A hálókocsi-kalauzok nem mer-
nek éjszaka kimenni a folyosó-
ra: az ott randalírozó bandák
minél több értéktárgyat próbál-
nak ellopni a gyanútlan utasok-
tól. Az Utasellátó vezetőjétől
csak annyira futotta, hogy visz-
szautasítsa a tagtársunk által
elmondottakat a legutóbbi
Startos VÉT-ülésen.

Még az előző Startos
VÉT-ülésen is szóvá tet-
tük az Utasellátónál

tapasztalt hiányosságokat, ami-
ket tagtársaink továbbítottak fe -
lénk, és kértük a MÁV-Start veze-
tését, hogy önálló napirendi
pontként tárgyaljuk a következő
VÉT-ülésen. Hiszen a MÁV-Start-
hoz tartozó Utasellátónál a prob-
lémákat helyben lehetetlen ren-
dezni, sőt: inkább csak fokozódik
a konfliktus – számolt be a ta -
pasztalatokról Bárány Balázs, a
VDSzSz Szolidaritás alelnöke.

A MÁV-Start vezérigazgató-
helyettese – tartva szavát – napi-
rendre tűzette az Utasellátót
érintő kérdéseket, ezért meghív-
tuk Csatay Krisztián tagtársun-

kat, az Utasellátónál működő
alapszervezetünk vezető tiszt-
ségviselőjét, aki röviden és lé -
nyegretörően előadta, mik a ren-
dezésre váró problémák.

Krisztián többek között sérel-
mezte, hogy az Utasellátó vajmi
keveset tesz annak érdekében,
hogy a Prága-Drezda vonalsza-
kaszon közlekedő hálókocsikon
az utasok illetve a vonatkísérő
személyzet megfelelő biztonság-
ban legyenek a gyakori támadá-
sok, atrocitásokkal szemben.
Nem történtek elégséges intéz-
kedések ahhoz, hogy a személy-
zet nyugodtan láthassa el a szol-
gálatát:

„olyan állapotok uralkodnak a kocsi‐
kon éjszaka, hogy a vonatkísérő‐sze‐
mélyzet, hálókocsi‐kalauzok nem
mernek kimenni a folyosóra (...). Az
ott randalírozó bandák azért járkál‐
nak fel s alá, hogy minél több érték‐
tárgyat szerezzenek a gyanútlan
utasoktól ‐ őket megtámadják, nem
egy esetben meg is verik.”
Kifogásoltuk, hogy arra képte-

len az Utasellátó vezetése, hogy
a cseh hálókocsikon rendszeresí-
tett, biztonságos, mágneskártyá-
val nyitható ajtókat alkalmazzon.
Ehelyett a könnyen felnyitható
lánccal kénytelenek tulajdonukat

védeni a vonaton utazók. Java-
soltuk a Start vezetésének, hogy
tanuljanak mások példájából, és
hasonló zárakkal lássák el az
említett vonalszakaszon közleke-
dő kocsikat. Ezt követően szó
esett az utazószemélyzet szűkös
ellátásáról is:

„naponta egy liter vizet biztosít szá‐
mukra az Utasellátó vezetése (...),
gyakorlatilag szomjan lehet halni.
Ebből az egy literből egyébként meg
kell oldani a főzést, mosdást, plusz a
szükséges ívóvíz bevitelét a szerve‐
zetbe: el lehet képzelni, hogy ezekre
mennyi jut abból az egy‐egy literből
(...) És egyáltalán: sérelmezték azt a
ridegtartást, ami mellett a munká‐
juk végzik. Az Utasellátó bemutat‐
kozni elfelejtő vezetője is – mint
később kiderült – ott ült a tárgyalá‐
son, az előadás végeztével egész
egyszerűen felfortyant, és pusztán
arra jutott az erejéből, hogy az
elhangzottakat kurtán‐furcsán visz‐
szautasította. Lehet, hogy ahonnan
jött, ott ez így divat, de itt nem szok‐
tunk ehhez a fajta megnyilvánulá‐
sokhoz. Talán majd elmesélik neki,
hogy nem így kellene viszonyulni az
érdekképviseletek felvetéseihez.”
– jelentette ki videónkban

Bárány Balázs, a VDSzSz Szoli-
daritás alelnöke.

A tárgyalásokon a MÁV-Start
képviselője páratlan vehemen-
ciával védi főnöke álláspontját,
és nem kevesebbet sugall,
minthogy tagtársunk előre
megfontolt, galád szándékkal
tagadta meg a vonat továbbítá-
sát.

Folytatódott Németh Zsolt
vezető jegyvizsgáló tag-
társunk pere. Mint arról

korábban is beszámoltunk,
„a MÁV‐Start embertelen módon
járt el vele szemben, hiszen csak
azért, mert betartotta a rá vonat‐
kozó előírásokat, munkaviszonyra
vonatkozó szabályt, [amiért] a
MÁV‐Start vezérigazgatója erős
befolyására – fogalmazzak így – a
munkáltatói jogkörgyakorló azon‐
nali hatállyal még tavaly júliusban
a Vasutasnapon jutalmul elbocsá‐
totta.”
– foglalta össze a fejleménye-

ket a VDSzSz Szolidaritás alelnö-
ke. Az elmúlt időben Németh
Zsolt munkaviszonyának helyre-
állítása érdekében folytatott tár-

gyalások a MÁV-Starttal mind-
ezidáig eredménytelennek bi -
zonyultak. Épp ezért van szük-
ség arra, hogy a bíróság kimond-
ja: a vele szemben lefolytatott
eljárás jogellenes volt.

Bárány Balázs azt remélte,
hogy a legutóbbi tárgyaláson
legalább részítélet születik,
amely megállapítja az azonnali
hatályú felmondás jogellenessé-
gét. Erre azonban még várni kell,
mivel

„a bíróság úgy látta, hogy egyben
is alkalmas az ügy arra, hogy íté‐
let szülessen – tehát a Zsoltot ért
károk, méltatlanságok orvoslásá‐
ra is tud majd jogot szolgáltatni.”
Május 18-án lesz a következő

tárgyalás, ahol remélhetően első-
fokú ítélettel zárul az ügy. Ezzel
kapcsolatban Bárány Balázs bi -
zakodó:

„Nagyon bízom benne, hogy az
elkövetkezendő tárgyaláson a
bíróság már elsőfokon ki fogja
mondani, hogy a MÁV‐Start vezér‐
igazgatója jogellenesen küldette
el azonnali hatályú felmentéssel
vezető jegyvizsgáló tagtársunkat,
és ennek nyomán a MÁV vállalat‐
csoport lesz abban a helyzetben,

hogy Németh Zsoltnak feltétel
nélkül – elismerve korábbi [Star‐
tos] munkaviszonyát – felkínálja a
visszavétel lehetőségét. 
Ez lenne a legkevesebb, amit az
érdekében lehet tenni. És értelem‐
szerűen a MÁV‐Start vezérigazga‐
tója elnézést fog kérni tőle, [ami‐
ért] ilyen méltatlanul járt el vele
szemben.”
Emlékeztetett arra, hogy a

bérmegállapodás aláírásakor a
MÁV-Start vezérigazgatójával
folytatott rövid beszélgetés so -
rán elhangzott Csépke András
részéről: megfontolja Németh
Zsolt ügyében korábbi álláspont-
ja felülvizsgálatát, aminek erede-
ményeképpen akár Németh
Zsol tot vissza is veszi a MÁV-
Starthoz.

„nem történt változás az ügyben a
MÁV‐Start részéről. 
A tárgyaláson az eljáró képviselő
páratlan vehemenciával védi fő ‐
nöke álláspontját, amely nem
kevesebbet sugall, mint azt, hogy
tagtársunk előre megfontolt, ga ‐
lád, gonosz szándékkal tagadta
meg a vonat továbbítását”
– jelentette ki Bárány Balázs, a

VDSzSz Szolidaritás alelnöke.
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Májusban elsőfokú ítélet 
születhet Németh Zsolt ügyében!
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Napi egy liter víz, 
ridegtartás az Utasellátónál!

„az Utasellátó vajmi keveset tesz annak
érdekében, hogy a Prága-Drezda vonal-
szakaszon közlekedő hálókocsikon az
utasok illetve a vonatkísérő személyzet
megfelelő biztonságban legyenek a gya-
kori támadások, atrocitásokkal szemben.” 
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Tolatási technológiájában a
MÁV Zrt. nem a jogszabá-

lyokban és belső szabá-
lyozásokban előírtaknak
megfelelően járt el, a
mozdonyvezetők utasí-

tásellenesen, az előírt
állomásismereti vizsga és

pilóta nélkül teljesítettek
szolgálatokat, illetve a MÁV

Zrt. és a vizsgálatot végző
orvos sem a kormányrendelet
előírásainak megfelelően járt
el.

2016. október 20‐án benyújtott
bejelentésünkre érdemi válasszal szol‐
gált Seszták Miklós nevében a Nemze‐
ti Fejlesztési Minisztérium röviddel
azután, hogy szakszervezetünk a nem‐
zeti fejlesztési miniszterhez fordult az

NKH működésével kapcsolatos problé‐
mák – így többek között a szinte min‐
den esetben indokolatlanul hosszú
hatósági eljárás – miatt. A fejlemény‐
rőlBárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás
alelnöke tájékoztatta Győri Gyulát, a
Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökét,
hiszen az NFM leveléből számunkra
egyértelműen kiderült:

• a tolatások technológiájával kap‐
csolatosan, hogy a MÁV Zrt. nem a
jogszabályokban és belső szabályozá‐
sokban előírtaknak megfelelően járt
el;

• a mozdonyvezetőkkel kapcsolato‐
san, hogy az előírt állomásismereti
vizsga és pilóta nélkül teljesítettek
szolgálatokat, utasításellenesen;

• az orvosi vizsgálatokkal kapcso‐
latban, hogy a MÁV Zrt. és a vizsgála‐
tot végző orvos nem „A vasúti közleke‐
dés biztonságával összefüggő munka‐
köröket betöltő munkavállalókkal
szemben támasztott egészségügyi
követelményekről és egészségügyi

vizsgálat rendjéről” szóló 203/2009.
(IX. 18.) Korm. rendelet előírásainak
megfelelően jártak el.

Egyértelmű, hogy a fenti szabályta‐
lanságok önmagukban is a vasúti köz‐
lekedés biztonságát veszélyeztetik,
ezért ezek megszüntetése, jövőben
történő alkalmazásuk megelőzése – a
jogszabályba foglalt visszatartó erejű
szankciók útján – alapvető érdeke a
pálya működtetőjének és használójá‐
nak, munkáltatónak és munkavállaló‐
nak – és természetesen a Hatóságnak
is egyaránt.

Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás
alelnöke értesítést kért az NKH elnö‐
kétől a fentiekkel kapcsolatosan meg‐
tett intézkedésekről. Egyúttal tájékoz‐
tatás és a szükséges intézkedések
megtétele érdekében megküldte a
Kaposvári Járás és Nyomozó Ügyész‐
ség határozatát, amely a 2015. dec‐
ember 19. napján, Jákó‐Nagybajom
állomáson történt események kap‐
csán született (erről rövidesen írunk).

Egyértelmű, hogy a fenti szabálytalanságok önmagukban is a
vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztetik, ezért ezek

megszüntetése, jövőben történő alkalmazásuk megelőzése – a
jogszabályba foglalt visszatartó erejű szankciók útján – alapve-
tő érdeke a pálya működtetőjének és használójának, munkálta-
tónak és munkavállalónak – és természetesen a Hatóságnak is
egyaránt...

Tokod: Bejelentésünkre Seszták 
Miklós nevében a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium válaszolt,
számos szabálytalanságot tártak fel!

Előzmény: tavaly
ok tóber 19-én Toko-
don tapasztaltak
mi att többek között
a vasúti közlekedés

biztonságát közvet-
lenül és súlyosan ve -
szélyeztető állapotok
azonnali kivizsgálá-
sát kezdeményeztük
Alscher Tamás, a Nem -
zeti Közlekedési Ha -
tóság Vasúti Főosz-
tályának vezetője ré -
szére írt levelünkben.

Tokod állomáson a vég-
pont felőli váltókörze-
tet a szakszolgálat
gyakorlatilag kizárta a
váltók leromlott mű -
szaki állapota miatt.
Ezért Komárom felől

csak az állomás átmenő fővá-
gányára lehet be- és kijárni. A
tolatószemélyzet egy műszak
alatt közel 100 kocsit rendez,
amihez a technológia által
megkövetelt, és a megrendelő
által igényelt 1+1 fő a tartósan
fennálló létszámhiány miatt
rendszeresen nem áll rendelke-
zésre. Ezért a nem ritkán 630
méter hosszúságú vonatokkal
egy tolatásvezető végzi a
kocsik rendezését – akkor is, ha
a távolbalátás korlátozott. Az
esti órákban elégtelenül megvi-
lágított terepen ráadásul hasz-
nálhatatlan rádiókkal teszik ezt,
amelyek maximum 300 méte-
res hatótávot képesek lefedni.

A vonóvezetékes váltók be -
rendezésének átalakítását a
helyszíni állítású váltóknak meg-
felelően megkezdték. Az 1-es
őrhelyen 6 db váltót szerelnek
át helyszíni állításúra, amelyek-
ből pár közel 300 méterre esik
a váltókezelő őrhelytől. A vonó-
vezetékes váltókezelők hely -
színi állítású váltókezelői mun-
kakör végzésére érvényes orvo-
si vizsgálattal nem rendelkez-
nek. A módosított Kezelési Sza-
bályzatot nem oktatják, gya -
korlati oktatások szintén nin-
csenek, pusztán csak aláíratják
a kiképzést igazoló dokumentu-
mot. Mint a VDSzSz Szolidaritás
alelnöke írta:

A változásokat a munkáltató
ideiglenesen tünteti fel, bár
ennek annyi a valóságtartalma,
mint annak, hogy a szovjet had-
sereg ideiglenesen állomáso-
zott hazánkban. Az állomáson
adódó kocsirendezési feladatok
ellátásához a végleges megol-
dás az évek óta elhanyagolt,
karbantartatlan vonóvezetékes
váltók felújítása lenne, amit mi
már nem is remélünk.

Döbbenten tapasztaltuk,
hogy az állomáson állomási
tolatást végző Komárom telep-
állomású vontatójármű moz-
donyvezetője tokodi állomásis-
mereti vizsga nélkül egyedül, az
előírt pilóta nélkül látja el szol-
gálatát. 

A mozdonyvezető elmondta:
tekintettel arra, hogy korábban
nem volt hajlandó állomásisme-
ret hiányában állomási tolató-
szolgálatot ellátni, egy parancs-
könyvi rendelkezést dugtak az
orra alá aláírásra. Ezzel a mun-
káltató úgy vélte, hogy az utasí-
tást felülbírálva lehetővé válik
állomásismeret nélkül is a szol-
gálat egyedüli ellátása. (Érthe-
tő, hogy a mozdonyvezető
végrehajtotta, hiszen nem akart
Németh Zsolt sorsára jutni, akit
Csépke András a MÁV Start Zrt.
vezérigazgatója a hatóság
asszisztálása mellett azonnali
hatállyal kirúgatott).

Tagtársaink elmondása alap-
ján ez a megtűrt, elrendelt, a
vasúti közlekedés biztonságát
súlyosan és közvetlenül veszé-
lyeztető gyakorlat már több
mint egy hónapja tart. A tartha-
tatlan állapotokat észlelve hala-
déktalanul SMS-ben tájékoztat-
tuk a tisztelt hatóságot, csak-
úgy, mint a MÁV Zrt. Budapesti
Igazgatóság forgalmi osztály-
vezetőjét: telefonon közöltük az
általunk tapasztaltakat, aki in -
tézkedés helyett megnyugtató-
nak gondolt választ adott.

Eszerint – a VDSzSz Szolidari-
tás alelnöke szavaival –

„a forgalom részéről minden
rendben, a MÁV START Zrt. nem
biztosította a megfelelő vizsgák‐
kal rendelkező munkavállalót.
Számunkra érthetetlen, hogy a
MÁV Zrt. illetékesei sokadik fel‐
hívásunk ellenére sem hajlandó‐
ak élni a HÜSZ‐ben rájuk ruhá‐
zott ellenőrzési jogukkal, és
intézkedési kötelezettségükkel.”
Bárány Balázs jelezte, hogy a

miértre nem tőlük, hanem a
hatóságtól várunk érdemi, a
szokásos köntörfalazásoktól
mentes választ. Leszögezte: a
vonatkozó utasítások meg nem
tartásából adódott helyzet tűr-
hetetlen, mivel – ahogy már
utaltunk is rá – nem csak rend-
kívül balesetveszélyes, hanem a
szükségesnél nagyobb fizikai és
mentális terhet ró tagjainkra.

Az aztán már mindennek a
teteje, hogy a MÁV Zrt. tudtával
és egyetértésével például az
egyik vonali tolatásvezető nap-
palos szolgálatban a MÁV Zrt.
munkavállalójaként, éjszaka a
Jelzőőr Kft. színeiben végzi fel-
adatait, megszakítás nélkül 48
órán keresztül. A nappalos szol-
gálat vége és az éjszakás szol-
gálat kezdete között 1 másod-
perc pihenő sincs még papíron
sem biztosítva.

A VDSzSz Szolidaritás alel-
nöke jelezte: a leírtak alapján
számára kétségtelen, hogy a
vasúti közlekedés biztonságát
közvetlenül, súlyosan veszé-
lyeztető állapotok azonnali ki -
vizsgálást, a hatóság részéről
intézkedést és felelősségre vo -
nást igényelnek. 

A hatóság munkájának segí-
tése és a tisztánlátás érdekében
személyes megbeszélést is kez-
deményeztünk.
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Végül a munkavállalók
– köztük tagjaink – 

takarították ki a 
helyiségeket, és 

hoztak ágyakat is.
Másfél év után a munkáltató

végre kifestette a szobi laktanya
helyiségeit, de elég hiányosan sike‐
redett: nincsenek sötétítőfüggönyök,
karnisok, máshol ízzók hiányoznak,
nincsen világítás – foglalta össze a fel‐
emás helyzetet Bradács Dénes, a
VDSzSz Szolidaritás Budapest TSZVI
Alapszervezet vezető ügyvivője. 

A munkáltató azonban a festés
után nem takaríttatta ki a helyisége‐
ket, ezt már az utazó munkavállalók –
köztük tagjaink – tették meg, akik
saját szabadidejük terhére kitakarí‐

tottak. Mint Dénes mondta, többen
összefogtak,

„összedobták a kis zsebpénzü‐
ket, ágyakat hoztak, ezeket
összeszerelték, kicsikét komfor‐
tosabbá tették a tartózkodó
helyiségüket, ahol ők 2‐3 óra
hosszat tartózkodnak éjszakai
szolgálatban. Szomorú, hogy
másfél év alatt csak ennyire [a
festésre] futotta a munkáltató‐
nak.”

Az alsó szinten a Startos utazók
pihenő‐ várakozóhelyisége legutóbbi
ottjártunkkor hajléktalan tanyára
emlékeztetett: Oroszi Rudolf, a
VDSzSz Szolidaritás munkavédelmi
szakértője kedvező változásról szá‐
molt be, mégha az nem is olyan szé‐
pen sikeredett, mint egy szinttel fel‐
jebb.

Köztudott, hogy a Nyugati pálya‐
udvaron lévő laktanyahelyiségben
kritikán aluli az ágyak minősége.
Arról tájékoztatott a munkáltató,
hogy az új bútorokat beszerezték,
már az istvántelki raktárban vannak
az ágyak, kiszállításukra rövidesen sor
kerül.

Egyetértettünk a munkáltató kép‐
viselőjével, hogy a hellyel‐közzel fel‐
újított szobi laktanyában tapasztalt
állapotok megőrzése érdekében a
szobákat vagy a házat zárni szüksé‐
ges. Két megoldás képzelhető el:
vagy minden érintett kulcsot kap
vagy a pénztárban lesz a főkulcs
annak érdekében, hogy ez a viszony‐
lag kulturált állapot megmaradjon a
továbbiakban is – szögezte le Oroszi
Rudolf, a VDSzSz Szolidaritás munka‐
védelmi szakértője.

Avagy munkáltatás magyar
módra Borsod-Abaúj-Zemp-

lén megyében. Fűtési sze-
zonban a hőmérséklet nem

lehet magasabb 20°C
nál?!
Ausztriai kalandunk után

jöjjön a Magyar Valóság kiski-
rályokkal, akik Istennek képzelik

magukat, miközben csak egysze-
rű földi halandók ők is, porszemek
a Nagy Magyar Vasút gépezeté-
ben.

A nagy kérdés már csak az, hogy
ez a gépezet meddig tűri még az
ilyen kis porszemek meglétét,
amelyek csak lejáratják és rossz
fényben tüntetik fel ezt az egyko-
ron mindenki által tisztelt és cso-
dálat övezte gépezetet?

Történetünket a MÁV-Start Zrt.
helyi viszonyaival kezdjük: amerre
csak jártunk szinte mindenhol
kivétel nélkül van szolgálatmeg-
szakítás (ez még rendjén is lenne),

de a szolgálatmegszakításra és a
kollégák zavartalan pihenésére vo -
natkozó feltételek már kevésbé
adottak egy-két szolgálati helyen.
Az egyik állomáson például már
jóval az utolsó vonat előtt kiveszik
a pénztárosok idejét, és megkez-
dődik az „altatásuk”, de az utastá-
jékoztató hangszórója ezt bizony
rendszeresen keresztül húzza, hisz
az utasokat tájékoztatni kell! Ért-
hetetlen, hogy a helyi TSZVI-igaz-
gató erről miért nem értesült még,
vagy ha értesült, miért nem tette

meg a szükséges lépéseket és a
szolgálatmegszakítás idejét miért
nem halasztották az utolsó vonat
utáni időpontra? Mert a jelenlegi
helyzet szabályellenes.

A másik szolgálati helyen a köze-
li diszkó miatt nem lehet péntek és
szombat éjszakánként  megszakí-
tani a szolgálatot – feltehetően
erről sem hallott még az igazga-
tó...

Elég szomorú, hogy ezen helyze-
tek törvényes és szabályos megol-
dása helyett minden megy a „szo-
kott kerékvágásban", és fenntart-
ják a törvény- és szabálysértő álla-
potokat.

Az már csak hab a tortán, hogy
volt olyan pénztár, ahol a kollégák
már két hosszú éve ülnek háttámla
nélküli széken! Szép kis munkavé-
delmi bírságot lehetne ezért a
munkáltató nyakába varrni.

És akkor a fő „attrakció", a nega-
tív rekord: MÁV Zrt. Szerencs For-
galmi Csomópont.

Made in Hungary
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Egy év után az elegyrendezők
végre lecserélhették használhatat-
lan surranóikat Miskolcon, az újak
Iski László tolatásvezető tagtár-
sunk szerint sokkal könnyebbek,
kényelmesebbek, és vízállóak is.
Rá   adásul rövidesen egy újabb sur-
ranó próbahordása kezdődik meg.
A köszönet a VDSzSz Szolidaritás
helyi tisztségviselőit, tagjait illeti,
akik aláírást gyűjtöttek, esemény-
könyveket írtak, és ország-világ
előtt elmondták surranóval kap-
csolatos gondjukat-bajukat a töb-
biek érdekében és nevében.

Ismeretes: 2016. november 7-én
a VDSzSz Szolidaritás megállapo-
dott a MÁV Zrt-vel az orrmerevítős
cipők lecseréléséről. Bárány Balázs
akkor elmondta: az egyezség na -

gyon konstruktív tárgyalás ered-
ményeként jött létre. Mint a VDSzSz
Szolidaritás alelnöke kiemelte,
köszönet illeti a VDSzSz Szolidari-
tás azon tisztségviselőit, akik eb
ben az ügyben aktív szerepet vál-
laltak:

„aláírást gyűjtöttek, esemény-
könyveket írtak, és ország-világ
előtt vállalva arcukat, elmondták

gondjukat-bajukat a többiek érde-
kében is, és a többiek nevében. Ez
abszolút hozzájárult – és elenged-
hetetlen volt – ahhoz, hogy a
megállapodás létrejöhessen. És
azt hiszem, hogy ez ékes példája
annak, hogyha egy közösség össze-
fog, akkor bizony olyan eredmé-
nyeket is el tud érni, amit csak az
álmaiban remél.”

Surranók: „Ha egy közösség 
összefog, akkor olyan 
eredményeket is el tud érni, amit csak

az álmaiban remél!”

Szobon a munkáltató kifestette 
a helyiségeket, de takarításra, 
izzókra nem futotta az eltelt 

másfél év alatt!

Változás az egyen-, forma- és 
munkaruházat kiosztásában?

Úgy tűnik, megvalósul a VDSzSz Szolidaritás által
évek óta szorgalmazott koncepció: a MÁV SZK-nak
változtatnia kell az ellátás jelenlegi tarthatatlan
gyakorlatán, újra kell gondolnia a raktárak – szertá-
rak – tevékenységét, és vissza kell adnia ezen intéz-
mények hagyományos szerepét.

Nemrég került sor ebben a tárgyban egy szakszervezetünk
által kezdeményezett konzultációra, erre a munkáltató
már egy kidolgozott javaslattal érkezett: az egyen-forma

és munkaruházat kiosztására – a helyi sajátosságoknak megfele-
lően választható – többféle lehetőséget kínálnak fel. Ebből arra
következtetünk, hogy az SZK vezetése is elszánta magát az érdemi
változtatásra, ez ügyben már lépéseket is tett. Régi kívánságunk
egyelőre még nem köszön vissza: ez pedig nem más, mint az, hogy

a jövőben a raktárak ismét „készletezzenek”. (Ez a prezentációban
ugyan még nem szerepel, de a szóbeli kiegészítés során tényként
már elhangzott a munkáltató részéről.) Ebből a raktári tartalékból
lehet majd cserélni az elveszett, megrongálódott ruházatot, az
újfelvételesek, munkakört váltók, illetve mindazok haladéktalan
ellátását, akik számára valamilyen okból soron kívül ruházatot kell
biztosítani. 

Oroszi Rudolf, a VDSzSz Szolidaritás munkavédelmi szakértője
felvetette, hogy ezeken a raktárbázisokon, átadó pontokon ne csak
egyen-forma és munkaruházati készleteket halmozzanak fel,
hanem legyen védőfelszerelés, védőcipő, védőital, tisztálkodósze-
rek és minden olyan, melynek biztosítását jogszabályi követelmé-
nyek határozzák meg. Mindezt az a tapasztalat indokolja, hogy
rendszeresen előfordulnak ellátási hiányosságok a fentiekkel kap-
csolatban. Ezeket a beszállítói ingadozásokat lehetne kisimítani,
ha az átadópontok és raktárak a felsorolt termékekből is megfele-
lő készlettel rendelkeznének. Az SZK jelenlévő képviselőinek kéré-
se az volt, hogy ezt ne az egyen-formaruházatot érintő jelenlegi
projekt, hanem külön konzultáció keretében tisztázzák a felek.10 MIÚJSÁG
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A sátoraljaújhelyi vonalon
helyszíni állítású, úgyneve-

zett „gyalogbakterok" teljesí-
tenek szolgálatot. Ez a mun-

kakör is a szennyezettnek
minősített munkakörök közé
tartozik, így a szolgálatok
végén biztosítani kell a mun-
kavállaló részére a tisztálko-
dási lehetőséget! Már azt sem
lehet elfogadni, hogy ezt a
lehetőséget nem biztosítja
minden ilyen szolgálati he -
lyen. No de az már végképp
kiveri a biztosítékot, hogy
ahol van zuhanyzóval és öltö-
zővel ellátott helyiség, még
azt is inkább lezáratja, hogy
ne tudják használni beosztot-
tai! Természetesen, a tapasz-
taltak után haladéktalanul
érdeklődtünk a csomóponti
vezetőnél, aki azt állította,
hogy a zuhanyzó a kollégák
rendelkezésére áll, hiába lát-
juk az ellenkezőjét.

Bár csak itt véget érhetne
cikkünk, de sajnos nincs még
vége!

Szintén a már említett veze-
tő rendelte el az összes, fel-
ügyelete alá tartozó szolgála-
ti helyen, hogy a fűtési sze-
zonban a hőmérséklet nem
lehet magasabb 20°C nál!

És hogy rendelkezését min-
den munkavállaló komolyan is
vegye, és be is tartsa, rend-

szeresen személyesen ellenőrzi
a szolgálati helyek hőmérsékle-
tét. 

Az már csak érdekesség,
hogy ki által hitelesített, általa
mérésre alkalmasnak ítélt szer-
kezettel bátorkodik a plafontól
pár centire méréseket végezni,
miközben munkatársai a mérési
pontoktól legalább félméterrel
lejjebb teljesítenek szolgálatot?

Azt pedig már csak lábjegy-
zetként említsük meg, hogy a
hőmérsékletet ennyire komo-
lyan vevő szolgálati vezető mé -
rései során észre sem veszi a
„nagy munkában", hogy Sáros-
patak állomás II. váltókezelői
őrhelyén nem is lehetne szolgá-
latmegszakítást előírni: a gép-
járművek közúti átjárón való
áthaladása nagy zajjal jár – alig
egy méterre a kijelölt pihenő és
alvóhelyiségtől! De a csomó-
ponti főnök azt is elfelejti, hogy
az emberek nem véletlenül
ilyen sokfélék: hatalmas hiba és
nagyfokú arroganciára vall azt
szabályozni, hogy ki milyen
hőfokon érezze magát komfor-
tosan!

Az utóbbi időben nem talál-
koztunk a munkavállalókat
ennyire emberszámba nem ve -
vő, őket megalázó munkáltatói
magatartással! Reméljük, mie-
lőbb orvosolják a cikkben leírta-
kat!

Fotók és szöveg: 
Rodek Gyula, Németh Viktor

Aggályos és elfogadhatatlan a VDSzSz Szövet-
ségnek az a nyilvánvaló szándéka, ami a Rá -
kóczi u. 133. sz. alatti ingatlan értékesítésére
irányul.

Álláspontunk szerint az ingatlan esetleges
értékesítése, majd az ellenérték olyan felhaszná-
lása, ami a Szövetség vagyonának „felélését"
célozza, a jelenlegi helyzetben jogellenes.

Korábban arra is felhívtuk a VDSzSz Szövetség
vezetőjének figyelmét, hogy ilyen döntésért pol-
gárjogilag és büntetőjogilag egyaránt felelnie
kell a Szövetség vezető tisztségviselőinek.

Mint a büntetőfeljelentés fogalmaz, abban az
esetben, ha a VDSzSz Szövetség szabadon
elkölthető pénzeszközökhöz jut, fennáll annak
lehetősége, hogy annak felhasználásával a Btk.
376. (1) bekezdésébe ütköző hűtlen kezelés
befejezett bűncselekményét valósítja meg.

Büntetőfeljelentést tett 
a VDSzSz Szolidaritás

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a
kupakgyűjtés első szállítmá-
nyát eljuttatták az átvevőhelyre:
a súlya meghaladta az 1000
kilogrammot!

Köszönjük mindazoknak a tagoknak,
vasutasoknak és civileknek, akik ehhez
hozzájárultak – írta Olexa Imre, a
VDSzSz Szolidaritás záhonyi területi
vezető ügyvivője. Mint beszámolt róla,
az ország különböző pontjáról érkez-
tek kupakok, így Miskolcról, Pécsről és
Debrecenből is. Külön köszönet illeti
Záhony-Port vezérigazgatóját, Gubik
Lászlót, aki a szállítójárművet bocsá-
totta rendelkezésre.

Akik pénzügyileg szeretnék segíte-
ni Bíborkát a gyógyulásban, megte-
hetik a cikk végén megjelölt alapít-
vány számlaszámára történő befize-
téssel vagy utalással. Továbbra is vár-
juk az összegyűjtött kupakokat a
területi irodákon! Segítsünk együtt
Bíborkának!

Tegyünk azért, hogy a környeze-
tünket kevésbé károsítsuk, és mie-
lőbb útnak indulhasson a következő
kupakrakomány!

Ezek pedig Bíborka 
édesapjának szavai: 

„Tisztelt VDSzSz Szolidaritás!
Kicsit megkésve de sajnos a keze-

lések összetolódása és időhiány
miatt (...) ezúton szeretnék köszöne-
tet mondani a VDSzSz Szolidaritás
elnökének, Halasi Zoltánnak, Bernát
Beatrix területi vezetőnek és Olexa
Imre területi vezetőnek, hogy 2016
novemberében személyesen meg-

tiszteltek látogatásukkal, és felkínál-
ták segítségüket a VDSZSZ Szolidari-
tás nevében.

Megható volt számomra, hogy a
VDSzSz Szolidaritás azonnal felaján-
lotta segítségüket, bekapcsolódott
kislányom kupakgyűjtő akciójába és
országos gyűjtést szervezett. Jóleső
érzés, mikor a bajban valaki a segít-
ségét felajánlja.

Bátran kijelenthetem, büszke va -
gyok arra, hogy egy ilyen szervezet
tagja lehetek.

Szeretném megköszönni családom
nevében a VDSzSz-tagoknak a sok
segítséget: anyagi támogatásukat és
a kupakgyűjtést. Nélkülük ezt nem
sikerült volna elérnünk.

A kupakgyűjtés eredményeképpen
a VDSzSz Szolidaritás közreműködé-
sével az első szállítmány kupakot
Kabára el tudtuk szállítani. Bíborka
kezeléséhez így 90.000 forint támo-
gatást kaptunk,melyet szeretnénk
mindenkinek megköszönni, aki a
gyűjtésben részt vett.

A szállítás teljes megszervezését,
kivitelezését köszönöm szépen a
VDSzSz Szolidaritás minden tagjának
és vezetésének, továbbá a szállítási
eszköz felajánlását és a szállítás biz-
tosítását a Záhony–Port vezérigaz-
gatójának Gubik Lászlónak, és min-
denkinek, aki a szervezésben részt
vett.

Tisztelettel: Varga Mihály 
Bíborka apukája”

Ismeretes, tavaly novemberi hírünk-
ben a leukémiás Bíborka édesanyja
elmondta, hogy szerinte van értelme
kupakot gyűjteni, nekik is egy másik

vasutas kislány családja ajánlotta ezt a
módszert. Tagtársunk hároméves kis-
lányának mindennapjai most arról
szólnak, hogyan kell bevenni húsz
szem gyógyszert, mit jelent a rossz
vérkép és a heti lumbálás. 

Hogyan segíthetsz?
Minden műanyag kupak segítség:

üdítős, ásványvizes palack, tisztító-
szeres, öblítős vagy mosószeres fla-
kon vagy élelmiszeres flakonok
kupakja, samponos dobozok teteje,
stb.

Az összegyűjtött kupakokat kisebb
mennyiségben vasúton, „B”-postával
is eljuttathatjátok egyeztetést köve-
tően a VDSzSz Szolidaritás Záhonyi
Területi Irodájára:

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 iro-
dáira juttathatjátok el, szakszerveze-
tünk onnan továbbítja Bíborka csa-
ládja 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"

(Folytatás a 11. oldalról) Segítsünk Bíborkának:
Továbbra is várjuk a kupakokat!



Ezzel a felvétellel Chuck Berry lett az első fekete előadó, aki betört a
popzene piacára! Sorra írta a dalait, de az újabb sikerre még 1957-ig vár-
nia kellett. Dalai egyre népszerűbbek lettek, mert a tinédzserekhez és a
tinédzserekről szóltak, dalszövegei pedig egyszerűek és kifejezőek voltak.
Rengeteget koncertezett Buddy Holly-val, de Jerry Lee Lewis-sal is turné-
zott. 1958-ban azonban ismét börtönbe került: ezúttal kiskorú megrontá-
sáért kapott 3 évet. A dalai épp a börtönévek alatt aratták a legnagyobb
sikereket.

Szabadulása után magányos előadóként járta a világot. Dalait számta-
lan előadó és zenekar dolgozta – és dolgozza – fel napjainkban is. A Rol-
ling Stones magazin által készített 500 legjobb dalt tartalmazó listáján
három Chuck Berry nóta is szerepel. De nem hiszem, hogy a műfaj ked-
velői ne hallották volna akár a rádióban is a „Memphis Tennessee”,
„Johnny B. Goode” vagy a „Roll over Beethoven” című slágereket!

Igen, ezek az Ő dalai, melyek még sokáig éltetni fogják a zenét szere-
tők körében. Nyugodjon békében.

Kékes Zoltán „Sziszi” a magyar Rock & Roll egyik pati -
nás együttesének gitárosa is elment: a Dolly Roll volt az utolsó zenekar,
amelyben játszott. De már
régóta jelen volt a hazai
zenei életben. 

Első zenekarát, a Sinust
még az iskolatársaival ala-
kította, későbbi pályafutá-
sa során játszott a Gemini,
a Ferm és a Hungária
együttesben is. Kevesen
tudják, hogy a Hungáriából
való kiválás után alakítot-
ták meg a Dolly Rollt,
melynek Sziszi lett a veze-
tője és a menedzsere is! Sikerük napjainkban is töretlen lenne, ha Zoli
nem távozott volna el. Számos slágerük viszont még sokáig hallható lesz
a különböző rádiókban, és a házibulik is elképzelhetetlenek a dalaik nél-
kül. Zolitól egy idézettel búcsúzunk: „Elpattant egy húr, el sem hittem, csak
álltam szótlanul.” – Dolly Roll. Ábrahám „szakmunkás” László

Chuck Berry az egyik legnagyobb volt a rock& roll sztá-
rok sorában! Sajnos, a közelmúltban, 2017. március 17-én, életé -
nek 90. évében elhunyt.

Az amerikai St. Louisban látta meg a napvilágot 1926-ban. Életé -
nek 90 éve alatt rengeteg dalt adott a rock & roll kedvelőinek. A
zenei világban meghatározó volt gitárjátéka, és a színpadon bemu-
tatott „kacsajárása”. 

St. Louis viszonylag gazdag negyedében nőtt fel, és már korán
megismerkedett a zenével. Barátaival középiskolai éveikben már
klubokban léptek fel. Az érettségi előtt azonban rossz társaságba
keveredett: fegyveres rablásért 10 évet kapott. De a börtönből jó
magaviselete miatt épp a 21. születésnapja előtt szabadulhatott. A
következő években nem a zenéből élt, különböző foglalkozásokból
tartotta el magát. A skála színes volt, fotózástól sorolni lehetne az
autószerelésig. De a zenélést sem dobta teljesen sutba, gitárjáté-
kára nagy hatással volt Carl Hogan.

1955-ben Chicago-ban találkozott Muddy Watersszel, aki több
producernek és lemezkiadónak is bemutatta. A „Maybellene” című
dala a rádiós játszások miatt slágerré vált.

1. Mikor oszlott fel a Hungá-
ria együttes?

a) 1985.
b) 1983.
c) 1988.

2. Milyen kitüntetést kapott
Komár László?

a) Emerton-díj
b) Kossuth-díj
c) Hungaroton életműdíj

3. Milyen hangszeren játszott
Jerry Lee Lewis?

a) gitár
b) zongora
c) dob

4. Mikor került lemezre Bill
Haley „Rock around the clock”
című dala?

a) 1954
b) 1956
c) 1960

5. Mikor jelent meg az AC/DC
első nagylemeze?

a) 1975
b) 1970
c) 1977

6. Hol alakult meg a Metallica
zenekar?

a) Chicago
b) Los Angeles
c) Memphis

7. Hányadik születésnapját
ünnepli az idén Fenyő Miklós?

a) 65.
b) 60.
c) 70.

8. Ki volt a „Szerelmes szí-
vek” című film főszereplője?

a) Dolly
b) Zalatnay Sarolta
c) Szandi

9. Hány stúdió nagylemezt
adott ki a Beatles zenekar?

a) 10
b) 12
c) 15

10. Mikor szerepelt először
magyar előadó (Bayer Frideri-
ka) az Eurovíziós
Dalfesztiválon?

a) 1994.
b) 1979.
c) 1968.

11. Mióta rendezik a „Sziget
fesztivált” ezen a néven?

a) 2000.
b) 2002.
c) 1995.

12. Melyik évben turnézott
együtt az Omega, az LGT és a
Beatrice?

a) 1985.
b) 1979.
c) 1980.

13. Milyen műfajú zenét ját-
szik a „Ladánybene 27” zene-
kar?

a) Funky
b) Reggae
c) Soul

13+1. Melyik városban tartják
a SZIN elnevezésű rendez-
vényt?

a) Szekszárd
b) Szolnok
c) Szeged

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

Eltávoztak...

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

Fülbemászó
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Sokkal kedvezőbb
biztosítási szolgáltatást

nyújt a VDSzSz 
Szolidaritás a tagjai 

számára!
2017. március 1-től új, sokkal magasabb szolgáltatást
jelentő szerződést kötöttünk a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt-
vel: az ún. X2000 típusú Csoportos Baleset-, Élet- és Egész-
ségbiztosítást.

A szolgáltatások a következők:

Szolgáltatási kárbejelentés: 302476494 köt-
vényszám feltüntetésével elektronikusan a szemely-
karrendezes@signal.hu vagy a 06 1 458 4200 tele-
fonszámon történik. A tájékoztatás nem teljes körű,
bővebben: http://www.signal.hu/hu/csoportos-bal-
esetbiztositas/A1500.

Hívd a 06/94-511-170 telefonszámot, ahol további
SIGNAL Biztosításoknál igénybe vehető kedvezmé-
nyekről kapsz tájékoztatást. 

Elérhető kedvezmények*:
• Lakásbiztosítás 10%
• Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 10%

• CASCO (új szerződésnél) C2 bónusz vagy hozott
Bónusz magasabb szintű (+1) beszámítása.

• A VDSzSz Szolidaritás tagjai és családtagjaik szá-
mára a Platina balesetbiztosítás versenyképes
díjakkal elérhető.

* A kedvezmények külön-külön is adhatóak, 2017
évre érvényesek és feltétele a VDSzSz Szolidaritás
tagság megléte.

A tájékoztatás nem teljes körű, biztosítási szerző-
dés megkötése esetén a vonatkozó szerződési felté-
telekben foglaltak a mérvadóak.
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Keresztrejtvény
A „Rejtvény” jeligével ellátott megfejtéseiteket május 2-ig várjuk (vasúti postával) az alábbi címre: VDSzSz Szolidari-
tás, 1146 Budapest, Thököly út 172. Emailen is elküldhetitek: rejtveny@vdszsz.hu. Előző rejtvényünk megfejtése: „Az
idei béremeléssel megkezdődik a vasutasok felzárkóztatása.” Nyertes: Faragó Zoltán (FKG). Gratulálunk, jutalma egy
ajándékcsomag!


