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

„Menesztési" kötelezettség:
a MÁV szerint nem aggályos
a VDSzSz Szolidaritás
kezdeményezése
(10-12. oldal)

Valóra válhat a VDSzSz
Szolidaritás által
kezdeményezett testkamera!
(3-7. oldal)
Méltánytalan, hogy az
elegyrendezők javarészt csak
10 százalékos bérfejlesztésben
részesültek! (15. oldal)

Budapest TSZVI-nél a VDSzSz
Szolidaritás javaslatára 9%
bérpótlék kompenzálja a Start
a munkarend-változást!
(18-19. oldal)

www.vdszsz.hu
www.facebook.com/vdszsz
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mikor „pittyen”?

Legutóbb múlt hét szombaton egy nő és egy
férfi a Déli és a Kelenföldi pályaudvar között utazott jegy nélkül. Mikor lebuktak, és a jegyvizsgáló le akarta őket szállítani, a férfi késsel hadonászott, majd meg akarta ütni és rúgni a vasutast.
Utóbbinak jó volt a reflexe, ezek elől kitért, de a

Összeszedtük, melyik
hónapban mit ad a munkáltató
Július
MÁV-csoport

RCH
VBKJ SZÉP III. negyedév
(vendéglátás, szabadidő)
VBKJ SZÉP szállás, 9. hó
Erzsébet kártya
(étkezési), III. negyedév
Medicover 9. hó
Erzsébet kártya
Ajándék, III. negyedév

VBKJ SZÉP II. negyedév
(vendéglátás, szabadidő)
Alanyi SZÉP 4‐6. hó
Erzsébet Iskolakezdési
Erzsébet kártya és utalvány
(étkezési) I. félév

Október

RCH

MÁV-csoport

Erzsébet kártya, iskolakezdési
Medicover 7. hó

Augusztus
RCH
Medicover 8. hó

Szeptember
MÁV-csoport
VBKJ SZÉP, szállás 9. havi igénylések
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VBKJ SZÉP III. negyedév
(vendéglátás, szabadidő)
Alanyi SZÉP 7‐9. hó
Erzsébet kártya és utalvány
(étkezési) III. negyedév

RCH
Medicover, 10. hó

November
MÁV-csoport
„Gyeses SZÉP”
(vendéglátás)

Egyre gyakrabban fordul elő ilyen eset, tehát szóban vagy
tettleg bántalmazzák az egyébként csupán a feladatukat
végző kollegákat, és a tapasztalataink azt mutatják, hogy
szinte kizárólag azok lépnek fel fenyegetően velük szemben, akik érvényes menetjegy nélkül utaznak.

Erzsébet kártya és utalvány
(étkezési) IV. negyedév

RCH
VBKJ SZÉP IV. negyedév
(vendéglátás, szabadidő)
Medicover 11. hó

December
MÁV-csoport
VBKJ SZÉP IV. negyedév
(vendéglátás, szabadidő)
(12.15‐ig)
Alanyi SZÉP 10‐12. hó
ADLAK folyószámlások
és 2017. évi keretüket lakáscélú
elő/végtörlesztésre igénylők

RCH
Erzsébet kártya (étkezési)
IV. negyedév
Medicover 12‐02. hó
Erzsébet kártya (Ajándék)
IV. negyedév

Testkamera

Általában adott hónap utolsó heté‐
ben kerül rá sor.

nő megkarmolta az arcát. A támadókat a térfigyelő kamera a mozgólépcsőn vette fel, a rendőrök a felvétel alapján keresik őket, a vasúttársaság ugyanis feljelentést tett – emelte ki az
egyik súlyos esetet a sok közült az RTL Klub híradója.

f

– fogalmazott Lőcsei Virág, a MÁV Zrt. szóvivője.
A jegyvizsgálók közfeladatot látnak el, így akár két
év börtönbüntetést is kaphat, aki rátámad.
A szóvivő szerint mindennaposak a viták és a kiabálások a jegyvizsgálókkal, és egyre több veszekedés végződik verekedéssel.
A támadókat azonban – hála a sok kamerának –
már egyre könnyebb megtalálni.
Az új szerelvényeken már fedélzeti kamera is
segíti a jegyvizsgálók munkáját, de az RTL Klub
szerint a MÁV-nál most azt tervezik, hogy a munkatársak ún. testkamerákat is kapnak – olyanokat,
mint amilyeneket az osztrák illetve a német vas-

utasok is használnak. Németországban és a Ausztriában a nagyvárosok környékén lehet a testkamerás vasutasokkal találkozni.
A német közszolgálati adónak az egyikük azt
mondta, hogy főleg a részeg utasokra hat kijózanítólag a kamera.
Azt mesélte, hogy nemrég egy nagyon részeg
fiatalember volt agresszív, de amikor bekapcsolta a
kamerát, és megmondta neki, hogy mindent felvesz, az utas azonnal lehiggadt. A MÁV is hasonló
eszközzel szerelné fel a vasutasokat, a törvényi és
technikai lehetőségeket most vizsgálják – jegyezte
meg az RTL Klub.
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De mi is történt eddig, azután, hogy a VDSzSz Szolidaritás
testkamera rendszeresítését, bevezetését kezdeményezte?
A MÁV-Start tájékoztatója a „Testkamera pilot program”
végrehajtásáról:

a

„A pilot programot megelőzően
előzetes kockázatelemzést végeztünk a törvényi megfelelés feltérképezése érdekében az illetékes Hatóság szakértőjének bevonásával.
Ez a megbeszélés 2016. szeptember 13.-án történt meg.
A megbeszélés eredményeként
az került megfogalmazásra, hogy
amennyiben ilyen jellegű rendszert
szeretne a MÁV-START Zrt. kialakítani akár tesztelési szándékkal is,
úgy a jogszabályoknak való megfeleléshez szükség van a jelenleg hatályos személyszállítási törvény módosítására.
2016. szeptember 23. napján az
utazó személyzet részére rendszeresítendő testkamerás eszközök tárgyában ajánlatkérő felhívás jelent
meg.
A tesztprogram során többféle,
különböző típusú termékek vizsgálatát, tesztelését terveztük, ehhez
kértük a felhívás iránt érdeklődőket,
hogy jelezzék egy pilot beszerzési
eljárásban való részvételi szándékukat, illetve szíveskedjenek a tájékoztatóban szereplő jellemzők alapján
jelezni, hogy mely termékeket tudnák egy esetleges beszerzési eljárás
során megajánlani a részünkre.
Ezen információkról a munkavállalói érdekképviseletek VÉT ülésen
két alkalommal tájékoztatást kaptak.
Vezérigazgató úr által meghatározottaknak megfelelően 5m Ft-ig

három szállítótól szerezhettünk be
különböző terméket.
A beszerzés lebonyolítása eredményesen zárult:
A beszerzett termékek és darabszámaik a következők:
• 6 db Dahua MPT-100 Body Cam,
• 10 db VTQ Body Cam V2.0,
• 10 db Koonlung K1S Body Cam,
A szállított termékekkel február
elején megkezdődtek a belső tesztek.

MPT-100 kamerák
tesztelése
A DSC Kft. által szállított termék
rendelkezik kijelző monitorral így
első körben a testkamera MENÜ
rendszerének áttekintését végeztük
el, hogy a paraméterezési lehetőségeik megfelelnek az általunk elvártaknak.

Ezen tesztek között
vizsgáltuk, hogy:
• képfelvétel készítési paraméterek értéke, beállítása, megfelelő-e,
• videofelvétel készítési paraméterek értéke, beállítása, megfelelő-e,
• egyéb a kamerára jellemző paraméterek ellenőrzése, beállítása,
• kamerákhoz adott kiegészítő termékek alkalmazhatóságának felmérése,

• teljes lemerült állapotból mennyi
idő szükséges a teljes feltöltéshez,
• teljesen feltöltött akkumulátor
esetén mennyi ideig képes bekapcsolt állapotban felvételre készen
várakozni,
• teljesen feltöltött akkumulátor
esetén mennyi ideig képes Pre-Recording állapotban felvételkészenlétben állni,
• teljesen feltöltött akkumulátor
esetén mennyi ideig képes folyamatos felvétel készítésére,
• éjszakai üzemmódban milyen
felvételeket képes készíteni infra
megvilágítást használva valamint a
saját beépített lámpáját használva,
• a rendszerhez kapott szoftver
paraméterezése, tesztelése, működésének, beállításainak vizsgálata,
2017. január 2-án tartottunk egy
technikai ismertetőt, amin bemutatásra került mind a három termék,
valamint felvázoltuk a pilot rendszer
munkaállomásának működését.
Ezen a bemutatón mind a MÁVSTART Zrt. Információbiztonsági
koordinátora és munkatársa mind
pedig a MÁV Zrt. Információbiztonsági osztályvezetője is részt vett.
A bemutató alatt a különböző
megoldásokkal rendelkező kamerák
kezelésével szemben megfogalmazódtak kritikák és pozitív vélemények is. Ezen kritikákat és pozitív véleményeket hivatott későbbiekben
megerősíteni vagy cáfolni az éles
teszt.

A teszt program során több féle, különböző típusú termékek vizsgálatát,
tesztelését terveztük, ehhez kértük a felhívás iránt érdeklődőket, hogy
jelezzék egy pilot beszerzési eljárásban való részvételi szándékukat,
illetve szíveskedjenek a tájékoztatóban szereplő jellemzők alapján
jelezni, hogy mely termékeket tudnák egy esetleges beszerzési eljárás
során megajánlani a részünkre...
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Ezt követően a kamerák ellenőrzésével együtt megkezdtük az előzetesen kialakított pilot munkaállomás
adatainak, lehetőségeinek kialakítását. A technikai bemutatón elhangzottaknak megfelelően valamint az
információbiztonsági szakértők által
megadott „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényeknek” megfelelően megkezdtük az első rendszer felprogramozását.
A következő elvárásoknak kell
megfelelnie a munkaállomásnak:
• a munkaállomást használó kezelő ne férhessen hozzá, sem a kamerákon, sem a munkaállomáson, sem
pedig a Hálózati adattárolón tárolandó adatokhoz,
• az adatok átvitele legyen zárt
rendszerben megvalósított,
• az adatok tárolása maximálisan
15 napig történjen a Személyszállítási törvényben meghatározottaknak
megfelelően, a 16. napon kerüljön
törlésre,
• a Kamerán rögzített képeket a
készítője ne tudja megtekinteni,
• a Kamera használata legyen
egyértelműen visszajelezve a használója felé,

A Dahua MPT-100 testkamerával kapcsolatban
pár apró, de a felhasználás érdekében jelentősnek mondható észrevételt jeleztünk a Szállítónak.
Ennek eredményeként 2017. március 24-én találkozóra került sor,
ahol a Szállítón kívül a Gyártó fejlesztő mérnöke is részt vett (MÁVSTART Zrt. oldaláról a Vagyonbiztonsági koordinátoron és érintett kollégáin kívül az Információbiztonsági
koordinátor és egyik munkatársa is
részt vett).
A megbeszélésen bemutatásra
került a konkrét felhasználási elképzelésünk. Ezt követően felvetettünk
azon észrevételeinket, amik az eszköznek a Jegyvizsgálók általi használatát a részükre megkönnyíthetné. A tényleges felhasználás bemutatása érdekében egy jegyvizsgálói

táskát is igényeltünk a budapesti
TSZVI közbenjárásával.
A bemutatót követően az észrevételeinket írásban is megküldtük a
Forgalmazónak aki azt a Gyártó felé
továbbította. A személyre szabott
rendszervezérlő programot Júniusra ígérte a gyártó. Pontos határidőt
nem tudott adni, még várjuk a jelentkezésüket.

VTQ kamerák tesztelése
A különböző kamerák tesztelése
párhuzamosan történt így. A VTQ
kamerájával kapcsolatban az alábbi
megállapításokat tettük:
• A kamerán nincs megjelenítő
monitor, így nincs lehetőség élő képeket megnézni, így ezzel kapcsolatban információvédelmileg sokkal
kevesebb szabályozásra van szükség,
• A felvétel indítását lehet konfigurálni G szenzor segítségével, így
rángatás, fellökés, vagy ráütés esetén automatizálható a felvétel indítása, azonban a tesztelések alatt kiderült, hogy a szenzorra épített felvétel
indítás igen bizonytalan, így annak
használatát nem javasoljuk,
• Mind a nappali mind az éjszakai
videofelvételek és képek megfelelnek az elvárásoknak,
• A kezelő szoftver egy időben
csak egy eszközt képes kezelni, a
számítógép további eszközöket egy
időben nem lát. Ezt jeleztük a Forgalmazónak, aki a Gyártó bevonásával azt a választ adta, hogy ebben a
teszt környezetben nem tudnak biztosítani olyan programot, ami ezt a
funkciót tudná, ehhez meg kell vásárolni a Töltőállomást, ami a jelenlegi
költségvetésbe nem fért bele.
• A rendszer által mentett fájlnév
nem felel meg az automatizált mentési feltételeknek, így azt módosítani szükséges. Erre vonatkozóan
szintén kaptunk ígéretet, hogy a fejlesztés alatt álló program már az igényeinknek megfelelően fogja elnevezni a mentett állományokat.
• Kamerákat személyre szabottan
adják ki!
A Szállító tájékoztatása alapján
amennyiben megvásároljuk a Dokkoló-állomást, a fent felmerült problémáink megszűnnek, mivel vala-

mennyit az állomás alkalmazása
meg tudja valósítani.

Koonlung kamerák
tesztelése
A K1S kamerák is tesztelés alatt
állnak. Ezen kamerák esetében a
gyártó nem ad hozzá semmilyen
szoftvert. A kamerának van monitora, azon a MENÜ-t sikerült megtekinteni a beállíthatósági paraméterek hasonlóak az MPT-100-as kamerákéval. A Szállítóval a beszerzést
április 24-vel sikerült lezárni, így a
tesztelését ezt követően tudtam
elkezdeni. Munkaállomással együtt
a teljes rendszert csak ezt követően
tudtuk megkezdeni. Ezen eszköz
esetében szintén fenn áll az a probléma, hogy szoftveres támogatás
hiányában a kameráról az adatokat
egy kezelő közbeiktatásával lehet
csak elvégezni. A munkaállomásra
áthelyezett adatokat a háttértároló
automatikusan archiválja és azt
követően automatikusan törlésre is
kerül.
A három rendszer tesztelését egy
biztonsági szakértő kolléga végezte
a napi munkái valamint a beruházási
szakértői elfoglaltságai és a területi
ellenőrzések folytatása mellett.
A Horváth László úr a TSZVI Budapest igazgatója teljes körű tájékoztatást kapott a testkamerák alkalmazásának lehetőségéről, helyzetéről, az
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Érdekképviseletek támogatásáról.
Vállalta a közreműködést, hogy az
általa irányított igazgatóság kollégái, a munkáltató gyakorló által
kerülnek felkérésre, önkéntesen a
kamerák alkalmazásának tesztelésére, a pilot programban való
részvételre.
Horváth László úr közbenjárásával a Nyugati, Déli valamint Keleti
vezényletben összesen 27 jegyvizsgáló kolléga jelezte önkéntesen, hogy szeretne részt venni a
tesztelésben. A részükre Május
16.-án Nyugatiban; 18.-án a Déliben; valamint 22.-én a Keletiben
tartottuk meg az előzetes tájékoztatót, bemutatót, amire a testkamerákat, egy munkaállomást, valamint az adatok tárolására használt háttértárolót is elvittük.
A bemutatók alatt a jegyvizsgálók számos személyes tapasztalatokat valamint előzetes észrevételeket tettek a rendszerrel kapcsolatban. Ezek a következőek:
• A kamerák első kézbevételét
követően a kamerák súlya- valamint mérete a még elfogadható
érték alatt lesz, de ezt a több
napos teszt fogja majd igazolni
vagy cáfolni.
• A kamerák elhelyezését a
jegyvizsgálói táska övére javasolják elhelyezni, olyan magasságban, hogy azzal az álló és az ülő
utasokat is meg lehessen figyelni.

Ez a Felhasználó adottságaitól is
függ.
• A csak hangbemondásos VTQ
típusú kamerát nem tartják használhatónak, mivel a járműveken
tapasztalt hanghatások miatt az
nem lesz érthető.
• Az LCD-vel rendelkező típus
közül a Koonlung termékét a K1St tartják a feladatra jobbnak a
gumírozott kivitele valamint a leghosszabb akkumulátor üzemideje
miatt, azonban az miatt mivel a
csiptetője nem forgatható, csak
oldalnézetben fogják tudni feltenni az övre, így a felvételek is el
lesznek fordítva a viselésének
megfelelően.
• A kamerákat ingen vagy mellényen, de akár kabáton sem lehet viselni, mivel függetlenül
annak csiptetőjétől illetve súlyától
a ruhát lehúzza és ide- oda fog billegni mocorogni, így a felvétele
értékelhetetlen lesz.
• A kamerával készült képek felhasználhatóságáról is számos kérdés merült fel. Az adatok védelmével kapcsolatban az is felmerült, hogy az áttöltést maga a jegyvizsgáló végezhetné, így Ők nagyobb biztonságba tudnák az általuk készített felvételeket.
A három napos bemutatót követően a tapasztalatokat és visszajelzéseket megosztottuk Horváth
László TSZVI igazgató úrral, akivel

azonnal kitűztük a következő időpontot, ahol a jegyvizsgáló kollégákkal egy-egy egész napos kezeléssel, viseléssel, működéssel
kapcsolatos tesztet végeznénk a
Keleti JBI területén. Ezen időpontok június 26-27-28-i napok. Az
egynapos tesztek tapasztalatai
feldolgozás alatt vannak.
A következő lépés az érintett
vezénylők, segédvezénylők oktatása az adatok kimentésével kapcsolatban.”

Ismeretes: A VDSzSz
Szolidaritás kezdeményezte, hogy a MÁVCsoport az utasokkal
rendszeresen érintkező
munkavállalóit lássa el
ún. testkamerával!
Nemrég találkoztunk német
vasutasokkal, érdeklődtünk a náluk rendszeresített testkamerák
iránt, aminek a súlya egyébként öt
deka – mondta Halasi Zoltán, a
VDSzSz Szolidaritás elnöke az
Országjáró Infóturné debreceni
állomásán még tavaly, ahol leszögezte:

„minden eszközt be kell vetni (...) a
munkatársak biztonsága érdekében.”

Ismeretes: testkamera rendszeresítését, bevezetését kezdeményezte a VDSzSz Szolidaritás a MÁV-Csoport utasokkal rendszeresen érintkező munkavállalói
részére a hatékonyabb „biztonságtechnikai beruházás”
érdekében, ilyet kaptak a német vasutasok is, az elmúlt
években megszaporodott, őket érő támadások miatt. A
készülék ott bevált, jelenléte elriasztotta a lehetséges
elkövetőket, a bántalmazások száma csökkent. Mint
Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke augusztus
29-én Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója
részére írt levelében emlékeztetett, a VDSzSz Szolidaritás mielőbbi megoldást sürgetve már számtalanszor
felhívta a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatójának figyelmét a
vasutasokat nap mint nap az utazóközönség részéről
érő szóbeli, fizikai bántalmazásokra. Ennek ellenére
pozitív változásról nem számolnak be tagjaink; őket igazolják a statisztikák is: az idei hivatalos adatok szerint

sem mérséklődik a negatív tendencia, ami tarthatatlan,
hiszen egy bántalmazás is megengedhetetlenül sok.
Éppen ezért Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke kezdeményezte, hogy a MÁV-Csoport az utasokkal
rendszeresen érintkező munkavállalóit lássa el ún. testkamerával! A VDSzSz Szolidaritás elnöke levelében
jelezte: bízik benne, hogy a MÁV-Csoport szintén elkötelezett munkatársai biztonsága iránt, és egyúttal felajánlotta szakszervezetünk segítségét, nemzetközi kapcsolatait a mielőbbi bevezetés érdekében.
A testkamera semmilyen személyiségi jogi problémát nem vet fel – folytatta a VDSzSz Szolidaritás elnöke. Ha valaki elmegy a világ bármely országába, kamera kamera hátán van.
Mint mondta, korábban a munkáltató öt évig állította,
hogy a vonatokra nem lehet kamerákat szerelni. Mégis
lett. Természetesen, a személyiségi jogok tiszteletben
tartásával kell kezelni a felvételeket,

„de bármi balhé történik, akkor fel
lehetne használni millió vitás esetben.”
A VDSzSz Szolidaritás által kezdeményezett testkamera bekerülési
költsége Halasi Zoltán szerint jelentéktelen az ügy jelentőségéhez
képest. Hiszen a németek is arról
számoltak be, hogy évente 8001000 alkalommal éri támadás a jegyvizsgálókat.
És egyre vadabb támadások érik
őket.
Borzasztó biztonsági helyzet alakult ki a vonatokon, ez azonban már
korlátozódik az országhatárokra.
Mint jelezte, kizárólag a hivatalos
statisztikák alapján évente 60-100
közötti alkalommal bántalmaznak
jegyvizsgálókat Magyarországon,

„de az egy is sok.”

A VDSzSz Szolidaritás elnöke
hozzátette: ebben is zéró toleranciára lenne szükség. Erre
több megoldás kínálkozik, amit
Halasi Zoltán szerint most
ugyan tagad a munkáltató:
• ne egy ember legyen a vonaton,
• hölgy jegyvizsgálókat nem szabad a diszkóvonatra engedni 18 óra
után, erre régebben volt is megállapodásunk,
• ezen kívül pedig technikai eszközökkel is védeni kell a munkatársakat, ilyen eszköz a testkamera is.
Mint Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke Dávid Ilona, a MÁV

Zrt. elnök-vezérigazgatója részére
írt levelében emlékeztetett rá, a
VDSzSz Szolidaritás mielőbbi megoldást sürgetve már számtalanszor
felhívta a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatójának figyelmét a vasutasokat
nap mint nap az utazóközönség
részéről érő szóbeli, fizikai bántalmazásokra. Ennek ellenére pozitív
változásról nem számolnak be tagjaink; őket igazolják a statisztikák is.
Jelezte, hogy a hivatalos adatok szerint sem mérséklődik a negatív tendencia, ami tarthatatlan, hiszen egy
bántalmazás is megengedhetetlenül
sok.
Éppen ezért Halasi Zoltán, a
VDSzSz Szolidaritás elnöke levelében jelezte, hogy

„bízik benne, hogy a MÁV-Csoport szintén elkötelezett
munkatársai biztonsága iránt, és egyúttal felajánlotta
szakszervezetünk segítségét, nemzetközi kapcsolatait a
mielőbbi bevezetés érdekében.”
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Vésztői Vasutasnap

2017. augusztus 12.

Elérkezett a várva-várt Vasutasnap, a szerencsés és sikeres vizsgák után mindenki jó
hangulatban érkezett a horgásztóhoz. A
kora reggeli órákban a főszervezők elkészítették a főző- és ülőhelyeket, beetették a
halakat a később horgászó gyerekeknek,
feleségeknek és a kollégáknak. Majd elkezdődött a pörkölt előkészítése: hagymapucolás, tűzrakás és a hús felszeletelése. Nyolc
órától már érkeztek a családok, legtöbben
hoztak magukkal futballcipőt, kisebb-nagyobb felszereléseket a horgászathoz. Reggelire zsíroskenyér hagymával és pirospaprikával készült folyamatosan az éhesen
érkezőknek.
Délelőtt folyamán a kifogott halak a tartóba kerültek, a méret feletti 10,5 kg‐os ponty pedig vissza a tóba. A családok kisebb
tagjai is kivették részüket a halfogásból legnagyobb örömükre többen eredményesen. Még ebéd előtti programként a meg‐
beszélt időpontra megérkezett a helyi vállalkozó gyönyörű állapotban lévő hintója, melyet sokan kipróbálhattak. A sétakocsi‐
kázásnak nem csak a gyerekek és a feleségek örültek, a kollégák is örömittasan ismerték meg Vésztő nevezetességeit. Az elké‐
szült vaddisznópörköltet először a munkában lévő kollégáknak juttattuk el a szolgálati helyekre, majd azt követően szabad sze‐
déssel fogyasztottuk el az ebédet. Ebéd után az először jó ötletnek tűnő, műfüves pályán tartandó focimérkőzéshez beöltöz‐
tünk, majd nagy elszántsággal mentünk a küzdőtérre a 35 Celsius‐fokos melegben. A mintegy 15 perc játékidő alatt csuklózú‐
zódás, kisujjtörés, térdporcleválás és egyéb sérülések keletkeztek a csapattagokon. Tanulságként megbeszéltük: ha jövőre tar‐
tunk vasutasnapot, akkor inkább majd sakkozunk.
A délutáni órákban elmostuk, elpakoltuk a főzéshez használt bográcsot, edényeket, majd este mintegy 19 óráig jó hangu‐
latban beszélgettünk még egymással. Akik az idén részt vettek ezen a feledhetetlen napon, már jelezték, hogy jövőre is bizto‐
san számíthatunk rájuk. Számítunk!
Kazai Attila, Vésztői Forgalmi alapszervezet, alapszervezeti vezető
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„Menesztési” kötelezettség: aa MÁV-Startnál
MÁV-Startnál pattog
pattog
a labda, aa MÁV
MÁV szerint
szerint nem
nem aggályos
aggályos
a VDSzSz
kezdeményezése
VDSzSz Szolidaritás
Szolidaritás kezdeményezése
Mentesülnének a menesztési kötelezettség alól a vezető jegyvizsgálók.
A félreértések elkerülése érdekében már az
elején leszögezzük: távol áll tőlünk, hogy ezzel
a javaslatunkkal más munkakörökben dolgozó
vasutasoknak többletfelelőssége, feladata
legyen, terheik növekedjenek. Azokon a szolgálati helyeken például, ahol jelenleg nem a
forgalmi szolgálattevők hatalmazzák fel a személyszállító vonatokat az indulásra, ott –
javaslatunk alapján – a jövőben sem kell majd
ezt a feladatot ellátniuk.

a

A VDSzSz Szolidaritás eljárt annak érdekében, hogy
a vezető jegyvizsgálók mentesüljenek a „menesztés”,
azaz a „felhatalmazás”‐jelzés kötelezettsége alól, ami
számos gondot, problémát jelent napjainkban is.
Ezügyben a biztonsági testületi ülésen is felszólaltunk,
és a MÁV Zrt‐től igen kedvező választ kaptunk: eszerint
(...) az utasítás gondozói nem látják aggályosnak a fel‐
vetésünket. Már csak azért sem, mert a szükséges uta‐
sítás‐módosítás tervezetet tartalmazó javaslatunkat
átnyújtottuk, és

„válaszlevelükben arról tájékoztattak, hogy a labda a MÁV-Startnál
pattog. Ha a MÁV-Starttal ebben a dologban egyezségre tudunk jutni
(tehát abban, hogy a menesztési kötelezettség alól a vezető jegyvizsgálók mentesüljenek), úgy az utasítás ezirányú módosításának az égvilágon a MÁV Zrt. részéről nem lesz akadálya. Ennélfogva nagyon valószínű, hogy az NKH is jóváhagyja a beadott módosítást.”
emeltetési VezérKiss Gábor, a MÁV Zrt. Üz
zet Forgalmi Főigazgató-helyettesi Szerve
levelében erről táosztály főosztályvezetője
t, a VDSzSz Szolijékoztatta a Bárány Balázs
daritás alelnökét:
s után írásban átadott
„A Biztonsági Testületi ülé
Fő‐
pcsolatosan a Forgalmi
utasítás‐módosítással ka
.
bbiakban foglaljuk össze
osztály véleményét az alá
a
a
lás
do
on
repének átg
A vezető jegyvizsgáló sze
‐
ha
ek indításra történő fel
vonat mozdonyvezetőjén
n‐
ol a Forgalmi Utasítás go
talmazásakor nem áll táv
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e‐
l, hasonló elképzelés átv
dozójának szellemiségétő
a‐
. évi utasítás módosítás
zetését javasoltuk a 2008
kor.
dosítás átvezetése vas‐
Álláspontunk szerint a mó
k‐
sség áthelyezés egyik sza
útvállalaton belüli felelő
tő
ze
(ve
a
rtr
szakmacsopo
ma csoportról egy másik
és
ető). Ennek a szakmai
jegyvizsgáló‐mozdonyvez
lmi
az eldöntésében a Forga
érdekképviseleti vitának
vállalni.
Főosztály nem kíván részt
ző szakmacsoportok és
Amennyiben a különbö
n‐
tek között a témában ko
érdekképviseleti szerveze
ítás
asítás kezelője az utas
szenzus születik, az ut
ó
lód
so
ti a javaslathoz kapc
módosításával megterem
szabályozási hátteret.”

Bárány Balázs szerint a megoldás érdekében a MÁV‐
Start vezetésének fontos érdemben tárgyalni erről a kér‐
désről. Ha az utasításból kikerül a menesztési kötelezett‐

ség, akkor vezető jegyvizsgáló tagjaink jobb helyzetbe
kerülnek, hiszen nem kell emiatt felelősségre vonástól
tartaniuk.

„És úgy gondolom, hogy ez nagy eredmény lenne – ismerve az elmúlt
időszakban hozott bírósági döntéseket. Ezekben az ítéletekben a
bíróság ugyanis rendre elmarasztalta a vezető jegyvizsgálót amiatt,
hogy nem győződött meg kellő alapossággal a bejárati jelzők jelzési
képeiről, illetőleg az ajtók zártságát sem ellenőrizte kellő gondossággal, és úgy adott felhatalmazást a vonat elindítására”
– emelte ki a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.
Mint a „A ‘menesztés’ felelőssége: A VDSzSz Szolidari‐
tás kezdeményezte, hogy a vezető jegyvizsgálók ne végez‐
zenek forgalmi tevékenységet! c. tavalyi cikkünkben írtuk,
a bíróság a csomádi ügyben is jogerősen megállapította,
hogy 60‐40%‐ban osztozik a felelősségen a mozdonyve‐
zető és a vezető jegyvizsgáló. A „felhatalmazás”‐jelzés

adásával – slendriánul: a menesztéssel – kapcsolatban
Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke korábban
elmondta: célunk, hogy a vezető jegyvizsgálók mentesül‐
jenek menesztési kötelezettségük alól.
Az előzményekkel kapcsolatban kifejtette: a munkálta‐
tó évekkel korábban kitalálta, hogy a vezető jegyvizsgálók
menesszék sok helyen a vonatot.

„Azért történt egyébként ez az egész marhaság, mert akkor kitalálta a
MÁV Zrt., hogy 173 külsős forgalmi szolgálattevői állást megszüntet.
Akkor a MÁV-Starttal közösen harcoltunk ellene (...). A MÁV-Start
ugyanúgy ellenezte, mint mi.”
Talán még ismert, hogy emiatt 2008. április 18‐án a MÁV‐Starttal közösen meghatároztuk a vonatra szükséges
minimális jegyvizsgálói létszámot. Minderről Matéczné Németh Ágnes, a MÁV‐Start Zrt. üzemeltetési vezérigazgató‐
helyettese és Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás Start társasági vezető ügyvivője között megállapodás jött létre,
ennek nyomán vezérigazgatói utasítást adott ki a MÁV‐Start, ezt a cikk alján mellékeljük emlékeztető gyanánt.

Menesztési kötelezettség
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Menesztési kötelezettség

megnézte a jelzőt, aztán később elmondta,
hogy mégsem így történt.
Akkor a bíróság kimondta, hogy 60‐40%‐
ban oszlik meg a felelősség a mozdonyvezető
és a vezető jegyvizsgáló között.
A hölgy ezután el is hagyta a vállalatot.

„Pedig aztán rajta nem múlott, hogy a vörös mellett
elment a mozdonyvezető.”
– jelentette ki a VDSzSz Szolidaritás
elnöke. A felelősség miatt nagyon fon‐
tos, hogy van‐e menesztési szabályozás
vagy nincs: felteszed a kezed, hogy a

vonat indulásra kész, majd – pláne, ha
valami baleset is történik – a bíróság
„abszolút megállapítja a felelősséget”.

„És mindenki tegye a szívére a kezét, hogy hányszor nézi meg a
jelzőt. Utazunk vonaton, nézelődünk mi is sokat.”

a

A kezdeményezett intézkedés Halasi Zoltán
szerint semmilyen presztízsveszteséget nem okoz
a vezető jegyvizsgálóknak. Ettől kezdve ugyanis
gyakorlatilag már csak kereskedelmi kérdéssé
válik, hogy mennyi jegyvizsgáló van a vonaton.
Mert az tarthatatlan, hogy egy 8‐10 kocsis, utas‐
sal teli vonaton, ami tele van utassal, nincsen csak
egy jegyvizsgáló.
Halasi Zoltán elmondta, hogy megpróbálunk
visszatérni az alapesethez: a vezető jegyvizsgáló
tegye fel a kezét, adja az „Indulásra kész”‐jelzést,
végezze a tevékenységét, pénzt pedig úgysem
lehet tőlük elvenni, hiszen nem is kaptak ezért
semmilyen plusz díjazást, amikor ezt a tevékeny‐

séget megkapták. Utalt arra, hogy a VSZ‐ben töb‐
ben tévesen úgy emlékeznek, hogy szakszerveze‐
tünk nem írta alá azt a megállapodást, aminek
értelmében a munkáltató 8000 forintot adott
volna ezért a vezető jegyvizsgálóknak. De nem
volt ilyen ajánlata a munkáltatónak – szögezte le
a VDSzSz Szolidaritás elnöke.
Ismeretes: a VDSzSz Szolidaritás Személyszállí‐
tási Utazó Tagozata 2016. október 17‐i határoza‐
tában többek között felhívta a VDSzSz Szolidaritás
vezetőségét, hogy haladéktalanul kezdjen tárgya‐
lásokat annak érdekében, hogy a vezető jegyvizs‐
gálók mentesüljenek a tevékenységi körükbe
jelenleg tartozó menesztési kötelezettség alól.

N

Négyszáz munkavállaló hiányzik a
MÁV‐tól – erősítette meg az értesülést a
vasúttársaság a Hír TV‐nek. A MÁV 50
pontos akciótervet készített a létszámhi‐
ány csökkentésére, továbbá béremelés‐
sel, fokozott toborzással és 35 ezer forin‐
tos fejpénzzel próbálja kezelni a helyze‐
tet. Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás
elnöke szerint egyelőre mindenütt el
tudnak indulni a járatok, viszont több
ember hiányzik a rendszerből, mint
amennyit a MÁV elismer, ráadásul a lét‐
számhiány egyre nagyobb méreteket ölt,
a béremelés pedig nem oldotta meg a
problémát.
A vasúti közlekedést egyelőre csak
nehezíti a létszámhiány. A beosztások

VDSzSz Szolidaritás: A hároméves bérmegállapodás segített, de sok térségben
ez nem elég!

A rendelkezés végül munkaviszonyra vo‐
natkozó szabállyá azáltal, hogy a MÁV‐Start
és a szakszervezetek a MÁV‐Start Zrt. Kollek‐
tív Szerződésének részévé tették.
Ez csakis a felelősség kérdése miatt fontos
– hangsúlyozta a VDSzSz Szolidaritás elnöke.
Mint felidézte, a csomádi ügyben érintett
vjv‐hölgy feltette a kezét, és állította, hogy

elkészítése a szakszervezetek szerint
gyakran csak túlórákkal oldható meg, ez
viszont többe kerül az állami cégnek. Ami
nagyobb probléma lehet, hogy egyre
kevesebben jelentkeznek vasutasnak, a
létszámot pedig egyre nehezebb pótolni.
„Orvosilag alkalmasnak kell lenni,
hiszen ez veszélyes munkakör” – a
VDSzSz Szolidaritás elnöke szerint nem
lehet bárkivel pótolni a MÁV‐nál dolgo‐
zókat, ráadásul a legrövidebb képzés is
négy hónapos. A Magyar Nemzet szerint
a MÁV négyszáz embert azonnal fel
tudna venni, a szakszervezet szerint
ennél is több emberre lenne szükség, a
munkaerőpiaci és bérverseny azonban
elszívja a munkavállalókat.

„Halasi Zoltán: – A minimálbért nem nagyon haladja meg
az alapkeresete nagyon sok munkavállalónak, hisz a 2017.
évi béremelésnél a garantált bérminimum és minimálbér
emelése 38 ezer vasutasból 12 ezret érintett.
Riporter: – Ez azt jelenti, hogy ilyen sokan kerestek ilyen keveset ezek szerint...

– Így van, és a bérintézkedések segítettek, a
hároméves megállapodás, de úgy látjuk, hogy
sok térségben ez nem elég.”
– felelte Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke.
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„Azt gondoljuk, hogy a vasutasok sok
tízéves – most már 170 éves – összetartása most is megnyilvánul majd, és olyan
munkatársakat hoznak nekünk, akikben
megbízhatunk, akik magas színvonalú
szakmai munkát végeznek majd.”
nyilatkozta a Híradónak Lőcsei
Virág, a MÁV Zrt. szóvivője.
A szakszervezet szerint viszont
az a baj, hogy már nincs ember,

akiből szakképzett vasutas válhat‐
na, a szükséges képzéseket ugyan‐
is csak kevesen tudják elvégezni.

„Elvéreznek, két-három hónapos tanfolyam után, vagy már közben is, és itt
kell hagyniuk talán a választott pályájukat. 15-20 fős csoportból 80% is megbukik a vizsgán. Hát ez nagyon sok.”

VDSzSz Szolidaritás: A hároméves
bérmegállapodás segített, de sok
térségben ez nem elég!

a

A MÁV írásban elismerte, hogy jelenleg négyszáz dolgozó hiányzik. Főleg váltókeze‐
lők, tolatásvezetők, pénztárosok, jegyvizsgálók, szerelők, műszerészek és mérnökök, a
létszám feltöltésére a MÁV 50 pontos akciótervet dolgozott ki. Ennek a része az úgyne‐
vezett fejpénz is, amely szerint a dolgozók 35 ezer forintos bónuszt kaphatnak, ha olyan
jelentkezőt ajánlanak, akit később a vasúttársaság felvesz és le is vizsgázik. Az előrejel‐
zések szerint 2019‐ig több mint háromezer ember távozik majd a MÁV‐tól.
Ahogy arról az RTL Klub is beszámolt, egy A/4‐es papíron ajánlhatják barátaikat,
ismerőseiket a vasutasok – akár váltókezelőnek vagy jegyvizsgálónak, és ezért még
pénzt is kaphatnak: 35 ezer forintot – feltéve, ha az ajánlott ismerős beválik. Körülbe‐
lül 450 álláshely üres még most is a MÁV‐nál a folyamatos álláshirdetések ellenére.
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Eljártunk a MÁV Zrt. vezetésénél, akik
egyetértettek velünk, és nemrég megerősítették korábbi ígéretüket: ezt pótlólag rendezni fogják!

Nem feledkeztünk meg az elegyrendezők – kocsi‐
rendezők, tolatásvezetők, vonali tolatásvezetők –
ügyéről sem – szögezte le Bárány Balázs, a VDSzSz
Szolidaritás alelnöke. Mint tudjátok,

„ők javarészt csak 10 százalékos bérfejlesztésben részesültek. Ezt méltánytalannak ítéljük, és el is jártunk a MÁV Zrt. vezetésénél, ahol különösebb vita nélkül egyetértettek a mi álláspontunkkal, és nem olyan régen
megerősítették korábbi ígéretüket, hogy ezt pótlólag rendezni fogják. Azt
gondoljuk, hogy a nyári szabadságok végeztével (...) írásban is meg tudjuk
ezt az egyezséget kötni. Ami viszont fontosabb, hogy az érintettek a további 4 százalékos alapbéremelést megkapják. Az egyezség során szeretnénk elérni, hogy ez az összeg értelemszerűen január elsejétől visszamenőlegesen illesse meg az érintetteket.” – jelentette ki a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.

– fogalmazott Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.
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A kocsivizsgálók körében szétosztott telefonokkal kapcsolat‐
ban folytattunk ismét konzultációt. Mint ismert, a telefonokat
megállapodások aláírását követően adták át az érintettek részé‐
re – emlékeztet Bárány Balázs, a VDszSz Szolidaritás alelnöke.
Úgy ítéltük meg, hogy ez a magatartás jogellenes. Na nem az
jogellenes, hogy megállapodást kötnek, hanem az, hogy erre a
helyzetre megállapodást kötnek. Hiszen amennyiben a munka‐
végzéshez szükséges eszközöket a munkáltató a munkavállalók
rendelkezésére bocsátja, és annak használatára munkaidő alatt
kötelezi őket, úgy ez a kötelezés kizárólag csak a munkaidőre
vonatkozhat. Azt megelőzően vagy azután a munkavállaló sem‐
mire nem kötelezhető:

„tehát nem köteles őrizni, hazavinni, használni – kizárólag csak a munkaideje alatt. És
erről nem kell megegyezni, ez nem megállapodás kérdése: a munkáltató a munkaviszonyra vonatkozó szabályok keretein belül
erről rendelkezhet. E tekintetben egyébként
a konzultáció eredményes volt: a humánpolitikai vezérigazgató-helyettes asszony elfogadta az érveinket.”
Így azok, akik bármi okból
nem kívánják aláírni a megál‐
lapodást, nem kötelesek ezt
megmagyarázni. Ha a mun‐
káltató úgy gondolja, hogy a
munkavállalóknak szükségük

van arra, hogy ezt a telefont
használják, azok számára ezt
szolgálatba lépéskor átadják,
majd az érintett munkaválla‐
ló szolgálat végeztével ezt a
munkáltatónak visszaadja.

„Ennyi a történet, úgy vélem,
hogy ez korrekt módon zárult.”
16 MIÚJSÁG

lehet kötelezni szolgálati
telefonjuk használatára!

A kocsivizsgálókat csak munkaidőben

N

A MÁV-Start humánpolitikai vezérigazgatóhelyettese elfogadta a VDSzSz Szolidaritás
érveit. Ráadásul a megállapodást a
munkavállalók ugyanolyan feltételekkel
mondhatják fel, mint a munkáltató.
Készül egy tájékoztató kiadvány is.

– szögezte le Bárány Balázs. A megállapodások tar‐
talmát is átbeszéltük az egyeztetésen: a munkáltató
belátta, hogy helytelen többek közt a megállapodás
utolsó fordulata, miszerint

„a megállapodást csak a
munkáltató mondhatja
fel. A felmondás joga a
szerződő felek mindegyikét meg kell, hogy illesse
– függetlenül attól, hogy
szerepel-e a lap alján
vagy sem. Épp ezért tájékoztató kiadvány fog
készülni, amely a megállapodásnak ezt a részét
magyarázza.”
Emellett felhívja a megállapodást aláírók figyelmét
arra, hogy ezt az egyezséget

„ugyanolyan feltételekkel felmondhatják, mint a munkáltató: tehát azonnali hatállyal is
akár, ha számukra kedvezőtlen!”
– jelentette ki Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás
alelnöke.
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Belfö I-nél a VDSzSz Szolidaritás javaslatára
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9% bérpó
A június 29‐i HÉT‐ülés emlékeztetője rögzíti:

J

Június 29-én véget értek a közel
egy éve tartó tárgyalások a belföldi személypénztárak ügyében a
Budapest TSZVI-nél: az érintett
szolgálati helyeket illetően a munkáltató elfogadta a 9% bérpótlékkompenzálást. Budapest Keleti,
Déli és Nyugati pályaudvarokon
viszont semmilyen formában nem
járultunk hozzá a belföldi személypénztárak éjszakai zárvatartásához, tehát a fejpályaudvarokon
továbbra is megmarad a megszakítás nélküli munkarend.
Egy éve kezdeményezte először a
munkáltató, hogy a belföldi személy‐
pénztárak éjszakai nyitvatartását meg‐
szüntetné a teljes TSZVI területén. Kez‐
dettől fogva hangsúlyoztuk, hogy a
VDSzSz Szolidaritás nem támogat olyan
munkáltatói elképzelést, aminek követ‐
keztében csökkenne tagjaink jövedelme.

„Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a munkáltató to‐
vábbra is fenntartja a pénztári szolgáltatás időbeni
szűkítésével kapcsolatos elhatározását.
Szakszervezetünknek az ezzel kapcsolatos álláspont‐
ja nem változott, mely szerint nem támogatjuk a kol‐
légák jövedelmének csökkenését eredményező mun‐
káltatói akaratot.
Amennyiben a munkarend megváltozása miatt a
megszakítás nélküli munkarendből nyújtott műszakos
munkarendben történne a foglalkoztatás, az abban
érintett belföldi személypénztárosok, számadó‐ és
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„Munkáltató tájékoztatja az ülés
résztvevőit, hogy az írásban kiküldött módosításokról a VDSzSz és a
VSz küldött írásos véleményt. A
VDSzSz véleménye alapján a munkáltató kiegészítő javaslattal élt:
amely szerint a fejpályaudvarok
kivételével az előterjesztésben
szereplő nyújtott műszakos munkarend bevezetésében érintett
munkavállalók bérrendezésére, az
érintett munkavállalók a
KSZ 10%-os bérrendezésen felül
+9% bérpótlék kifizetésében
részesülnének.”

A munkarend‐változás miatt (megsza‐
kítás nélküliből nyújtott műszakos) a KSZ
szerinti egyszeri 10%‐os alapbéremelés
továbbá az erre járó 10%‐os műszakpót‐
lék a jelenlegi 30%‐os műszakpótlékkal
szemben ugyanis 9% jövedelem‐csökke‐
nést jelentene az érintett kollégák részé‐
re.
Kezdetben elzárkózott a munkáltató a
kiesett jövedelem kompenzálásától, ké‐
sőbb azonban személyi alapbér‐emelés‐
ben látta a megoldást, és ennek szelle‐
mében folytatta a tárgyalást. Utóbbit
nem támogattuk, mert a személypénztá‐
rosokat érintő garantált bérminimum‐
emelés során elveszne a munkarend‐vál‐
tás miatt keletkező megnövelt bér.
Ismeretes: a június 29‐i HÉT‐ülést
megelőzően a munkáltató előzetesen el‐
küldte a KSZ Helyi Függelékének 4. mel‐
lékletével kapcsolatos javaslatát. Erre az
alábbi véleményt írta Bernát Beatrix, a
VDSzSz Szolidaritás budapesti területi
vezető ügyvivője a munkáltató számára
június 27‐i levelében (részlet):
jegypénztárosok esetében 9% keresetveszteséget
okozna. Ha az így megélt 9%‐nyi csökkenés pótlék for‐
májában kompenzálásra kerülne, akkor a következő
szolgálati helyek vonatkozásában elfogadjuk a meg‐
küldött munkarend‐módosítást: Kelenföld, Tata, Feri‐
hegy, Rákospalota‐Újpest, Sződliget, Kismaros, Cegléd
és Szolnok.
Az eddig is fenntartott véleményünket azzal egészít‐
jük ki, hogy Budapest‐Déli, Keleti és Nyugati pályaud‐
varokon a belföldi személypénztárak éjszakai zárva‐
tartásával semmilyen formában nem értünk egyet.”

Végül itt az augusztustól 1‐től érvényes
17. sz. Helyi Függelék módosítás 2. pontja:

„1. Cegléd, Szolnok,
Sződliget, Kismaros, Rá‐
kospalota‐Újpest, Feri‐
hegy, Tata szolgálati he‐
lyeken a jelenleg megsza‐
kítás nélküli munkarend‐
ben foglalkoztatott mun‐

kavállalók nyújtott mű‐
szakos munkrandben tör‐
ténő foglalkoztatása ér‐
dekében a munkarend‐
váltásban érintett mun‐
kavállalók a KSZ 29.§.7.
bek. Meghatározott 10%

alapbérnövelésen felül, a
10%‐kal megemelt alap‐
bérükre további havi 9%
bérpótlék kerül kifizetés‐
re.
2. Az 1. pontban meg‐
határozott mértékű bér‐

pótlékra az érintett mun‐
kavállaló mindaddig jo‐
gosult, amíg foglalkozta‐
tására a 2017. június 29.
napján irányadó szolgála‐
ti helyén kerül sor.”
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A

A legutóbbi KSZ-módosítás további kedvező változásokat eredményezett, mivel egyrészt a díjazási szabályokat is pontosította, másrészt – a
VDSzSz Szolidaritás TEB Műszerész Tagozata kezdeményezésére – egy esetleges munkarendváltás alkalmával immár számukra is biztosítja a
10%-os béremelés lehetőségét.
A pályafenntartási és a TEB területen régóta megy a
vita a (korábban) általános munkarendben dolgozók
éjszakai és hétvégi foglalkoztatásáról. Az érdekképvise‐
letek nyomására a munkáltató ezt a kérdést korábban

annyiban rendezte, hogy – immár vezényelt munka‐
rendként – a munkarendszabálytól eltérő (rendes mun‐
kavégzést) foglalkoztatást szigorú keretek közé szorítot‐
ta. (Korábban 72 órában limitálta, majd a szolgálatok
számával és a vasárnapra elrendelhető munkavégzés
mértékével tovább korlátozta).
Ezzel együtt felhívjuk érintett tagjaink figyelmét arra,
hogy a KSz 32.§‐ben meghatározott – a munkaidő‐
beosztás részeként meghatározott – mértékeken felül
csak rendkívüli munkavégzésként lehet elrendelni to‐
vábbi szolgálatokat, illetve a munkarendszabálytól (1.a
és 1.b melléklet) történő eltéréseket (ideértve a mun‐
kaidő kezdetét és befejezését is).

Visszavonta állásfoglalását a munkáltató, miután konzultációt kezdeményezett a VDSzSz Szolidaritás!

k

Konzultációt kezdeményeztünk a forgalmi személyzet közreműködéséről a segély-vonókészülékkel történő kapcsolás során, amit a munkáltató Miskolc-Tiszai állomáson technológia szerint
kívánt alkalmazni. Ezt követően vonták vissza
állásfoglalásukat.
(A középütközős önműködő kapcsolókészülékkel felsze‐
relt BDV villamos motorvonatokkal Miskolc‐Tiszai állomá‐

son végzendő tolatási mozgások során a segély‐vonóké‐
szülékkel való kapcsolásról van szó.)
A konzultációt a félreértések elkerülése érdekében
kezdeményeztük.
Egyúttal javasoltuk, hogy a találkozón a MÁV Zrt.
Humánerőforrás, illetve a Start illetékesei is vegyenek
részt, illetve kértük, hogy a konzultációra a tervezett
intézkedések (parancskönyvi rendelet, gyakorlati oktatás)
előtt kerüljön sor.
Minderre az alábbi megnyugtató válasz érkezett:

„A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Területi Forgalmi Osztály osztályvezetője
részére a tárggyal kapcsolatban 2017. június 29-én keltezett és kiadott 277981/2017/MAV sz. állásfoglalásunkat 2017. július 19-i hatállyal visszavontuk. Ebből kifolyólag nem tartjuk szükségesnek az Ön által kezdeményezett konzultáció megtartását.”
20 MIÚJSÁG
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Több hónappal a bértárgyalásokon a vasút és a vasutas szakszervezetek közötti egyez‐
ség úgy született meg, hogy ezt a választási lehetőséget nyitva hagyta.
Most pedig a foglalkoztatottak 56 százaléka nyilatkozott úgy, hogy inkább a felkínált hat
nap többletszabadsággal szeretne élni 2018 januárjától, mint a 2,62 százalékkal magasabb
bérrel. Ezt a Vasúti és Közlekedési dolgozók szakszervezete (EVG) közölte.

„Az alkalmazottak szavazata erős jelzés, hogy
több szabadidőt akarnak és ennek a tartalmát
maguk akarják meghatározni”
– reagált az EVG elnökhelyettese, Regina Rusch‐Ziemba.

– “A kollégák maguk akarják meghatározni, hogy nekik
éppen mi a fontosabb. És ez nem minden esetben a pénz.”
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Hogy az alkalmazottak a több szabadnap miatt munkaidejükben ne terhelődjenek le
még jobban, az EVG számításai szerint háromezer új alkalmazottra lenne szüksége a
német vasúttársaságnak. A DB egyelőre nem igazolta vissza e számítás helyességét.

„A vasút először is az egyes ágazatokban előálló konkrét
helyzeteket szeretné megvizsgálni, hogy meghatározható
legyen, valójában mekkora többletszemélyzet alkalmazását teszi szükségessé a hattal több szabadnap.
Természetesen, ott, ahol ez szükséges, minden tovább
nélkül új munkatársakat állítunk be”
– mondta Sigrid Heudorf, a DB munkaügyi részlegének vezetője.
Június végéig kereken 130 ezer DB‐munkavállaló dönthetett teljesen
szabadon, hogy a hosszabb szabadságot, a több pénzt, vagy a kevesebb
heti ledolgozandó munkaórát választja.
A kisebb, az EVG‐vel konkuráló mozdonyvezetői szakszervezet, a GDL
tagjai is szavazhattak.
A bértárgyalásokat még decemberben zárták le.
Forrás: iho.hu
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Rögös út vezet a munkaviszony-megszüntetés
jogellenességének megállapításához!
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A munkaügyi perek 70 százaléká‐
ban munkaviszonyuk megszüntetését
támadják a munkavállalók jogellenes‐
ségre hivatkozva, ám csupán húsz szá‐
zalékuk lesz pernyertes. A bíróságok
ilyen arányban ítélik meg úgy, hogy a
dolgozó elbocsátásakor a munkáltató
megvalósította a joggal való vissza‐
élést, vagy megsértette az egyenlő
bánásmód követelményét. Ennek a
meglepően alacsony számnak pedig
leginkább a hibás jogértelmezés miatt
rosszul megfogalmazott keresetleve‐
lek nagy száma és a bizonyítás nehéz‐
sége az oka – derül ki a Kúria ezirányú
joggyakorlat‐elemzéséből.
A közelmúltban a Kúria két joggya‐
korlat‐elemző csoportja foglalkozott a
munka világát érintő ítélkezés átte‐
kintésével, az egyik a joggal való visz‐
szaélés vonatkozásban, míg a másik
az egyenlő bánásmód követelményé‐
nek megvalósulásával kapcsolatban
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vizsgálta azt. Az előbbit dr. Hajdu Edit,
míg az utóbbit Sipőczné dr. Tánczos
Rita kúriai bíró irányította. Munkájuk
eredményét egy minapi sajtó‐háttér‐
beszélgetésen ismertették. Mint el‐
hangzott, a két csoport nagyjából
300‐300, első‐ vagy másodfokon jog‐
erősen lezárult pert tekintett át, vi‐
szonylag nagy idősávban, a 2011‐
2015 közötti évekre vonatkozóan. A
két vezető példák sorával mutatta be
az ítélkezési gyakorlat tapasztalatait.
A joggyakorlat‐elemzés általános
ismertetésével kapcsolatban dr. Tálné
dr. Molnár Erika, a Kúria Közigazgatá‐
si‐Munkaügyi Kollégiumának helyet‐
tes vezetője rámutatott, munkaügyi
területen különösen nagy jelentősége
van a legfőbb bírói fórum jogegysége‐
sítő tevékenységének, amelynek
egyik alapja a joggyakorlat‐elemzés. A
vizsgálat tárgya ez esetben két olyan
alapvető munkaügyi jogintézmény
volt, melyek sok tekintetben határte‐
rületek, de sok tekintetben szétvá‐
laszthatók. A joggyakorlat‐elemzés‐
nek tehát azt kellett vizsgálnia, hogy e
két jogintézmény hol ér össze és hol
lehet elkülöníteni őket. A csoportok

összefoglaló véleményükben lefektet‐
ték az irányadó elveket.
Ennek azért van jelentősége, mert
a két jogintézmény elhatárolásában a
bíróságok részéről is mutatkozik egy‐
fajta bizonytalanság, de jóval több
esetben ugyanez elmondható a kere‐
setet benyújtókra, illetve azok jogi
képviselőire is. Gyakori az is, hogy a
bonyolult jogi megítélés miatt az iga‐
zukat keresők „biztos, ami biztos” ala‐
pon több jogellenességi okra hivat‐
koznak, melyek együtt nem állják
meg a helyüket: tételes jogszabályba
ütközés hiányában lehetséges a disz‐
krimináció és ennek hiányában a jog‐
gal való visszaélés megállapítása.
Az egyenlő bánásmód követelmé‐
nye nemcsak alkotmányos védelmet
élvez, de a részletes szabályokról
konkrét törvény is rendelkezik, azaz az
ilyen típusú jogvita eldöntésekor egy‐
szerre kell vizsgálni ezt a jogszabályt
és a munka törvénykönyvét
A Kúria általános tapasztalata,
hogy munkaügyi pert a vizsgált két
jogcímen túlnyomó többségében
munkavállalók indítanak, elenyésző
ama esetek száma, amikor valamiért

a munkáltató keres jogorvoslatot. A
munka törvénykönyve érthető mó‐
don elsősorban a munkavállalók „ol‐
dalán áll”, ellensúlyozandó az alá‐fölé‐
rendeltségi viszonyból óhatatlanul
származó kiszolgáltatott helyzetüket.
Csakhogy ennek ellenére az is beszé‐
des adat, hogy a munkaügyi perek 70
százalékában a foglalkoztatottak –
jogellenességre hivatkozva – munka‐
viszonyuk megszüntetését támadják,
ám csupán húsz százalékuk lesz per‐
nyertes. Magyarán: a bíróságok ilyen
arányban ítélik meg úgy, hogy a dol‐
gozó elbocsátásakor a munkáltató
megvalósította a joggal való vissza‐
élést, vagy megsértette az egyenlő
bánásmód követelményét.
Ennek a meglepően alacsony szám‐
nak leggyakrabban a hibás jogértel‐
mezés miatt rosszul megfogalmazott
keresetlevelek és a bizonyítás nehéz‐
sége az oka. A joggal való visszaélés‐
nél a bizonyítási teher a felperes dol‐
gozóé, ám az egyenlő bánásmód
megsértésekor ez megfordul, amit –
ahogy Sipőczné dr. Tánczos Rita fogal‐
mazott – egyfajta „misztifikált bizo‐
nyítási teherként” nevesítenek a jog‐
alkalmazók. Ez azt jelenti, hogy a fel‐
peresnek mindössze két dolgot kell

megjelölnie a keresetében: azt, hogy
jogsérelem érte őt, valamint hogy
olyan védett tulajdonsága van, amit
az egyenlő bánásmód követelményé‐
ről szóló törvény tételesen nevesít.
Innentől kezdve pedig a munkaadó‐
nak kell bebizonyítania, hogy törvé‐
nyesen járt el, nem diszkriminált.
A munkaügyi perekben a bizonyí‐
tásnak van egy másik fontos aspektu‐
sa is, ez pedig annak eldöntése, hogy
a munkaadó – a képviseletében eljáró
joggyakorló személyiségi jogainak
védelemére hivatkozva – kérheti‐e a
munkavállaló által engedély nélkül
beszerzett kép‐ és hangfelvétel bemu‐
tatásának kizárását a bizonyítékok
sorából egy‐egy munkajogi vitában. A
Kúria álláspontja az, hogy személyisé‐
gi jogainak sérelmére nem hivatkoz‐
hat sikerrel az, aki hamis tényállását
akarja leplezni, s az igazságot tartal‐
mazó nyilatkozatának a felhasználását
kizárja személyiségi jogvédelem tár‐
gyává teszi. Fontos megjegyezni azt is,
hogy a joggal való visszaélés esetében
a munka törvénykönyve kizárja „az
eredeti állapot helyreállítását”, azaz a
törvényellenesen elbocsátott dolgo‐
zót pernyertesség esetén sem helyez‐
heti vissza a bíróság az eredeti mun‐

kakörébe, míg ugyanez az egyenlő
bánásmód megsértésekor az egyik
kártalanítási forma lehet. Bár az előb‐
bivel kapcsolatban hangzottak már el
jogalkotói ígértek, ám e tilalom felol‐
dása a munkaügyi kollégium kérése
ellenére sem került be egyelőre a tör‐
vénybe.
A vizsgált időszakban fontos válto‐
zás volt, hogy az új polgári törvény‐
könyv (Ptk.) hatályba lépésével össze‐
függésben 2014. március 15‐ével tör‐
tént módosítás folytán a korábbi ren‐
deltetésellenes joggyakorlás tilalmát
kimondó szabályozás helyébe a joggal
való visszaélés tilalma került az új
munka törvénykönyvébe, miközben a
jogalkotó változatlanul hagyta az ala‐
pul szolgáló tényállások példálózó fel‐
sorolását – emlékeztetett dr. Hajdu
Edit. Hozzátette, a módosított rendel‐
kezés alkalmazásával hozott ítéletek‐
ből következtetés vonható le arra,
hogy a munkaügyi bíráskodás figye‐
lemmel volt a joggal való visszaélés
értelmezésének polgári jogi gyakorla‐
tára, továbbá hogy – mint korábban a
rendeltetésellenes joggyakorlást – a
joggal való visszaélést is objektív ala‐
pon vizsgálták‐e a bíróságok.
A másik jogintézményt vizsgálva
Sipőczné dr. Tánczos Rita kiemelte,
hogy az egyenlő bánásmód követel‐
ménye nemcsak alkotmányos védel‐
met élvez, de a részletes szabályokról
konkrét törvény is rendelkezik, azaz az
ilyen típusú jogvita eldöntésekor egy‐
szerre kell vizsgálni ezt a jogszabályt
és a munka törvénykönyvét. Ezért is
fontos a fogalmak tisztázása, mint
például a „megtorlásé”, ami ebben az
esetben mást értelmezést kap.
A Jogászvilág kérdésére dr. Hajdu
Edit elmondta azt is, a Kúria szabály‐
zata alapján csak az alsóbb bíróságok
ítélkezési gyakorlatát vizsgálhatják, de
a téma érzékenységére és az összeha‐
sonlításra tekintettel a legfőbb bírói
fórumon hozott ítéleteket is áttekin‐
tették. Itt ugyanazt a 70/20 százalékos
arányt tapasztalták, mint amilyet az
első‐ és másodfokú, jogerősen zárult
perek esetében.
Forrás: Kálmán Attila,
jogaszvilag.hu
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Az öreg szaki

miért késünk?

meséi

Az

Az Öreg szaki lehunyt szemmel
élvezte a gyengéd napsugarak simogatását, a madárdalt, átadva magát
teljesen a pillanatnak. Olyan szép
volt aznap a természet arca, hogy az
ember önkéntelenül átvette hangulatát, magában elmorzsolva egy halk
köszönömöt, miközben a vonat zakatolása elringatta.
A fiatal szaki lehuppant az Öreg
mellé, mellkasából megindult sóhaj
szakadt fel, majd reszkető kézzel
cigarettára gyújtott volna, de hirtelen
bevillant neki, az egész vonat nemdohányzó. Az Öreg kinyitotta szemét: –
Mi történt?
– Á! Csak a szokásos! Nem
köszönnek vissza a legtöbben, sokan
rám se néznek, és elrontottam egy
utasleadási lapot! Helytelen viszonylatot írtam! – hadarta egy szuszra a
fiatal szaki, arcát tenyerébe temetve.
– Mondtam már magának, hogy a
jegyvizsgálat az egy hivatás? – élénkült fel az Öreg – Erről a helytelen
viszonylatról eszembe jutott egy történet, mely a régmúltban játszódik, és
van benne dráma, humor, és persze,
szerelem! Biztos szívesen meghallgatná az egészet az elejétől a végéig!
A fiatal szaki olyan riadtan ugrott
fel, mint akit sós puskával lőttek
fenéken, és szép, íves homlokára
csapott, hogy csak úgy csattant!
– Most jutott eszembe, hogy információt kell adnom egy kedves utasnak, hogyan jut el A-ból B-be!
– Szóval! A történet egy személyvonaton játszódik, és a mai napig
tisztán emlékszem minden pillanatra!
Történetesen én is azon a vonaton
utaztam – folytatta az Öreg rendületlenül, gyengéden visszahúzva a fiatal
szakit, akinek szemei riadtan forogtak körbe-körbe, arckifejezése a
labirintusból kiutat kereső szerencsétlenekére emlékeztetett, akik már
tudják, közel a vég. Ő is feladta! Lerogyott az Öreg mellé, egy reményvesztett nyögés kíséretében elhelyezkedett kényelmesen a műbőr ülésen.
Messze még a végállomás!
– A jegyvizsgálat komoly tudomány! Egyszerre igényel finom pszichológiát, és egy öszvér munkabírását. Egy jegyvizsgálónak mindenhez
értenie kell, a villanyszereléstől a
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szociológiáig! Mint már említettem,
ez egy hivatás! Nos, az ifjú hősünk,
aki pont annyi idős lehetett, mint
maga, becsületes nevén Jegyvágó
Tibor, igazi jegyvizsgáló volt. Mikor
felszállt a vonatra, még a mozdony
kürtje is vidámabban adta a hangjelzéseket, és a jelzők is boldogabban
integettek. Az utasok visszamosolyogtak rá, és szinte boldogan fizették
ki az utánfizetést, Tibi olyan szépen
mondta el a vasúti díjszabást, hogy
még a süketek is megértették.
Tibit anyukája mindig finom mangalicaszalonnával, és persze lila
hagymával engedte el dolgozni, így
jobban bírta a munkát, és jó volt a
közérzete, és friss a lehelete. Boldogan teltek napjai, míg egy nap! Igen!
Látom a bamba arckifejezéséből,
hogy rájött! Igen! Megjelent a színen
a Nő! Egy gyönyörű tavaszi délutánon, mikor begördült méltóságteljesen a 1111 számú vonat lágy szellő és
méhecskék döngicsélése között Szívecske állomásra, a peronon ott állt
Tibor végzete, és testhezálló, kék
színű virágmintás ruhát viselt, mely
kiemelte azt, amit ki kellett emelnie.
Mosolygott barna meleg szemeivel,
és az öröm aurája vette körül. Tibor
annyira döbbenten segítette fel a
vonatra, hogy majdnem elfelejtett
segíteni egy törzsutas kosaras nénikének, aki ezt annyira zokon vette,
hogy nem adott egy darab almát sem
ez alkalommal. Érdekelte is az alma
hősünket! Elindult az új felszállók
menetjegyét kezelni, és kis szíve
majd kiugrott zakójából, annyira
hevesen vert. Odaért, és kérte a
menetjegyét a Tüneménynek! Diákjegye volt. Kérte a diákot is hozzá, és
ekkor történt az, ami alapjaiban változtatta meg mindkettejük sorsát! A
Tünemény, akinek becsületes neve
Ilonka volt, otthon hagyta a diákját!
Ó! Tibor próbálta elmondani mi ilyenkor az eljárás, de a máskor oly gördülékenyen jövő szavak most csak
otromba próbálkozásnak tűntek. Ne
kerteljünk! Tibor csak hebegetthabogott össze-vissza, miközben
Ilonka csak nézett rá nagy ártatlan
szemekkel, melyek azt sugallták: – Ó!
Igen! Vétkeztem! Otthon hagytam a
diákigazolványom, te nagy erős jegyvizsgáló bácsi, de máskor nem teszek
ilyet! Tibor közben azt vette észre,

hogy a díjszabás eltűnt a fejéből, és egy vers részlet vette át
a helyét: – „Amióta megláttalak, szebben süt le a nap reám”
(József Attila). Ó! Még a szerző neve is beugrott neki! És
tényleg! A napocska ott integetett vidáman mosolyogva a
vonatablakon befelé. Mit tesz ilyenkor egy férfi? Utasleadási
lapot ír talán a hölgynek, kibe első pillantásra szerelmes lett?
Ugye nem! Tiborunk sem tett ilyet, életében először, iszonyú
kínok közt bár, de nem tartotta be a Személyszállítási díjszabás utasításait. Utána még sokszor találkoztak, és csak nézték egymást, Tibor meg a menetjegyét és a diákigazolványát
is Ilonkának, mely természetesen előkerült a sufni mélyéről.
– Most miért fészkelődik kolléga? Talán kényelmetlen az
ülés? Nos! Hol is tartottam? Ja! Igen! Egy nap szünetelt a
menetjegykiadás Szívecske állomáson, már nem tudom
miért, talán a pénztáros betegsége miatt. Ki tudja? A lényeg,
aznap volt vásár Nagy-Büdöskén, és rengetegen utaztak
vásárfiáért oda Szívecskéről is, köztük Ilonka is. Tibor volt a
jegyvizsgáló, és bizony leizzadt homloka, mire kiadta a sok
menetjegyet. Mikor odaért Ilonkához, és meghallotta az édes
hangját, amint azt mondja:- Nagy-Büdöskére kérek egy
menetet, bizony, megremegett a kezében az űrjegy! Megírta
neki, és remegő lábakkal ment tovább dolgozni. Közben felszállt a környék legszigorúbb ellenőre, Úgysem Jónás, és
elkezdett Tibor után ellenőrizni. Mindent rendben talált, mígnem odaért Ilonkához, és szemei kigubbadtak, mikor megnézte a menetjegyet: – Hova utazik kisasszony? – majd
választ sem várva, elment Tiborért. Ilonka ott ült szegény
tanácstalanul, semmit sem értve, mígnem megjelent Tibor az
ellenőrrel, és ott a leány előtt szembesítette Tibort az általa
kiadott menetjeggyel: – Fordított viszonylat! Hogy történhetett ez kolléga? – nézett szigorúan Tiborra, aki lesütött szemmel csak ennyit mondott: – Szeretem! Igen! Szerelmes
vagyok ebbe a lányba, mióta csak megláttam őt először felszállni! Mást a mentségemre felhozni nem tudok! – majd
Ilonka szemébe nézett, és a két fiatal tekintete egymásba
fonódott, és megszűnt létezni körülöttük a világ. Szegény
ellenőr állt ott feszengve, érezve, hogy ő most zavaró tényező.
A torkát köszörülte, majd legyintett egyet, és odaadta a
menetjegyet Tibornak: – Kolléga! Majd ne felejtse el lerontani, és újat kiállítani! – szavak kíséretében magára hagyta a
két fiatalt. Hát, ezért kell vigyázni, milyen viszonylatra állítjuk
ki azt a fránya menetjegyet! – fejezte be monológját az Öreg,
és fáradtan hátradőlt, és ivott egy korty szolgálati ásványvizet.
A fiatal szaki maga elé bámult, majd félénken megkérdezte: – És mi ebből a tanulság?
– Négy gyermek, és egy boldog házasság! Mutassak fényképeket? – kérdezte az Öreg huncut mosollyal, majd lehunyta szemét, mert kicsit elfáradt a mesélésben.
A fiatal szaki üveges tekintettel ült a végállomásig, halkan
motyogva magában valamit. Ki tudja, mit? Talán egy imát.
Kőfalusi Richárd

peron tele volt várakozó
emberekkel, és kétségbeesett poloskákkal, és
mindenki a vonatot
várta, de az még valahol
messze zakatolt. A vonat, ha megérkezik, egyből fordul vissza, hacsak
nem soroznak ki egy kocsit. Ki tudja? A két
kalauz vidám, szolgáltató arccal, türelmesen várakozott, ahogy egy hétvégi csúcsforgalomhoz illik, és a vonatszemélyzet
teendőiről beszélgettek vágányfoglaltság
esetén, ha az állomáson biztosítóberendezés működik, és a vasút legújabb dicső
eredményeit ecsetelték egymásnak lelkesen. Az utasok kicsit mintha türelmetlennek
tűntek volna, de egyszer csak megjelent a
méltóságteljes vasparipa, és begördült az
állomásra, teljes pompájában. A kocsivizsgálók lelkesen elkezdték vizsgálni a vonatot, és az egyikük a fejét csóválta. Hát
bizony, csak lesz kisorozás! A tolatósok
amilyen gyorsan csak tudták, nem tartott
tovább tényleg fél óránál, kicserélték a
meghibásodott kocsit egy majdnem új, kb
negyven éves, jól guruló kocsira, és csak
32 perc késéssel el is indult a vonat, tele
boldog, elégedett emberrel, és a poloskák
is helyet találtak maguknak.
A kalauz udvariasan kérte a menetjegyeket, elismerve közben, hogy kényelmetlen, kellemetlen az, ami történt, és teljes
együttérzéséről biztosította az utazóközönséget, akik nyugodtan vették tudomásul a
késést, ahogy szokták, örömmel nyugtázva
a kalauz szolgáltató-központú magatartását. Mígnem egy Dr. Csernusra hasonlító
néni a mutatóujjával rámutatott a kalauzra,

A

és ezt kérdezte szigorú hangon: – Miért
késünk? – a kérdés, mint derült égből a villámcsapás, úgy érte a kalauzt, aki magában így hálálkodott: – Ó, Uram az égben!
Köszönöm! Igen! Akarok róla beszélni! – és
hirtelen megnyíltak a zsilipek, és csak úgy
áradt belőle a szó, mélyről, a lelke legmélyebb bugyraiból.
Asszonyom! Üdvözlöm önt, és remélem,
kellemesen utazik! Sajnálatos esemény
történt, de ne aggódjon, ön nincs veszélyben! Mint látja, épp most hagytuk el az
előző állomást, és nemsokára menetrend
szerint megállunk a következőn! Hogy kérdésére válaszoljak, a régmúltban kell kezdenem! Valamikor, egy messzi, távoli Galaxisban, megszületett a jegyvizsgáló teendői
vonatközlekedés esetén. Nos! Nem erről
akarok önnek mesélni, de jó, ha tudja, hogy
létezik ilyen, és én most udvariasan, határozottan elmondom önnek, hogy miért
késünk! Ennek több oka van, mert mint
Einstein is megállapította, az idő relatív!
Ebbe se mennék bele most részletesen, de
az biztos, hogy van valami megnevezhetetlen az itteni léten túl! Van ebben valami hátborzongató, kérem! Én most nagyom
empatikus vagyok önnel, és megpróbálom
összefoglalni tömören az ok-okozati összefüggéseket, hogy választ kapjon teljesen
jogos kérdésére! Szóval, az anyag romlandó, és a bal átmenő fővágányon a kötőelem meglazult, és a K. 2-es jelző is hamis
foglaltságot jelzett! Izgalmas, ugye! Ráadásul, mivel hétvége van, tömeges utasforgalom alakult, előre jól látható módon!
A vonat sebességét csökkenteni kellett,
és ezzel egyenesen arányosan nőtt a
menetidő! Hihetetlen, ugye?

Közben a csatlakozó vonat is késett, de
az arról átszállni szándékozó kedves utasainkat természetesen megvártuk!
Most jön a csavar a történetben! Mivel
nincs sajnos elég kocsink a kedves utasaink kiszolgálására, úgynevezett gyors fordulás van életben: megérkezik a vonat,
visszafordul a vonat.
A kedves kocsivizsgáló kollégák szomorúan vették tudomásul, hogy a 2233 4764
0123-as pályaszámú kocsiban a himbarugó sajnos eltörött, ezért intézkedtek a kocsi
kisorozásáról, a kedves ügyeletes tiszt pedig intézkedett a kocsi pótlásáról, és a szintén nagyon kedves tolatószemélyzet ezt
végig is hajtotta, majd jöttünk mi! Terhelést
készítettünk, felvettük a vonatot, és elhelyeztem a saját kezemmel a zárjelző tárcsát a vonat végére. Majd a kocsivizsgálók
fékpróbát tartottak, és már jött is a forgalmi
szolgálattevő, és máris indultunk! Hát tömören ennyit tudtam önnek mondani
asszonyom, és remélem elég kimerítő, és
pozitív beállítottságú volt válaszom, és önt
majd újra üdvözölhetem itt, a fedélzeten,
mint elégedett utast! A hölgy elégedetten
bólintott, és érezhetően helyre állt a harmónia, és a rend a világban. Kint a gyönyörű
tájban, boldogan ugráló nyulacskák integettek a vonatnak, miközben elégedetten
zümmögő méhecskék porozták be a mezők virágait, miközben a Sötétség meghátrált a Világosság elől. Hát így történt.
Kőfalusi Richárd
jegyvizsgáló, a VDSzSz Szolidaritás
Szeged TSZVI Szegedi
Alapszervezetének tisztségviselője
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Kosz és egérürülék: egy ellenőrzés,
és az Utasellátó már le is húzhatja a rolót!

C

Csatay Krisztián, a VDSzSz Szolidaritás MÁV
Start Utasellátó Alapszervezetének vezető tisztségviselője tagtársunk által készített fotókkal
illusztrálta, milyen körülmények között indulnak
útnak a MÁV-Start egyes nemzetközi járatai. Por
és egérürülék, erős idegzetű olvasóinknak.
Egy tagtársunk küldte át a mellékelt fotókat és az ehhez
kapcsolódó útijelentést, ami érzékletesen szemlélteti az
állapotokat. Csatay Krisztián szerint

„ilyenre azért soha nem volt példa, amíg
vasutas végzettségű, szakirányú végzettséggel és gyakorlattal rendelkező raktárvezetőink, illetve szakmai vezetőink voltak. Így nem kell sokat várni, hogy egy
ellenőrzés folyamán bezárják az Utasellátót!”
És az említett útijelentés:
„Útijelentés különleges esemény esetén
Felújított, új besorolású kocsival indultam útnak Zágráb
felé. Vonatindulás előtt a targoncások több alkalommal pró‐
bálták az eszközöket illetve az árut a kocsira felpakolni, de
sajnos mindig elhúzták a szerelvényt, így azt csak induló
vágányon tudták felpakolni. Sajnálatos módon a konyhát
illetve magát a kocsit nem sikerült kitakarítani ezért minden‐
hol 1 cm‐es por borított mindent, amire még rápakolták a
raktárból feljött eszközöket, amiket szintén 1 cm‐es por és
egérürülék borított. A diszpécsert indulás előtt tájékoztat‐
tam, hogy addig nem tudok kinyitni, míg nem fertőtlenítek le
mindent. Kinyitni végülis este 20:00 után sikerült, amiről a
diszpécsert ismét tájékoztattam. A kocsit nem látták el pán‐
tokkal, ezért nem lehet plombát elhelyezni.”
Messze van még Európa.
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Mint korábban beszámoltunk róla, a hálókocsi-kalauzok nem mernek
éjszaka kimenni a folyosóra: az ott randalírozó bandák minél több értéktárgyat próbálnak ellopni a gyanútlan utasoktól. A legutóbbi Startos VÉTülésen az Utasellátó vezetőjétől csak annyira futotta, hogy visszautasítsa
a tagtársunk által elmondottakat .
Még az eggyel korábbi Startos VÉT-ülésen tettük szóvá az Utasellátónál tapasztalt hiányosságokat, amiket tagtársaink közöltek felénk, és kértük
a MÁV-Start vezetését, hogy önálló napirendi
pontként tárgyaljuk a következő VÉT-ülésen. Hiszen a MÁV-Starthoz tartozó Utasellátónál a problémákat helyben lehetetlen rendezni, sőt: inkább
csak fokozódik a konfliktus – számolt be a tapasztalatokról Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás
alelnöke.
A MÁV-Start vezérigazgató-helyettese – tartva
szavát – napirendre tűzette az Utasellátót érintő
kérdéseket, ezért meghívtuk Csatay Krisztián tag-

társunkat, az Utasellátónál működő alapszervezetünk vezető tisztségviselőjét, aki röviden és lényegretörően előadta, mik a rendezésre váró
problémák.
Krisztián többek között sérelmezte, hogy az
Utasellátó vajmi keveset tesz annak érdekében,
hogy a Prága--Drezda vonalszakaszon közlekedő
hálókocsikon az utasok illetve a vonatkísérő személyzet megfelelő biztonságban legyenek a gyakori támadások, atrocitásokkal szemben.
Nem történtek elégséges intézkedések ahhoz,
hogy a személyzet nyugodtan láthassa el a szolgálatát:

„olyan állapotok uralkodnak a kocsikon éjszaka, hogy a vonatkísérő-személyzet, hálókocsi-kalauzok nem mernek kimenni a folyosóra (...). Az ott randalírozó
bandák azért járkálnak fel s alá, hogy minél több értéktárgyat szerezzenek a
gyanútlan utasoktól – őket megtámadják, nem egy esetben meg is verik.”
Kifogásoltuk, hogy arra képtelen az Utasellátó
vezetése, hogy a cseh hálókocsikon rendszeresített, biztonságos, mágneskártyával nyitható ajtókat alkalmazzon. Ehelyett a könnyen felnyitható
lánccal kénytelenek tulajdonukat védeni a vona-

ton utazók. Javasoltuk a Start vezetésének, hogy
tanuljanak mások példájából, és hasonló zárakkal
lássák el azon vonalszakaszon közlekedő kocsikat. Ezt követően szó esett az utazószemélyzet
szűkös ellátásáról is:

„naponta egy liter vizet biztosít számukra az Utasellátó vezetése (...), gyakorlatilag szomjan lehet halni. Ebből az egy literből egyébként meg kell oldani a főzést,
mosdást, plusz a szükséges ívóvíz bevitelét a szervezetbe: el lehet képzelni,
hogy ezekre mennyi jut abból az egy-egy literből (...) És egyáltalán: sérelmezték
azt a ridegtartást, ami mellett a munkájukat végzik. Az Utasellátó bemutatkozni
elfelejtő vezetője is – mint később kiderült – ott ült a tárgyaláson, az előadás
végeztével egészen egyszerűen felfortyant, és pusztán arra jutott az erejéből,
hogy az elhangzottakat kurtán-furcsán visszautasította. Lehet, hogy ahonnan jött,
ott ez így divat, de itt nem szoktunk ehhez a fajta megnyilvánulásokhoz. Talán
majd elmesélik neki, hogy nem így kellene viszonyulni az érdekképviseletek felvetéseihez.”

Kifogásoltuk, hogy arra képtelen az Utasellátó
vezetése, hogy a cseh hálókocsikon rendszeresíett, biztonságos, mágneskártyával nyitható
ajtókat alkalmazzon.
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– jelentette ki Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.
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Hogyan látják a munkavállalók
a kocsivizsgáló szakma
jövőjét és jelenét?

l

Látogatást tett Hornyák Ferenc,
a VDSzSz Szolidaritás Kocsivizsgálói Szakmai Tagozatának
vezetője és Ábrahám László
tagozatvezető-helyettes a szegedi terület kocsivizsgálóinál,
hogy megismerjék a kollégák
véleményét a szakma jövőjéről
és jelenlegi állapotáról.
Látogatásunkat Lökösháza állomáson kezdtük, ahol Veres István tagcsoportvezető kalauzolt
minket az állomáson. Láthatóan bizalommal vannak iránta a munkatársai, a bemutatkozás után
az épp aktuális új telefon használatáról beszéltek
a kocsivizsgálók: szerintük lassú és nagyon le
van butítva a készülék.
Amikor az új telefon került szóba, elmondták,
hogy bíztak benne, nem ilyen korlátozott képességű lesz a készülék. Sajnos ilyen lett.
Panaszolták, hogy minden belépésnél újra be
kell ütni a pin-kódot, ami elég macerás. Nagy hiányossága, hogy a vonatinfó sem található meg a
telefonon.
Egyszóval úgy érzik, hogy nem azt kapták,
amire számítottak. Az előző telefonok közül sok
nagyon hamar tönkrement, meghibásodott. Reméljük, ez az új hosszabb életű, és a szakmát
jobban segítő eszköz lesz.
Ezután szóba került a használhatatlan övtáska is: bármerre járok az országban, ezen mindenki csak nevet! „Ezért pénzt adni!” – mondják.
Nem az első és nem az utolsó eset, hogy a jó
szándékból előteremtett dolog nem igazán jól
sikerül.
Vezénylésről és a munkavégzésről is beszélgettünk, persze, felmerült a vizsga is. Úgy érzik,
hogy a vizsgaanyagban túl sok nem a kocsivizsgálóra tartozik, ebben teljesen egyetért a kocsivizsgáló társadalom.
Az utánpótlás szerintük is elég siralmas. Nem
nagyon jönnek új emberek, valamiért nem olyan
vonzó már a vasútnál ez a szakma sem, amilyen
régen volt. A főnökkel jó a viszonyuk, megbeszélik a vezénylést, normális a munkakapcsolat.
Ezt követően Kürtösre utaztak, ahol szintén
eltöltöttek kis időt. Itt a Romániában dolgozó kollégák is nagyjából ugyanazokat mondták el, mint
Lökösházán. Ezután Békéscsaba következett:
Amikor 2 éve itt jártunk, még átépítés alatt
volt, most egy vadonatúj állomás fogadott minket. Csodálatos állomásépület, térkövezett peronok. Magas peronok! Ezzel kezdődik az, ami
kicsit megkeseríti az itt dolgozók mindennapjait.
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Panaszkodtak is a kocsivizsgálók, mikor beszélgetni kezdtünk velük az állapotokról.
A vonatokat sem a magas peron mellett, sem
az életvédelmi kerítésnél nem lehet megfelelően
vizsgálni. Az állomás teljes hosszában csak
egyetlen helyen lehet átmenni a peronokon,
amúgy az aluljárón kell közlekedni. Ez minden
újjáépített állomásnál probléma, ami az állomás
személyzetének minden dolgozóját sújtja.
Itt a telefonhasználat volt a fő téma: senki
nem elégedett. A szolgálati helyiségben szinte
semmi nem változott az eltelt két év alatt. Az
utánpótlás és a vizsga megítélése is ugyanaz
volt. Elmondtuk a kollégáknak, hogy a szakmai
egyeztetéseken közvetítjük és közvetíteni is fogjuk a panaszaikat, észrevételeiket a vezetőkkel.
Eddig is ezt tettük, de sajnos sok esetben nem
nagyon veszik figyelembe. Lásd például az
övtáska esetét! Itt is elhangzott, hogy a munkától
vonja el a figyelmet a telefon használata.
A kommunikációban még sok szolgálati
helyen a rádió is probléma. Megemlítették a kol-

eredményre jutott: a MÁV-Start Zrt. az átépítés
során részt vett a vágányzat/átjárók kialakításának véleményezésében, és markánsan képviselte a több műszaki átjárás lehetőségét, valamint
több lépéssegítő lépcsőzet kialakítását a vágányokhoz, melyet a kivitelező és a megrendelő is
elutasított. Munkabiztonsági szempontból a több
átjáró kialakításához a NIF sem járult hozzá, bár
a forgalom a több átjáró lehetőségét nem gátolta. Az átépítés során a magas peronra történő
fellépés kizárólagosan a jóváhagyott tervek alapján készülhetett el, ebben módosítást nem eszközölhettek. Az átépítés során kialakított rendszer jótállási ideje 3-5 év, amely alatt semmiféle
módosítást végrehajtani nem lehet.
Amennyiben a jótállási idő eltelik, és a Start
továbbra is kitart a több átjárós módosítás mellett, akkor kezdeményezhetné azt, az esetleges
átalakítási költségek felvállalása mellett.
A telefonnal kapcsolatos megállapodás is
szóba került: nem rendeltetésszerű használat
esetén mi történik a kártérítéssel?! Mi van, ha

Fülbemászó

Mini együttes
A Mini együttes a hazai zenei világ egyik legrégebbi rhythm &
blues bandája. Igaz, sokan csak a nevét ismerik.
1968-ban trió-formációként indultak: Czipó Tibor (gitár), Kiss Zoltán (basszusgitár), Dobos „Doxa” Sándor (dob). De nem sokáig játszottak ebben az összeállításban, csatlakozott hozzájuk Török
Ádám a Dogs együttesből és Závody János gitáros is. Ez a formáció a Sakk-Matt együttes előtt játszott a legendás Budai Ifiparkban.
De ekkor még nem saját dalok voltak repertoáron, hanem a műfaj
nagyjainak (The Who, Jimi Hendrix, stb) feldolgozásai. Néhány hét
alatt ismertté váltak, 1969 őszén a Bem rakparton klubot nyitottak,
hamarosan ez lett a fiatalok, rockerek és hippik egyik budapesti
törzshelye. Zenéjük is változott: egyre több jazz-rockos dalt játszottak, ez azonban Závody Jánosnak nem különösebben tetszett. Ő a
rockosabb vonal híve volt, épp ezért 1971-ben kiszállt a zenekarból.
1971. végére azonban teljesen átalakult a banda: Török Ádám
(ének, fuvola), Papp Gyula (billentyűk), Németh „nemecsek” Tamás
(dob), Nagy István (basszus) alkotta a csapatot. Tavasszal ORI-turnén vettek részt az Illés együttessel, aztán hamarosan eljött az idő
az első kislemez felvételére is. Az elsőn a legendás „Gőzhajó”, a
másodikon „Halványkék gondolat” kapott helyet. Nagylemez azonban sajnos nem követte a kislemezeket. Arra nem kaptak lehetőséget.
1972-ben Keith Jarrett előtt játszottak óriási sikerrel a Videoton
Interjazz fesztiválon. 1973-ban újabb kislemezük jelent meg, rajta
egy újabb, azóta legendássá vált dallal, ami nem más, mint a
„Kereszteslovag”! Sikereik ellenére sajnos nagylemezük nem jelent
meg, a zenekar feloszlott.
Egészen 1977-ig kellett várni a talpra állásra. Az új zenekar tagjai: Török Ádám (ének, fuvola), Németh Károly (billentyű), Németh
Alajos (basszusgitár), Balogh „szivacs” Jenő (dob). Az idő múltával
muzsikájuk eléggé progresszívvá vált. Aztán 1978-ban végre megjelent az első nagylemezük „Vissza a városba” címmel. 1979-ben
Németh Alajos az alakuló Dinamit együttesbe távozott, helyét a
basszusgitárosi poszton Kunu László vette át. Hamarosan a második lemez is megjelent „Úton a föld felé” címmel. Erre már a kor

ZENEI TOTÓ

Hornyák Ferenc
légák, hogy nem kapunk még mindig semmi juttatást a magán vonati tevékenység bevételéből!
Valóban nem, de talán egyszer. Ez is örök téma.
A beszélgetésünket az éjszakás túr dolgozóival
folytattuk. De ugyanazok a témák kerültek elő.
Úgy tűnik, ez a szakma országosan küzd a közös
problémákkal. Mert a helyszínek mások, de a
problémák sajnos sok esetben azonosak.
A VDSzSz Szolidaritás szegedi területi irodája volt a következő állomásunk, ahol dr. Pusztai
Edit jogtanácsos és Veréb Olga területi vezető
fogadott minket.
A forró kávé mellett a területi vezető elmondta, hogy a békéscsabai kocsivizsgálók jelzése
alapján megkereste a MÁV Zrt. Békéscsaba Forgalmi Csomópontot, majd a beruházásért felelős
pályavasúti szakembereket, és a következő

Ábrahám László
véletlenül munka közben leesik a telefon, és
összetörik?
Arra jutottunk, hogy a szolgálat közben az
utas által meglökött kézből kieső telefon nem tartozhat a „nem rendeltetésszerű használatba”,
hiszen nem hanyagságból ered, nem munkavállalói hiba, hanem elkerülhetetlen külső okból történt. (A látogatás óta a szakmai egyeztetéseken
már módosult a telefon-használati megállapodás.)
Sok hasznos információt kaptunk a kollégáktól. Muníció a következő szakmai egyeztetésre a
vezetéssel. Csak akkor lehet jobb ez a szakma,
ha a problémák megoldásában azok hangja is
hallatszik, akik a végeken dolgoznak.

1. Melyik zenekar játssza
a „Nyár van” című
slágert?
A) R-Go
B) Neoton Familia
C) KFT
2. Mikor készült a 4F Club
zenekar „Balatoni láz”
című dala?
A) 1989.
B) 2000.
C) 1996.
3. Melyik rockzenekar dolgozta fel a „Pancsoló
kislány” című gyerekdalt?
A) Beatrice
B) Omega
C) Rapülők

nagy szövegírói közül S.Nagy István is írt szövegeket, kicsit rockosabb is
lett az anyag.
Országosan is nagyon népszerűek voltak, de a második album fölöttébb
megosztotta a rajongókat: sokan a progresszívból rockossá váló zene
miatt pártoltak el a Mini mellől!
1980-ban a Lőrinci Ifjúsági Parkban rögzített koncertlemezt adtak ki,
Závody János is zenélt a koncerten. De valamiért a koncerteken egyre
kevesebben voltak.
A következő anyag 1983-ban „Dzsungel” címmel jelent meg, de zenei
körökben semmilyen visszhangot nem váltott ki, végül Török Ádám egy
október 20-i koncert után bejelentette a Mini feloszlását!
Török Ádám új csapatokat verbuvált előbb Török R.C., majd TátraiTörök Tandem néven. 1987 és 1990 között szólókarrierjét építette: Amerikában, Svájcban, Olaszországban zenélt. 1998-ig kellett várni a Mini
együttes újraalakulására: Török Ádám és a Mini néven kezdték meg pályafutásukat. A csapat különböző neveken azóta is jelen van a magyar zenei
életben! Lemezek sokasága bizonyítja azt, hogy Török Ádám igazi rocklegenda, aki soha nem adta fel. Újraélesztették a május 1-jei Tabán fesztiválokat is, igaz, már az LGT nélkül, de a Mini szereplésével. Kitörölhetetlenek a magyar rockzene történetéből. Jó szívvel ajánlom mindenkinek,
aki nem ismeri a zenéjüket.
Ábrahám „szakmunkás” László

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

4. Melyik zenekar egyik
legszebb balladája a
„Nyári éjek asszonya”
című szerzemény?
A) Mini
B) Omega
C) Color
5. Melyik évben íródott a
KFT együttes „Balatoni
nyár” című slágere?
A) 1996.
B) 1986.
C) 1988.
6. Ki énekelte a „Wind
szörny” című r&r-dalt?
A) Hungária
B) Komár László
C) Dolly Roll

7. Ki az előadója a „Szép
nyári este” című dalnak?
A) Korda György
B) Delhusa Gjon
C) Vastag Csaba
8. „Nyár van, a málna
olvad a számban” –
„Szerelem” a dal címe, de
ki az előadó?
A) Koncz Zsuzsa
B) Edda Művek
C) Rúzsa Magdi
9. „Télen, nyáron, nyár” –
kivel énekelte ezt a
Gringó Sztár?
A) Geszti Péter
B) Demjén Ferenc
C) Fekete Pákó

10. Mikor énekelte a C'est
La Vie együttes, hogy
„Vár ránk a nyár”?
A) 1999.
B) 2007.
C) 2012.
11. Kinek a slágere volt a
„Homokba írt szerelem”?
A) V’Tech
B) Hip Hop Boyz
C) Bródy János
12. Melyik évben jelent
meg a Zanzibár együttes
„Március végétől” című
dala?
A) 2015.
B) 2011.
C) 2016.

13. A Lord együttes
legendás dala, a
„Napvilág” az első
Ausztriában készült
lemezen jelent meg.
Mikor is?
A) 1985.
B) 1988.
C) 1990.
13+1. Egy szombathelyi
zenekar slágere a
„Jó nekem” című dal!
Kik ők?
A) Ocho Macho
B) LORD
C) Ossian

A „Fülbemászó” jeligével ellátott megfejtéseiteket postafordultával várjuk (vasúti postával) az alábbi címre: VDSzSz Szolidaritás,
1146 Budapest, Thököly út 172. Emailben is elküldhetitek: rejtveny@vdszsz.hu. Az előző számban megjelent totóra nem érkezett
jó megoldás, a helyes megfejtése: 1,b 2,c 3,a 4,a 5,b 6,a 7,b 8,c 9,b 10,c 11,a 12,b 13,c 13+1,b.

Ábrahám „szakmunkás” László
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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 Zrtvel: az ún. X2000 típusú Csoportos Baleset-, Élet- és Egészségbiztosítást.

A szolgáltatások a következők:

Szolgáltatási kárbejelentés: 302476494 kötvényszám feltüntetésével elektronikusan a szemelykarrendezes@signal.hu vagy a 06 1 458 4200 telefonszámon történik. A tájékoztatás nem teljes körű,
bővebben: http://www.signal.hu/hu/csoportos-balesetbiztositas/A1500.
Hívd a 06/94-511-170 telefonszámot, ahol további
SIGNAL Biztosításoknál igénybe vehető kedvezményekről kapsz tájékoztatást.

Elérhető kedvezmények*:
• Lakásbiztosítás 10%
• Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 10%
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• CASCO (új szerződésnél) C2 bónusz vagy hozott
Bónusz magasabb szintű (+1) beszámítása.
• A VDSzSz Szolidaritás tagjai és családtagjaik számára 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 szerződés megkötése esetén a vonatkozó szerződési feltételekben foglaltak a mérvadóak.

