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A V D SZ SZ SZ OL I DA R I TÁ S L A PJ A
„Még ha jó vágányon is vagy, elgázolnak, ha csak egy helyben ülsz!” (Will Rogers)

Májustól megduplázzuk a gyermekvállalási
támogatás mértékét! (Lásd: 11 oldal)

Újszászi baleset: a Budapesti Vasútbiztonsági
Igazgatóság nem volt rest feljelentetni két vasutast,
pedig nem is kellett volna...
7. oldal

A hosszú ébrenlét megrészegít!
10.
1 oldal
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Korlátozások bevezetését kértük!
6. oldal

Csonttöréses bántalmazás: A MÁV-Start vezetésének sokkal
többet kell tennie azért, hogy nyugodtan mehessenek
szolgálatba a munkavállalók…

…És az összes vasutas, akik közül senki sem kötelezhető a veszély vállalására! Emlékezhettek arra,
hogy 2016-ban felhívást is kiadtunk: egyedül senki ne vállaljon szolgálatot a közlekedő vonatokon.
Meg is lett az “eredménye”: Németh Zsoltot dr. Csépke András kirúgattatta.
Aztán jött a legutóbbi zuglói eset (lásd keretes anyagunkat).
Évek óta szorgalmazzuk különféle eljárások, módszerek
alkalmazását annak érdekében, hogy a vonaton szolgálatot teljesítő jegyvizsgálókat illetve a vasút területén
foglalkoztatottakat ne érhesse semmiféle atrocitás,
munkájukat biztonságosan végezhessék.
Úgy tűnik, mindez pusztába kiáltott szó maradt, hiszen azt
tapasztaljuk, hogy a MÁV-Start vezetése és a Biztonsági
Igazgatóság - ez alatt persze nem csak a MÁV-Starté értendő –nem jön izgalomba akkor, amikor egy-egy munkatársunkat a magáról megfeledkezett vandál akár fizikailag
is bántalmazza Ez történt a napokban is: Zugló állomáson
a szolgálatot teljesítő vezető jegyvizsgálót úgy megverték,
hogy több helyen eltörött a lába, és csak a segítségére
siető kollégájának volt köszönhető, hogy túlélte ezt az embertelen támadást. El lehet képzelni, mi történt volna, ha
egyedül van szolgálatban, vagy ha esetleg rajta kívül egy
gyenge hölgy teljesít szolgálatot. Mint Bárány Balázs,
a VDSzSz Szolidaritás alelnöke fogalmazott,
“tarthatatlan és tűrhetetlen az a magatartás, az
a hozzáállás, amit a munkatársak védelme során
a MÁV-Start vezetése és a Biztonsági Igazgatóság
tanúsít. Hónapok óta tesztelgetnek testkamerákat,
amikor már szakszervezetünk két éve felhívta a MÁVStart vezetése figyelmét, hogy más vasutaknál ezt
kiválóan tudják alkalmazni. Nem volt elég két év, hogy
nálunk is meghonosodjon. Ezt nekem ember meg nem
tudja magyarázni, hogy ennek mi az oka.”
Kértük a MÁV-Start vezetésétől, hogy mindaddig amíg
a vasúti közbiztonság olyan amilyen, az utazók egyedül
ne szolgáljanak. Arról korábban már megegyeztünk
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Matéczné Németh Ágnes vezérigazgató-helyettessel,
hogy a hölgyek 16 óra után nem dolgoznak vonatokon.
”Ez egy darabig működött, elfelejtődött. Miért ne
felejtődne el?! Hiszen nem a Start vezetésének felesége, lánya, [fia vagy egyéb rokona] az, akinek esetleg ilyen atrocitást el kell szenvednie.
Úgy vélem, hogy a MÁV-Start vezetésének sokkal
többet kell tenni annak érdekében, hogy ezek az állapotok változzanak. (...) Hogy ne kelljen attól rettegnie, mikor fogják félig - vagy akár teljesen - agyonverni a szolgálata közben.”
Ismételten felszólítottuk a MÁV-Start vezetését, hogy tegyen eredményes lépéseket a pozitív változás érdekében.
Akár olyat is, hogy amíg nem tudja biztosítani a szükséges feltételeket, addig ne kötelezze a jegyvizsgálókat
a jegyeket ellenőrzésére - hiszen addig nem keverednek
konfliktusba a magáról megfeledkezett vandálokkal. Ez
csak egy példa, egy ötlet a sok közül. Tiltsák meg az egyedüli munkavégzést a vonaton a jegyvizsgálók számára.
Bizonyára emlékeztek rá: felhívást is kiadtunk 2016-ban,
hogy egyedül - részben az előbb említett okok miatt is senki ne teljesítsen, ne vállaljon szolgálatot a közlekedő
vonatokon. Meg is lett az “eredménye”: Németh Zsoltot
dr. Csépke András kirúgattatta. Meg a bántalmazások: egy
eset is sok, de az a baj, hogy a zuglói bántalmazás nem
egyedüli. Ez volt az utóbbi időben a legsúlyosabb, hiszen
a vasúton szolgálatot teljesítőket hetente éri
kisebb-nagyobb támadás.

Mint Bárány Balázs fogalmazott, ezt tűrhetetlen, hiszen
a vasutas nem köteles a veszélyt vállalni. A veszély vállalásának kötelezettsége ugyanis csak a rendőrökre,
a katonákra és a tűzoltókra vonatkozik. A vasutasokra nem.
Ismételten kértük a MÁV-Start vezetését - és
a vállalatcsoport biztonságáért felelős Vasútbiztonsági
Igazgatóságot –, hogy minél előbb tegyen érdemi lépéseket: nem tanulmányokat kell írni meg tanácskozásokat tartani, hanem intézkedésekre van szükség. És ezt meg kell
tenni annak érdekében, hogy a munkáltató eleget tegyen
a biztonságos munkavégzésre irányuló kötelezettségének.

Brutálisan megvertek egy jegyvizsgálót
a zuglói vasútállomáson!

egynek, erre a másik felpattant, (…) sikerült elkapnom
az arcomat, mellkason vágott, hogy “takarodj innen!”
A jegyvizsgáló ekkor értesítette telefonon a rendőrséget
és a mozdonyvezetőt. Már a peronon voltak, éppen indult
volna a vonat, amikor a két utas újra megtámadta a vjv-t.
A mozdonyvezető a jegyvizsgáló segítségére sietett, az
agresszív utas ezután is folytatta a verekedést.
“Ahogy beszélgettem a mozdonyvezetővel, nem
láttam, hogy visszajön, és a hátam mögül megütötte
az arcomat, megrúgta a lábamat, megint védekeznem kellett, és védekezés közben úgy eltalálta a jobb
bokámat, hogy három helyen eltört.”
A MÁV szerint egyre gyakrabban történnek hasonló esetek a vonatokon. Lőcsei Virág, a MÁV szóvivője szerint
drasztikusan nőtt az ilyen támadások száma az idei első
negyedévben a tavalyi év hasonló időszakához képest,
hozzátéve:
“És ami még ennél is elkeserítőbb, hogy a verbális
inzultustól elmozdultunk a tettlegességig.”

Bulizó fiatalok utaztak jegy nélkül, amikor pedig a jegyvizsgáló számon kérte őket, ütni kezdték. A verekedés később
a peronon is folytatódott, végül a támadó és ismerőse elmenekült. A vjv még hetekig biztosan nem állhat munkába: három helyen eltört a bokája.
Begipszelt lábbal és hatalmas monoklival a szemén fekszik
a MÁV-Start jegyvizsgálója a Baleseti osztályon. Egy utas
verte meg, aki valószínűleg vasárnap hajnalban egy buli
után utazott valahova ismerősével. Amikor a jegyvizsgáló
elkérte a jegyüket, egyikük azonnal agresszívan kezdett
viselkedni.
“Mondtam nekik, hogy 2600 lenne a pótdíj, erre az
egyik azt mondta: mi az, hogy 5200-zal le akarom őket
húzni. Mondtam, hogy ez a hivatalos pótdíja a menetj-

A jegyvizsgáló arról is beszélt a Tényeknek, hogy csak
egyetlen utas próbált meg segíteni neki.
“Annak örülök, hogy én voltam ott akkor, mert ha egy
nőt támadott volna meg vagy egy fiatal hölgykollegát,
sokkal rosszabbul járhatott volna.”
A MÁV a rendőrségen keresztül 500 ezer forintos
nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít megtalálni
a 25 év körüli támadót - számolt be a TV2. Az elkövető
kézre kerítése érdekében a vasúttársaság a sajtó és
a nyilvánosság segítségét kérte, illetve a MÁV-START
a rendőrségen keresztül 500.000 forint nyomravezetői díjat
ajánlott fel. Közleményükben azt írják, hogy a rendőrség
azonosította és kihallgatta a gyanúsítható személyt, aki
ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és súlyos
testi sértés miatt folyik büntetőeljárás.

Május közeledtével megkezdődtek a csoportszintű
munkakör-értékelési tárgyalások!
novemberében megkötött, minimálértékekre vonatkozó béregyezségünk volt, az már kijelölte azt az utat,
amiről - remélem - már nem fogunk tudni letérni.”

Lapzártánkig egy előzetes megbeszélésre került sor, túl
sok konkrétum nélkül, mindenesetre szakszervezetünk
elmondta az álláspontját: szeretnénk mielőbb - lehetőleg már májusban - egy viszonylag egyszerű, jól áttekinthető bértáblát a Kollektív Szerződés részeként látni,
ahogy erről már többször szóltunk is. A munkáltató erre
fogékonynak bizonyul, a tárgyalások csoportszinten zajlanak. Mint Bárány Balázs fogalmazott,
“a remélt és várt új megállapodás alapján nyugvó
bér- és besorolási rendszer előszobája az elmúlt év

Ahogy múltkor említettük, Debrecen Igazgatóságon a differenciálás tanulságait a munkáltató kérésünkre kimunkálta, és egy nagyon korrekt táblázatban foglalta össze,
amelyből le lehet vonni a tanulságokat levonására tudunk
használni, és arra is alkalmas, hogy a bér- és besorolási
rendszer kimunkálásánál felhasználjuk.
“Továbbra is várjuk, hogy a többi igazgatóság illetve
más, MÁV-hoz tartozó gazdasági társaság is hasoló
kimutatást készítsen el, erre van ígéret, már csak
a megvalósítás várat magára”
- tette hozzá a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.
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Megállapodás a legnagyobb vasutas szakszervezetek
(ÜT-, MvB-választási) együttműködéséről
A Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ), a Vasutasok
Szakszervezete (VSZ) és a Vasúti Dolgozók Szabad
Szakszervezete Szolidaritás (VDSzSz Szolidaritás) között
létrejött egyezségben a
“(…) Felek - együttműködési szándékuk erősítéseként
- megállapodnak, hogy a működési területük munkáltatóinál, a jövőbeni munkavállalói képviselő (üzemi tanácsi, munkavédelmi képviselő) választásokon közösen
kívánnak fellépni, különös tekintettel az alábbi kérdésekre:
Az aláíró szakszervezetek - valamennyi választással érintett szervezeti egységnél - közösen állítanak jelölteket.
A jelöltállítás során vállalják, hogy az egyes szakszervezeti jelöltek számát illetően - elsősorban a taglétszámok
arányában - konszenzus alapján hoznak döntést, ami

Megújul a Vasúti Alágazati
Párbeszéd Bizottság!

A Vasútiszállítás Alágazati Párbeszéd Bizottság (VÁPB)
megújításáról egyeztettek a vasúti alágazatban működő
szakszervezetek.
A résztvevők – különös tekintettel az ágazati kollektív
szerződés létrehozására –megállapodtak a VÁPB további
aktív működtetésében és kinyilvánították azon szándékukat, hogy az érintett munkáltatóknál tovább erősítik
a munkaügyi kapcsolatok rendszerét.
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata alapján a Vasutasok Szakszervezete, a Mérnökök és
Technikusok Szabad Szakszervezete és a VDSzSz Szolidaritás döntési hatáskörrel, a PVDSZ és a VFSZSZ tárgyalási hatáskörrel vesz részt a bizottság munkájában.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete bejelentette az
Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság felé a részvételi
szándékát.
A szakszervezetek megállapodtak abban, hogy a Bizottság vezetését felváltva, egyenlő időszakokat lefedve
látják el. A soros elnökséget a VDSzSz Szolidaritás után
a Vasutasok Szakszervezete, majd a Mérnökök és
Technikusok Szabad Szakszervezete veszi át.
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így biztosítja mind a szakszervezeti együttműködés hitelességét, mind a közös fellépés erejét.
A megválasztott üzemi tanácsok és munkavédelmi bizottságok elnökei esetében a felek közösen döntenek arról, hogy a tisztség betöltésére melyik aláíró szakszervezet
jogosult javaslatot tenni.
A Központi Üzemi Tanács és a Központi Munkavédelmi Bizottság összetételére, az egyes tagok személyére
(a tisztségek betöltésére) vonatkozóan az aláíró
szakszervezetek közösen tesznek javaslatot a delegáló
fórumok részére.
Ugyancsak megállapodnak abban is, hogy a Felügyelő
Bizottság munkavállalói képviselőinek személyét illetően
közösen döntenek és tesznek javaslatot a (Központi)
Üzemi Tanácsok részére.”

Kizárólag a gyakorlatban dől
el, hogy valaki milyen
mértékben képes az éjszakai
munkavégzésre...
Azt pedig tudomásul kell venni, hogy egyes munkavállalók csak nappalos szolgálatban képesek az elvárt
teljesítményre, máskülönben kiemelt kockázatot vállalnak. A VDSzSz Szolidaritásnál tartott megbeszélésen
az is elhangzott, hogy az egyenlőtlen munkaidőbeosztásban (fordulószolgálat, vezényelt munkaidőbeosztás)
foglalkoztatottak szervezete átlagosan 10 évvel hamarabb használódik el. Felkészült, alapos munkát készített
a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft., amit az
alábbiakban el is olvashattok:
Feljegyzés a vasúti munkavállalók (forgalommal
szorosan összefüggő munkakörök) pszichés teljesí
ményének változásáról
Fáradtság, munkavégzési idő
A jelenlegi műszakbeosztási struktúrában egyértelműen
megfigyelhetők az alábbiak:
a munkavállalók (elsősorban mozdonyvezetők) műszakkezdési időpontjai gyakran meg sem közelítik az alvás-ébrenlét ciklus (cirkadián ritmus) periodikusságát.
Vezénylések tanulmányozásából kiderült, hogy rendszeres
a progresszíven tolódó műszakkezdés.
A Vasútiszállítás Alágazati Párbeszéd Bizottság (VÁPB)
megújításáról egyeztettek a vasúti alágazatban működő
szakszervezetek.
A résztvevők – különös tekintettel az ágazati kollektív
szerződés létrehozására –megállapodtak a VÁPB további
aktív működtetésében és kinyilvánították azon

szándékukat, hogy az érintett munkáltatóknál tovább
erősítik a munkaügyi kapcsolatok rendszerét.
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata alapján a Vasutasok Szakszervezete, a Mérnökök és
Technikusok Szabad Szakszervezete és a VDSzSz Szolidaritás döntési hatáskörrel, a PVDSZ és a VFSZSZ tárgyalási hatáskörrel vesz részt a bizottság munkájában.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete bejelentette az
Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság felé
a részvételi szándékát.
A szakszervezetek megállapodtak abban, hogy a Bizottság vezetését felváltva, egyenlő időszakokat lefedve
látják el. A soros elnökséget a VDSzSz Szolidaritás után
a Vasutasok Szakszervezete, majd a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete veszi át.

Javasolható lenne a tour-rendszerű, teljes nappalos/teljes
éjszakás beosztások bevezetése, amelyhez a dolgozók
többsége képes lenne alkalmazkodni. Az így biológiailag
is kiszámítható, rendszerességet - és nem sak adminisztratív jelleggel, de élettanilag is - kellő hosszúságú regenerációs időt tartalmazó beosztások nagymértékben csökkentik a fenti kockázati tényezőket.
Fontos, hogy regenerációs időszakot nem szabad a szolgálatleadás és a feljelentkezés közé számítani: a lakó-/
szálláshelyre történő utazás időigénye, különösen az
éjszakai időszakban akár többszöröse is lehet nappalinak,
ezzel értékes pihenőidőtől fosztjuk meg a munkavállalót.
(Gyakori, hogy a korlátozott lehetőségek miatt a munkavállaló a hajnali szolgálatkezdés előtt 4-6 órával el kell,
hogy hagyja otthonát.)
Az alkalmazkodás képessége nagymértékben függ az
egyéni genetikai háttértől is. Szinten kizárólag a gyakorlatban dől el, hogy valaki milyen mértékben képes az
éjszakai munkavégzésre. Ennek figyelembevételével tudomásul kell vennünk, hogy egyes munkavállalók csak
nappalos szolgálatban képesek az elvárt teljesítményre.
Amennyiben ezt számukra nem biztosítjuk, úgy kiemelt
kockázatot vállalunk.
Az idősödő, nyugdíj előtt álló munkavállalók pályaalkalmassági eredményeit összegezve kb. 57 éves kornál
bizonyos pszichofiziológiai képességek (pl. reakcióidő)
egyértelmű, hirtelen csökkenését figyeltük meg. Mentális
rendszerezési képességük is más a fiatalabb korosztályhoz viszonyítva. Számukra megoldás a munkaterhelés
fokozatos csökkentése. A regresszív terhelés:

Példa: egymást követő késő esti-éjfél-hajnali feljelentkezési időpont. A ritmus működését természetes
környezeti (nappal-éjszaka) és hormonális/genetikus
tényezők befolyásolják, a mesterséges beavatkozás
pedig már rövidtávon is súlyos kifáradáshoz vezet. 3-4, a
fentiek szerinti beosztásban töltött munkanap után ugyanennyi szabadnap szükséges ahhoz, hogy az egyensúly
helyreállítható legyen. Ennek hiányában krónikus kifáradás
következik be, amely az alábbi hibákat okozhatja:
koncentrációs zavarok
berendezések
félrekezelése,
lényegesen
megnövekvő reakcióidő, stb., helytelen vágányút beállítása,
jelzőmeghaladás
emlékezeti zavarok
utasítás szerinti munkavégzés hiánya, munkafázisok kihagyása
térbeli/időbeli dezoriántáltság
állomások/megállók kihagyása, dokumentáció helytelen
kitöltése, kommunikációs problémák, tolatási balesetek

több regenerációs lehetőséget, így kevesebb kockáz jelent
felkészíti a munkavállalót a nyugdíjazásával járó sokkal
inaktívabb időszakra. Ennek hiánya - bár erről kevés szó
esik - szintén magas szintű stresszel jár, amely a tapasztalataink szerint igen káros hatással van az egészségi állapotra is.
A közlekedési balesetek elemzésénél újra és bebizonyosodik, hogy a tapasztalattal járó rutin sok esetben nem
képes meggátolni a hibázást. A bekövetkezett kritikus események forgatókönyve gyakran más utat követ, mint a
tapasztalat séma alapú rendszere: inkább az igen gyors
felismerésen és döntésen (és kevésbé a kivitelezés
minőségén) múlik a károk megelőzése.
Körülmények
A 2017-es UIMC vasútegészségügyi világkonferencia résztvevőivel (ld. Deutsche Bahn, Virgin Rail, SBB
foglalkozás-orvostani szakemberei)
történt egyeztetések rámutattak, hogy a magyar vasúti
rendszer igen fragmentált (a teljesség igénye nélkül):

szociális képességek, tolerancia, belátási képességek
gyengülése jegyvizsgálókkal szembeni utaspanaszok

a járműállomány igen sok típusból/altípusból tevődik
össze, a biztosítóberendezések technológiája és telepítési kora között akár egy vonalon sem ritka a 70-80 évnyi
különbség.

A vasúti forgalom ellátása rendre igen magasfokú
figyelmet igényel. Ennek megvalósítása fizikai és kémiai
szinten is nagymértékben igénybe veszi az idegrendszert.

pályaszakaszonként is eltérő lehet a biztonsági rendszerek támogatási (az emberi hibát kiküszöbölni hivatott beavatkozás, ld. különböző EVM vb., stb.) szintje.
5

Fenti jellegzetességek mellett igen nehéz a kritikus
szituációkban való gyors, reflexszerű reakció, túl sok
szabályt, technológiai jellemzőt kell fejben tartani. A tudás
vizsgaképességének és használhatóságának megtartása
jóval több időt és energiát igényel a letisztultabb
infrastruktúrákhoz képest.

VASÚTVILL Kft.: Aláírtuk
a 2018. évi
bérmegállapodást!

Mindezek fényében megállapítható, hogy a kiválasztáson
jól teljesítő munkavállalók is jelentős képességcsökkenést szenvedhetnek, természetesen jelentős egyéni
különbségekkel, miközben az infrastruktúra jellegzetességei miatt a társvasutakénál jóval nagyobb terheléssel kell szembenézniük - szögezi le a tanulmány.

Lezárultak az idei bértárgyalások a Kollektív Szerződés
módosításával a Vasútvillnél, ennek értelmében 2018.
április 1-től átlagosan 10%-os differenciált bérfejlesztésben részesülnek a munkavállalók, ezen kívül átlagosan
15%-os bérfejlesztést sikerült szakszervezetünknek elérni.

Pótszabadság:
Pozitív fejlemény!
A MÁV Zrt. vezetése garantálta: anyagi lehetőségeihez
mérten még idén méltó ellentételezést nyújt mindazoknak,
akik áldoznak a vasútért, és hozzájárulnak ahhoz, hogy
tavalyi pótszabadságukat 2018-ban vegyék ki.
Szakszervezetünk támogatja, hogy a munkavállalók,
a tagjaink - amennyiben úgy gondolják – aláírják azt
a megállapodást, ami kvázi jogszerűvé teszi, hogy
a 2017. évi pótszabadságot 2018. december 31-ig adja ki
a munkáltató.
Egy fontos körülményre azonban felhívta a figyelmet
Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke: természetesen ez csakis saját elhatározáson alapulhat, erre
a munkáltató senkit semmilyen formában nem presszionálhat.
Egyébiránt meg sok-sok munkáltatói jogkörgyakorló elgondolkodhat azon, hogy mi a francért szeg jogszabályt
akkor, amikor volt rá lehetősége, hogy teljesítse törvényi
kötelezettségét, ennek ellenére a pótszabadság következő évre való átvitelét nem időben kezdeményezte. Ideális esetben még tavaly behívhatta volna az érintett munkavállalókat, akik ezután dönthettek volna arról, hogy ezt
vállalják-e vagy sem.
“El kellene már oda jutni, hogy tényleg munkatársnak
tekintse a szolgálati vezetés a munkavállalóit, hiszen
az adott szolgálati vezető csak azért tud kisebb vagy
nagyobb trónján, irodájában üldögélni, mert a többiek, a munkatársai mindeközben éjjel-nappal viszik
a vasutat”
- jelentette ki Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.
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Azontúl, hogy a bérmegállapodás az idei évre is
megköttetett, fontos kiemelni, hogy tavaly is a társaságnál
a szakszervezetünkkel való együttműködés eredményeképpen kétszer 1 havi juttatást tudott biztosítani
munkavállalóinak, és március 28-án is megegyeztünk abban, hogy hasonló mérvű juttatásra számíthatnak idén is.
Azt gondoljuk, hogy láthatóan van értelme annak, ha
a munkavállalók a szakszervezeteket választják, és ezen
belül is a VDSzSz Szolidaritást az érdekeik képviseletére:
azt a szakszervezetet, amely a különféle kimutatások
alapján - bármi meglepő is - de az ország második legnagyobb szakszervezetévé nőtte ki magát – fűzte hozzá
Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.
Czentnár Béla, szakszervezetünk kis társaságoknál dolgozó tagjaiért felelős vezető ügyvivője szerint azért kellett
várni áprilisig, mert tavaly is ekkor jött létre a bérmegállapodás, amikor a munkáltató már rendelkezik az elmúlt
év beszámolójának adataival, illetve az idei év tervszámait is meghatározták. A megállapodás szakszervezetünk
kérésének megfelelően tartalmazza, hogy adott bérsávon
belül a munkáltató a bérfeszültségek minimalizására
törekszik a differenciálás során.
A munkáltató képviselői megígérték, hogy eredményes
gazdálkodás esetén – ehhez minden lényeges feltétel adott – a tavalyi évhez hasonlóan, eseti kifizetések formájában további bérintézkedéseket is végrehajtanak az év
folyamán.
Arról is megállapodtak a felek, hogy évvégén a VBKJ
összegéről is konzultációt folytatnak, illetve a munkáltató
megvizsgálja az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-hozzájárulás lehetőségét.
A bérmegállapodással egyidejűleg módosult a társaság
Kollektív Szerződése is. Ennek értelmében a 31. §-ban
szereplő, ún. építési pótlék mértéke 20%-ról 25%-ra
emelkedik. Ez azért különösen jelentős, mert ez az
éjszakai és a nappali kivitelezési munkák esetén is megilleti a munkavállalókat, és idén több, hosszantartó nappalos vágányzár keretében végzett munka várható. Így az
építési területeken alkalmazott munkavállalók átlagosan
mintegy 15%os keresetfejlesztéssel számolhatnak.

Módosítottuk a MÁV-FKG Kft. Kollektív Szerződését!
A Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ), a Vasutasok
Szakszervezete (VSZ) és a Vasúti Dolgozók Szabad Több,
kisebb technikai jellegű módosítás mellett az alábbi pontokban módosult 2018. április 18-tól a társaság Kollektív
Szerződése:
31. § (5) A hosszan tartó betegség után, a rendkíli orvosi vizsgálat idejéig, a munkáltató először kiadja
a munkavállaló részarányos szabadságát, de max.
öt napot, ezen felül pedig állásidőt alkalmaz.
36. § Az átvezénylési
1750 Ft-ra emelkedett.

díj

összege

1600-ról

40. § A rendszeres céges autó vezetési pótléka 4,50-ről
6 Ft/km-re emelkedett.
43. § A felügyeleti pótlék személyi hatálya ezen túl
kiterjed mind azon munkavállalókra (munkakörtől függetlenül), akik írásbeli megbízás alapján más munkavállaló vagy
tanuló felügyeletét látják el.
Ennek mértéke az eddigi 17-ről 20 %-ra emelkedik.
47. § A fizetési előleg
150.000 Ft-ra emelkedik.

felső

határa

si javaslatát nem küldték meg szakszervezetünk részére.
Természetesen, ez nem elzárkózást jelent részünkről,
hanem részletes információszerzést követően kívánjuk az
ügyet komplexen tárgyalni, rendezni.
A Kollektív Szerződés módosítása mellett megállapodtunk
arról is, hogy a következő pontokban további tárgyalásokat
fogunk folytatni a megállapodás érdekében:
Az ún. hókészenlét újra szabályozását 2018. szeptember
30-ig a felek el kívánják végezni. A hat havi munkaidő keret
csökkentésének lehetősége három havira, vagy kisebbre.
Az egyes betegségek után járó 5 nap pótszabadság
kiterjesztése más betegségekre. Cégautó rendszeres
vezetési pótlékának felülvizsgálata.
A két megállapodást csatoljuk.
Feledy István
alapszervezeti vezető ügyvivő

100.000-ról

50. § A rendkívüli élethelyzetben igényelhető szociális
segély összege 10-50 ezer Ft-ról 20.000-80.000 Ft-ra
emelkedik. Az erre a célra elkülönített keretösszeg közel
az egyharmadával emelkedik.
51. § Bővült a temetési segélyt igénybe vehetők köre.
A Vasutasok Szakszervezete honlapján sérelmezi, hogy
egy általuk benyújtott javaslatot, amit a munkáltató kész volt
befogadni, a VDSzSz Szolidaritás nevében nem támogattam. Ennek nagyon egyszerű oka volt. Ezt a KSZ-módosítá-

A német vasútnál betelt a pohár, üresen küldték vissza
a MÁV-Start szerelvényét Hamburgból!
A B+N indulás előtt elmulasztatta a WC-ket leüríteni, a víztartályokat feltölteni.
A Hamburgig közlekedő, MÁV-Startos kocsikból álló
Hungária EC-nek szégyenszemre üresen kellett
Hamburgból Budapestre visszatérnie. És hogy miért is?
Mint Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke fogalmazott, a B+N nevű gazdasági társaság, aminek feladata többek közt ennek a szerelvénynek is a kiszolgálása,
elmulasztotta a szerelvény WC-it leüríteni és víztartályait
feltölteni. A német vasút ezt megelégelte, és nem volt
hajlandó a szerelvénnyel foglalkozni Hamburgban: nem

ürítették le, illetve nem töltötték fel vízzel. Üresen előbb
Drezdába,
majd
onnan
Budapestre
száműzték
a szerelvényt. Az utasokat egy másik, általuk összeállított
szerelvénnyel utaztatták Hamburg és Budapest között.
Remélhetően a B+N a vasutat ért anyagi kárt az utolsó
fillérig kártérítés formájában kifizette, megírta az elnézést
kérő levelet, persze, azt nem tudni, hogy a MÁV-Startot ért
presztizsveszteséget miképpen tudja rendezni. Ez tarthatatlan.
A fenti eset tükrében is nagyon szerencsétlen dolognak
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tartjuk, hogy a személyszállító vonatok kiszolgálását,
takarítását, víztöltését, WC-ürítését nem az anyavállalat jelen esetben a MÁV-Start Zrt. - hanem innen-onnan
verbuvált gazdasági társaságok végzik: látható, milyen
eredménnyel.

- csak azért, mert egy cég lelkiismeret nélkül végzi
a munkáját. Szakszervezetünk természetesen elvárja,
hogy a MÁV-Start vezérigazgatója részleteibe menően adjon tájékoztatást ennek az esetnek a mikéntjéről, és nyújtson biztosítékot, hogy a jövőben ez nem fog megismétlődni.

Csak remélni lehet, hogy a történtek következtében nem
fog kiszorulni a MÁV-Start a német vasút területéről

Azonnali hatállyal felfüggesztette az NKH a MOL-nak szállító
CRW vasúttársaság működési engedélyét!
A gyúlékony anyagokat szállító tartályvonat felét ki kellett sorozni, korábban ezt a fuvart is az RCH végezte,
kifogástalanul. Egy lépésre vagyunk az alágazati kollektív
szerződéstől, ami nagymértékben segítené, hogy ez az
eset ne ismétlődhessen meg a magyar vasút hálózatán.
A március 28-i biztonsági testületi ülésen szakszervezetünk
jelezte, hogy az a RCH vezetésétől is nyert információk
alapján tudomásunkra jutott, hogy Lőkösházán párját
ritkító eset történt.
Március 27-én a Central Railway (CRW) vasúttársaság
Romániából belépő 24 kocsis szerelvényéből ugyanis
tizenkettőt ki kellett sorozni azért, mert azok súlyos, a közlekedés biztonságát közvetlenül veszélyeztető állapotban voltak, tehát a szerelvény alkalmatlan volt a magyar
hálózaton való közlekedésre. Mindezt a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársai tették meg. A kisorozások
oka többek között a kocsik lejárt fővizsgája, elmaradt
tartályvizsgálat volt.

“Tehát bangladesi állapotok uralták ezt a szerelvényt.
Elgondolkodtató, hogy hány alkalommal fordulhatott az elő, hogy ennek a vasúttársaságnak
a szerelvényei ilyen gyalázatos állapotban közlekedtek
a MÁV Zrt. hálózatán. Erősen gyanítom, hogy nem ez
az első alkalom.”
- vélekedett Bárány Balázs. Ezért is lenne nagyon-nagyon
fontos az, hogy a vasútbiztonsági szervezet folyamatosan,
mindenre kiterjedően tegye a dolgát – ennek érdekében
pedig természetesen biztosítani kell számára a szükséges
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anyagi és személyi feltételeket. Ez a szlovák vasúttársaság egyébként a MOL számára végez fuvarokat, tehát
gyúlékony anyagokkal vannak megrakva a kocsijai.
Mindenki hallhatott történeteket arról, hogy milyen
következményei lehetnek, ha egy ilyen szerelvénnyel bármi
történik... Végre-valahára a hatóság is tette a dolgát,
azonnali hatállyal felfüggesztette e neves vasúttársaság működési engedélyét. Bízom benne, hogy egy
ideig nem is fogják isszakapni. Ezeket a fuvarokat
korábban a Rail Cargo Hungaria végezte kifogástalanul – nem véletlen, hiszen ott azért zömmel
a mi tagjaink teljesítenek szolgálatot.
Szakszervezetünk azontúl, hogy a biztonsági testület
ülésén ezt megemlítette, nem hagyja annyiban a dolgot:
újabb intézkedést kérünk megfelelő helyeken, ahol erre
módunk van. Hiszen tarthatatlan helyzet, hogy a vasúti közlekedés biztonságát bármely vasúttársaság ilyen
gátlástalan módon veszélyeztesse. Most már vannak
következmények, de sok esetben a társaságok egy része
a bizalmi elvre hivatkozva - ami mindent ápol és eltakar
- büntetlenül tehette hosszú időn keresztül, és még azért
teheti is sok esetben.
Varga László a Sprint-Train Kft. email-címéről az alábbi
levéllel kereste meg szakszervezetünket, amit kérésének
megfelelően változtatás nélkül közzéteszünk. A SprintTrain Kft. álláspontjával nem kívánunk vitatkozni, az ügyben a VDSzSz Szolidaritás a Békés Megyei Főügyészségen feljelentést tett a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.
évi C. törvény 233. § (1) vagy (3) bekezdésébe ütköző
a vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének vélelmezhető bűntettének vagy vétségének
elkövetése miatt. Bízunk benne, hogy a Főügyészség ahogy a többi érintett szakhatóság is - a szükséges intézkedéseket megteszi.
“1. A szerelvényt nem Lőkösházán állították meg ott
csupán ellenőrizte a katasztrófavédelem munkatársa
aki a vonatot tovább engedte (ezzel hatalmasat hibázva)
2. A szerelvényt indulóban 2018.03.19-én cégünk

munkatársa vizsgálta Curtici állomáson és ott
visszautasítására
került
a
teljes
szerelvény
a GFR román vasúttársaság részére ezt követően
2018.03.20-án más egyébként nem kis méretű vasútvállalat munkavállalója általunk felfoghatatlan okból
mégis műszakilag átvette és beengedte a vonatot
Magyarország területére (reméljük minimum a vizsgáit
elveszik)
3. A szerelvény 30 üres kocsiból állt és érkező
vizsgálat
során
2018.03.22-én
jómagam
Dunai-Finomító állomáson 24 kocsit Js bárcával
láttam el
4. A legkisebb gond a szerelvénynél a 2 db lejárt

tartályvizsgálati határidő ennél lényegesen súlyosabb
hibák is vannak
5. Ezt a fuvart szerintem eddig egyszer sem fuvarozta az RCH semmilyen minőségben (MMV majd pedig
a THM volt a fuvarozó az elmúlt években)Mivel az ügy
cégünket is érinti és a mi cégünk minden Utasítást
betartott ezért ez a cikk így jelen formájában sérti
cégünk üzleti érdekeit és jövőbeni üzleti lehetőségeinket is csorbítja. Ezen okból kifolyólag kérem a cikk
helyreigazítását!
A CRW a.s általunk kezelt vonatjai (ez december 1
óta a közlekedő vonatjainak kb 65-70%-a) a hatályos
utasításításoknak megfelelő állapotban és módon közlekedtek.”

Egy régi tartozás: rövidesen megindulnak a tárgyalások a több
munkáltatós KSZ tervezetéről!
A következő lépés pedig már az alágazati kollektív szerződés lehet.
Szakszervezetünk összeállította a több munkáltatós
kollektív szerződés tervezetét, amelyet eljuttattunk
a STRATOSZ-hoz (ez egy munkáltatói országos szervezet,
aminek a MÁV-csoport is tagja). Reméljük, hogy az
elkövetkező hetekben megindulnak a tárgyalások, és rövid
időn belül alárják az arra jogosultak a több munkáltatós
kollektív szerződést. Ezt követően már csak egy lépés,
hogy ebből egy alágazati kollektív szerződés szülessen.
“Ez régi tartozásunk, fontos és szükséges, hogy ez
létrejöjjön, hiszen hallhattátok, hogy a vasút világában
milyen állapotok uralkodnak sok helyen. Ezt valahogy
meg kell fékezni, az alágazati kollektív szerződés léte
nagymértékben segítené, hogy az előbb említett eset
ne történhessen meg a magyar vasút hálózatán, és azt
is segítené, hogy azok a munkáltatási körülmények,

amelyekről oly sokan tudnak (a beláthatatlan időtartamú szolgálatok, az utazási idő végtelen mértékű
növelése a szolgálat megkezdése előtt és után) tehát
a munkavállalók kizsigerelése is mérséklődne ezeknél
a vasúttársaságoknál, és előbb-utóbb hasonló munkáltatási feltételeket kellene biztosítaniuk, mint amilyet
a Rail Cargo, a MÁV-Start, a MÁV biztos munkavállalók
részére”
- foglalta össze Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás
alelnöke. Ez elengedhetetlenül fontos, hiszen egyértelmű,
hogy a vasút biztonsága jelentős mértékben sérül akkor,
ha fáradt, megtört, létszámnormától jelentős mértékben
eltérő számú személyzet szolgálja ki az adott vonatokat. Az sem jó megoldás - hosszútávon semmiképp sem
- hogy a relatíve kedvezőbb anyagi juttatások miatt (ami
csak az erősen a szürkegazdaságba hajló munkáltatás
miatt lehetséges), elviszik a munkaerőt az előbb említett
cégektől - tette hozzá Bárány Balázs.

Miskolc TSZVI főnöke
ismét hallatott magáról!
Pár hónapja Molnár Péter mozdonyvezető tagtársunkat
rendszeresen olyan lehetetlen szolgálatokba vezényelték,
hogy úgy érezte: ha ez sokáig így marad, akkor az egészsége
bánja. Így aztán a tettek mezejére lépett: amikor legközelebb ismét hajnalok hajnalán szolgálatba állt - esetében
egyébként ezt több órás utazás, majd az utazás után
a
pihenésre
alkalmatlan
környezetben
való
várakozás előzi meg – közölte, hogy
“nincs kipihent állapotban, hiszen nem hazudhat
a munkáltatójának, és a vasút biztonsága érdekében
sem teheti ezt meg. Volt nagy ramazuri! Bakos uram
fogta magát, és soron kívüli orvosi vizsgálatra próbálta
utasítani tagunkat”
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- idézte fel a történteket Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás
alelnöke. Tagtársunk hozzánk fordult, Cseh Béla, a VDSzSz
Szolidaritás miskolci területi vezető ügyvivője azonban hiába
beszélt Bakos Csabával, nem jutott vele zöldágra. Mint Bárány
Balázs felidézte, ezután Budapest következett:
“A humán ilyen tekintetben abszolút korrekt volt,
le a kalappal, (Milovecz) Márk utánajárt, beszélt a miskolci
főnök főnökével, így aztán elmaradt az orvosi vizsgálat,
és a lehetetlen időben való szolgálatvégzés is.
Bakos uram nem nyugodott, hogy is tehette volna: nehéz
dolog veszíteni, ahhoz kell egyfajta lelki felemelkedettség,
ami nem mindenkiben van meg.
(…) Az Mt. 6. § alapján a munkáltató kötelessége, törvényi
kötelezettsége a munkavállaló méltányos érdekeit
a döntéseinél figyelembe venni.
Mt. 6 §. Bárki megnézheti. Még Bakos úr is...”
Mint ismert, szakszervezetünk korábban a honlapján hívta fel
figyelmeteket arra, hogy bármely tagunk, akit ilyen szörnyű
vezényléssel sújtanak, jelezze felénk, hogy tenni tudjunk.
Péter jelezte, igyekszünk tenni.

Egynapos buszos
kiránduláson vett részt
Szlovéniában a VDSzSz
Szolidaritás
Pécs Cargo tagcsoportja!
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Az április 7-i kirándulást Magyaros László vezető ügyvivő
szervezte, a résztvevők felkeresték Lendva várát, majd megmászták a kilátót, ahonnan négy országot lehetett látni.
Ezt követően az Orchidea-farmon megnézték a trópusi kertet, és a hölgyek legnagyobb örömére szebbnél-szebb orchideákat vásároltak. Dobrovnakban az Energia-parkban
mindenki kedve szerint feltölthette szervezetét jótékony energiával. (Ha az energiát nem is érezték, de a gyönyörű tájban
mindenképpen gyönyörködtek.)
A kirándulás zárása a közelben lévő, Hancsik József által
vezetett családi vendéglátóhelyen elfogyasztott bőséges
estebéd volt. A házigazda jelmondata mindent elárul:
“Itt ennyi, innyi köll”!

Májustól megduplázzuk a gyermekvállalási
támogatás mértékét!
A
VDSzSz Szolidaritás elkötelezett családos, alacsony vasutas
jövedelemmel rendelkező, gyermeket vállaló tagtársainkért támogatása mellett. Épp ezért duplájára emeltük a gyermekvállalási támogatás
mértékét, így 2018. május 1-től születések esetén 10.000 helyett.

20.000 forint.
Ennek értelmében szakszervezetünk e nöksége április 18-án módosította a VDSzSz Szolidaritás Biztosítási, Segélyezési és Támogatási
Szabályzatát, honlapunkon megtalálható:

www.vdszsz.hu/szolgaltatasaink

11

Újszász: nagyon kilóg a lóláb!
A KBSZ-től március 29-én arról tájékoztatta szakszervezetünket, hogy a zárójelentést megküldték, és ugyanaznap postára
is adták, tartalma pedig gyakorlatilag megegyezik az előzetesen kiadott anyaggal. Fontos körülmény, hogy a MÁV biztonsági szervezete a decemberben kiadott tervezetre nem
reagált: pedig hatvan napja volt rá, külön felhívta rá a figyelmét
a KBSZ, és a március 6-i zárótárgyaláson - ami hivatott lett
volna lezárni az ügyet - a megjelent képviselők meg se nyikkantak. Ezen az ülésen derült ki, hogy a KBSZ március 5-én
emailben egy újabb, nem a MÁV, hanem a MÁV budapesti
biztonsági szervezete nevében beadott anyagot kapott. Ennek tartalmát azóta sem ismerjük, hiszen hiába kérjük a MÁV
biztonsági főigazgatóját, csak nem küldi meg részünkre.

A Budapesti Vasútbiztonsági Szervezet visszavonta korábbi “különvéleményét”, tovább gyűrűzik az ügy.
Tarthatatlan, hogy a Közlekedésbiztonsági Szervezet és
a VDSzSz Szolidaritás szerint is vétlen vasutasokra húzzák
rá a vizes le edőt. Sokszor volt szó honlapunkon az újszászi
siklással kapcsolatos ügyekről. Mint ismert, két tagtársunk
több hónapja gyanúsított,

“ egész egyszerűen azért, mert a MÁV biztonsági

szervezete olyan tartalmú feljelentést küldött meg
a rendőrségnek, amely alapján a szolgálattevőt és
a váltókezelőt meggyanúsították.
Mi mindvégig azon az álláspontunk voltunk, hogy
két tagtársunk teljességgel vétlen a történtekben,
és kértük is a vasútbiztonsági szervezetet, hogy az
ügyet újfent vizsgálja át, gondolja végig a számára
előterjesztett álláspontunk függvényében.”
Ezt első ízben még 2017 tavaszán indítványoztuk, mindhiába. Átadtunk írásos anyagokat, helyszínen készített képeket,
vitatkoztunk, érveltünk: mit se számított. Szakszervezetünk
természetesen nem hagyta magára két tagtársát, és
ügyvédünk mindvégig mellettük állt, beadványokkal, indítványokkal próbálta segíteni azt, hogy a nyomozóhatóság mielőbb
bűncselekmény hiányában lezárja az ügyet.
Indítványára a rendőrség a megküldött jelentéseken túl az
összes anyagot bekérte, amit a MÁV biztonsági szolgálata nem tartott fontosnak benyújtani: hangfelvételt, olyan
szakvéleményeket, amelyeket mentő körülményként fel lehet használni, de hogyhogynem a vizsgálati anyagban nem
szerepeltek. Így a rendőrség meghosszabbította a nyomozás
határidejét immár április végéig.
Időközben a Közlekedésbiztonsági Szervezet (KBSZ) is
megküldte a véleményét, ami azonos a miénkkel, röviden: két
tagtársunk nem marasztalható el a siklás miatt. Ez azonban
nem hatotta meg a biztonsági szolgálatot, továbbra is fenntartják az álláspontjukat.
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Nyilván nem volt ennek más célja, mint hátráltatni a vizsgálat
lezártát. Időközben azonban arról tájékoztatott minket a MÁV
Biztonsági Főigazgatósága, hogy mint egykoron Galilei, a budapesti igazgatóság is megtagadta tanait, és visszavonta az
anyagot, amit nagyon gondos munkával összerakva március
5-én megküldtek a KBSZ-nek.
Szóltunk már a szakvéleményekről, ami a két tagtársunk mellett szól, mint mentő körülmény, nem került abba az anyagba,
amit a rendőrséghez benyújtanak, csak a rájuk nézve terhelő,
a MÁV mint sértett megtehette volna már nagyon-nagyon régen, hogy a két kollegája mellé áll, miután egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy vétlenek.
“Nem tudom, mi okból kellett, kell őket bűnbakként kezelni, ahelyett, hogy örülne a MÁV biztonsági főigazgatósága annak, hogy ebben az ügyben
nem történt személyi mulasztás azok részéről, akik
a forgalmat bonyolítják. Nem, nem ezt teszi, hanem
a KBSZ és a mi álláspontunk szerint vétlen személyekre húzták rá a vizes lepedőt. Én úgy gondolom,
hogy e tarthatatlan.
Úgy gondolom, hogy ez az ügy mindaddig, amíg nem
tisztázódik minden egyes részlete, rendkívül sötét
árnyékot vet. Bennem mindenképpen megingott a bizalom a munkájuk iránt. (...)
Mert
hogy
is
lehetne
ez
másképp?
Ha valakik a mentő körülményeket nem veszik figyelembe, ha nem használ a józan érv, a többszöri
beszélgetés
hónapokon
keresztül,
ha
elzárnak dokumentumokat, ha nem adják oda kérésre sem a hangfelvételt, ami egyértelműen igazolja, hogy a siklás idején a Siemens-berendezésen
semmifajta kezelési művelet nem történt, akkor
mire gondoljak?!”
- tette fel a kérdést Bárány Balázs, aki mindezt március
28-án részletesen elmondta a MÁV biztonsági testületi
ülésén is, remélve, hogy az ügy tanulságai pozitív
hozadékkal szolgálnak a jövőben.

Újszászi baleset: 32 kérdés a Vasútbiztonsági
Igazgatóság részére

Csak egy a sok közül: A VBI szándékozik-e hamis vád és
mentőkörülmény elhallgatásának alapos gyanúja okán
büntetőfeljelentést tenni? Persze a többi is elolvasható,
mellékeljük.
1. A budapesti VBI-szervezet (Vasútbiztonsági Igazgatóság) által tartott 2016.09.14-i értekezlet résztvevői
miért nem írtak alá jelenléti ívet?
2. Fentiek tükrében a biztonsági értekezleteken résztvevők mi okból írnak utólag jelenléti ívet és töltik ki az
e-mail címüket és telefonszámukat tartalmazó rubrikákat?
3. A 2016.09.14-i emlékeztetőt miért csak a vizsgálatot
vezető írta alá?
4. Mi a kétségtelen bizonyíték arra, hogy 2016.09.14-i emlékeztetőben említett tárgyaláson a néhai Hosszú Lajos
jelen volt, ott nyilatkozott, ha igen, milyen tartalmú nyilatkozatot tett, illetve átadott-e bárkinek bármit?
5. A budapesti VBI szervezet vezetése miért kutakodott
Kondor Balázs szolnoki csomóponti főnöknek a KBSz-nél
2018.06.06-i megjelenések miértjére választ keresve?
6. A VBI tisztában van-e azzal, hogy kizárólag az általuk a nyomozóhatóságnak elküldött vizsgálati anyagban
foglaltak alapján gyanúsította meg a rendőrség két tagtársunkat? (Mivel említett anyagban nevesítetten a baleset
bekövetkezéséért kizárólag a forgalmi szolgálattevőt és a
váltókezelőt nevezték meg.)
7. A baleset idején a forgalmi szolgálattevővel egy szolgálati helyiségben tartózkodó külsős forgalmi szolgálattevőt a
VBI miért nem hallgatta meg, hiszen ő egyértelműen tudott volna nyilatkozni a forgalmi szolgálattevőnek a baleset idején végzett tevékenységéről?
8. A TEB-nél és a pályafenntartásnál foglalkoztatottak
közül a balesettel kapcsolatban kiket hallgattak meg?
9. A Felügyelő Bizottság (FB) döntése ellenére Farkas
Zoltánnak miért tiltotta meg Kertész Ottó, hogy a hangrögzítő berendezésen hallható, a balesettel összefüggésbe hozható felvételt az FB, így a VDSzSz Szolidaritás
képviselője is megkapja?

10. A 2018.04.04-i FB-ülésen elhangzottaknak megfelelően a VBI részéről mikor szolgálnak erkölcsi elégtétellel
a „jóvoltukból” ártatlanul meghurcolt vasutasoknak?
11. A VBI mikor kérelmezi a nyomozóhatóságnál
a jelentése alapján indított büntetőeljárás bűncselekmény
hiányában történő megszüntetését?
12. A VBI mikor kér elnézést tagtársainktól a történtekért;
biztosítják-e őket arról, hogy a jövőben másképpen lesz?
13. A VBI milyen tanulságot és elvárható személyi konzekvenciákat kíván levonni és milyen intézkedéseket
szándékozik foganatosítani?
14. A VBI-nél a történtek miatt ki érez lelkiismeret-furdalást, és van-e valaki, aki a történtekért szégyelli magát?
15. A VBI irányába megcsappant bizalmat mi módon gondolja a VBI vezetése legalább részben visszaszerezni?
16. Az ártatlan munkatársak védelme során felmerült
költségeket a VBI óhajtja-e megtéríteni?
Ha esetleg nem, akkor mi okból?
17. Kondor Balázs és a munkatársai írásbeli véleménye
a balesettel kapcsolatban miért nem került a rendőrségnek
első alkalommal küldött jelentésbe, vagy legalább
a mellékletébe?
18. Farkas Zoltán miért tudakolta olyan nagy vehemenciával, hogy miként került a rendőrség birtokába
a fentiekben említett vélemény?
19. Miért nem volt jelen a KBSz 2018.03.06-i
- előre is időben meghirdetett - megbeszélésén a vasútbiztonság vezetője, illetve a budapesti VBI szervezet vezetője?
(A vasútbiztonság vezetője azért, hogy elmagyarázza miért
nem adott észrevételt a KBSz előzetes anyagához a 60 nap
alatt, a budapesti VBI vezetője pedig azért, hogy a megbeszélés előtti napon beadott észrevételeit indokolja, és
a feltenni szándékozott kérdésekre válaszoljon?)
20. Ha halaszthatatlan és előre nem látott ok miatt maradtak távol, a VBI főigazgatója miért nem gondoskodott
helyettesítésükről, vagy miért nem kötelezte őket - akár a
szabadságuk megszakításával is - a jelenlétre? (Elvégre
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két vasutas munkavállaló büntetőeljárásának kimenetele
forgott kockán.)

kétségtelenül - néhai Hosszú Lajos TEB műszaki szakértő
munkája) a vizsgálati jelentésben?

21. A budapesti VBI szervezet miért vonta nagy hirtelen
vissza az előzetesen a MÁV Zrt. VBI főigazgatóságán
gondosan és hosszasan egyeztetett anyagát?

28. A VBI miért csak pótlólag, rendőrségi felhívásra csatolta a vizsgálati anyaghoz?

22. Miért nem küldte meg a VDSzSz Szolidaritás
képviselőjének kifejezett írásbeli kérésére sem a budapesti VBI szervezet 2018.03.05-én a KBSz-hez e-mailben
megküldött anyagát?
23. Miért vonta vissza a VBI a KBSz-hez megküldött fent
nevezett tanulmányt?
24. Mi hátráltatta, hogy az inkriminált anyag a KBSz által
felhívott 60 napos határidőn belül elkészüljön, és a MÁV
Zrt. nevében a KBSz-hez benyújtsák?
25. A KBSz 2018.03.06-i ülésén a VBI jelenlévő képviselője, továbbá az Újszász állomás szakmai és munkáltatási felügyeletét ellátó szolnoki csomóponti főnök (Kondor
Balázs) nem kifogásolta a zárójelentés tervezetében
foglaltakat. Ezt nehéz nem egyetértésként értelmezni, de
vajon a VBI miért nem tekinti annak?
26. A VBI milyen kétséget kizáró módon tudja bizonyítani,
hogy a 2016.09.13-án kelt „Szakmai vélemény” készítője
és aláírója a néhai Hosszú Lajos? (Különös figyelemmel
arra, hogy szegény Hosszú Lajos a vizsgálat időtartama
alatt elhunyt, így jó emlékének megőrzése a VBI-nek is
feladata. Álláspontunk szerint a rendelkezésre álló iratok
alapján nem ő az említett irat készítője és aláírója.)

29. A VBI szándékozik-e hamis vád és mentőkörülmény
elhallgatásának alapos gyanúja okán büntetőfeljelentést
tenni?
30. Mi a biztosíték arra, hogy a VBI eddigi valamint jövőbeni vizsgálatait nem befolyásolták, befolyásolják koncepciós hatások? (Csak remélni merjük, hogy nem ezért övezi
titkolózás a vizsgálati anyagokat.)
31. Miért nem tett a VBI feljelentést, például az AWT
vasúttársaság 2016. decemberi jákó-nagybajomi és a 2017.
augusztusi bükkösdi, a vasúti közlekedés biztonságát
közvetlenül, mitöbb: kirívó módon veszélyeztető
eseményei miatt?
32. Várható-e, hogy a VBI által havonta kiadott baleseti tájékoztató a jövőben bővített tartalommal, az okozati
összefüggésekre rávilágítva jelenik meg annak érdekében, hogy a történt események korrekt leírásából az ok
és okozati összefüggések feltárásából az érdeklődők
a megfelelő és szükséges tanulságokat levonva, a munkájuk során azokat felhasználva csökkentsék a baleseti
veszélyek kockázatát?
Budapest, 2018. április 6.

27. Miért nem szerepelnek a 2016.08.22-én és 2016.08.29én kelt műszaki szakvélemények (mindkettő - számunkra

Fülbemászó
Auróra. A rendszerváltás előtt alakult punk zenekar a mai
napig aktívan készíti a lemezeket, és járja az országot.
Ismerik őket a határokon túl is. Koncertjeik mit sem
veszítettek az elmúlt évek során fergeteges lendületükből.
De hogyan is indult a pályafutásuk?
A zenekar 1983-ban alakult meg, “Terrorists” néven adták
első koncertjüket. De ez egyszeri alkalom volt, ezen
a néven nem játszhattak többet. Az új név Auróra Cirkáló
lett, ezzel már kibékült a hatalom is. A zenekar tagjai
Vig László (Vigi), gitár, ének; Pozsgay János (Galacs),
basszus; Polyák Attila, dobok; Demeter János (Dauer), ének. Ez a felállás nem maradt így sokáig: Dauer rendszerellenes szövegei egy időre megpecsételték
a zenekar sorsát, a bandát be is tiltották. Dauer kiszállt,
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és kis idő múlva Kanadába disszidált. A helyét egy
hölgy vette át az énekesi poszton Botos „Tűz” Krisztina
személyében. Őem sokáig tündökölt, mert a fiúk szerint
nem igazán vette komolyan a zenekar törekvéseit. Nem
volt könnyű a banda élete, több rendőrségi figyelmeztetést is kaptak, fellépni is csak álnéven tudtak. Ausztriában azonban ekkortájt nagyon élénk volt a punkélet,
így gyakran kijártak koncertezni .Többet játszottak ott mint
itthon. Első demókazettájukat 1988-ban adták ki, és immár trióban zenéltek. Nyugat-Németországban is turnéztak, készítettek egy kislemezt is.
Aztán jött a rendszerváltás. Nagyon jó időzítéssel, 1989ben jelent meg az első nagylemezük is “Viszlát Iván” címmel: 20.000 példányt adtak el belőle, amivel az akkori

Közép-Európa legkelendőbb punk albumává vált. De nem
volt megállás, a lemezek sorra jelentek meg. 1994-ben
Polyák Attilát Blinker váltotta a doboknál. A lemezeiken
sorra jelentek meg a „slágerek”, koncertjükön a közönség
szinte végigénekelte – és énekli ma is – majdnem az
összes dalt.
1997-ben saját kiadót alapítottak Aurora Records néven.
Zenéjükbe érdekességként bekerült a trombita Goreszky
„Kisbé” Szabolcs vendégzenész jóvoltából. Aztán a trombita a következő albumokon már egyre nagyobb szerepet
kapott a dalokban. 1999-ben újabb csere következett,
ekkor Kovács „Kiskovács” Zoltán foglalt helyett a dobok
mögött. Zenéjük kicsit keményebb lett, még egy gitárossal is erősítettek Matula Csaba személyében. De ő sem
sokáig maradt a csapatban, helyét az eddig csak trombitán játszó „Kisbé” vette át. A zenekar évei tagcserékkel teltek, de népszerűségük töretlen maradt. 2007-ben
a Filmmúzeum Televízió ”Privát rocktörténet” című műsora készített velük riportfilmet. Ezt követően volt egy kis
balhé a zenekar életében:
A lemez szövegeinek egyik fontos témája 2006. októbere,
ezzel kapcsolatban kiderül, hogy a zenekar mélységesen
elítéli a rendőri brutalitást. (Vigit egy hónappal korábban
verték meg rendőrök, amikor egy győri koncertjük után
taxira várt). Ezért, illetve egyesek szerint azért, mert a
logóban lévő rovásírásos “gy” betű kettős keresztnek is
felfogható, számos támadás érte a zenekart internetes
fórumokon, többen fasisztának bélyegezték Vigiéket.
Ekkor adta ki Vigi a következő közleményt, melyben többek között leszögezte, hogy “a zenekar - miként a múltban - jelenleg sem kíván semelyik politikai oldalhoz csatlakozni. Függetlenségünket megtartjuk. A zenekar látja
mindkét oldal hibáit, és ennek hangot is ad, nagyobb per-

spektívából szemlélve a világ mostani állapotát: egyúttal
a kifejezetten káros és agresszív globalizációs folyamatnak
is ellentmond és azzal ellenszegül. (…)” A szimbólumokkal kapcsolatban leszögezte: “a kettős kereszt számtalan
helyen szerepel. Magyarország címerében is ott van, sőt
Szlovákia címerében is, így fasiszta szimbólumnak semmiképpen sem nevezhető, de az új logó ó betűjében nem
is a kettős kereszt van, hanem a latin betűs írásunkat
megelőző, kereszténység előtti korból való rovásírásunk
Gy betűje, mely egyben Győr városunk kezdőbetűje is.
Ezzel zenekarunk a városhoz való kötődését, győri mivoltát kívánta jelezni.”
2011-ben „Galacs” is kiszállt a zenekarból. A basszust
ettől kezdve „Kisbé” vette át. A gyermekek pedig felnőnek,
a dobok mögé Vig Norbert, az énekes fia ült. Vig „Vigi”
László a zenekar motorja, aki ma is épp valahol fellép
a már 35 éves Aurórával. Remélem, még sokáig hallgathatjuk társadalom-kritikus dalaikat:
„Nincs térerő! Ne hívjon senki, nincs mit mondanom. Egyforma hülyék cirkálnak fel-alá mindkét oldalon!” Auróra:
Nincs térerő
Talán a 12 nagylemez miatt vagy ellenére, a zenekar tagjai nem részesültek állami kitüntetésben! De ami késik, az
nem múlik! Mindenkinek ajánlom, hogy hallgasson meg
legalább egy dalt az Aurórától!
Ábrahám „Szakmunkás” László
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ALÁBBI TAGTÁRSAINKNAK GYERMEKÜK
SZÜLETETT, EZÉRT GYERMEKVÁLLALÁSI
TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTEK:
Szekér Balázs, akinek 2017. április 23-án Zsófi néven kislánya született
Fogas László, akinek 2017. november 8-án Boglárka néven kislánya született
Szakonyi László, akinek 2018. március 14-én Rebeka néven kislánya született
Ruzsics Károly, akinek 2018. március 12-én Szeverin
Márta Roland, akinek 2017. november 5-én Dorka néven kislánya született
Nyalesznyák Ibolya, akinek 2018. március 21-én Liliána néven kislánya született

Tudtad?
Szakszervezetünk szociális és segélyezési alapjából támogatja gyermeket vállaló,
alacsony jövedelemmel rendelkező tagjait. A támogatás a 2018. május 1-től
születések esetén 20.000 forint.
A támogatást a gyermekvállalási támogatási kérelem benyújtásával kell igényelni,
a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatával. Ha mindkét szülő tagunk,
akkor a támogatásra természetesen mindketten jogosultak.
További információ és igénylőlap: www.vdszsz.hu/szolgaltatasaink

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

