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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)

XIX. Küldöttgyűlés: Vetkőzzük már le azt a
magyar átkot, hogy „nem baj, ha én nem kapok
semmit, csak a másik se kapjon”!
3. oldal

Bántalmazás: Már a kés is előkerült...

Újszászi baleset: alapjaiban rengetik meg
a MÁV-csoport biztonsági szervezeteit a
KBSZ megállapításai

10. oldal

14 oldal

Egyénileg köthető
szakszervezeti balesetbiztosítás

Baleset Bárkivel történhet…
A balesetbiztosítás éppen abban a pillanatban jelent anyagi segítséget, amikor a leginkább szükségünk van rá.
Készüljön fel előre, hogy baleset esetén kevesebb teherrel kelljen családjának megbírkóznia.
amit kínálunk:
• Nincs kockázatelbírálás és egészségügyi nyilatkozat • Családtagokra is köthető • 2 féle szolgáltatás csomag
BIztoSítáSI SzoLGáLtAtáSoK

Biztosítási összegek (Ft)
„A” csomag

„B” csomag

Bármely okból történő elhalálozás eseén

600 000

1 000 000

Baleseti halál esetén

500 000

1 000 000

1 000 000

1 500 000

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás esetén

500 000

500 000

Csonttörés, csontrepedés esetén

50% feletti baleseti eredetű maradandő egészségkárosodás esetén további kifizetés

20 000

20 000

Égési sérülés esetén

20 000

20 000

2 000

2 000

Baleseti kórházi napidíj

10 000

10 000

Baleseti műtéti térítés

28 napot meghaladó baleseti eredetű táppénz

100 000

100 000

D-E rokkantsági csoportba kerülés esetén (betegségek esetén is)

100 000

100 000

Kritikus betegségek esetén

100 000

100 000

Éves biztosítási díj

6 600

9 000

Féléves biztosítási díjrészlet

3 300

4 500

Kösse meg biztosítását nálunk! Hívjon bennünket!
HOTLINE, SMS: +36 30 908 1145,
vagy írjon a kapcsolat@tavsignal.hu e-mail címre.

Novus Favonius Kft. – SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. Vezérügynök
SIGNAL IDUNA a Szakszervezetek Partnere

XIX. Küldöttgyűlés:
Vetkőzzük már le azt a magyar átkot,
hogy „nem baj, ha én nem kapok semmit,
csak a másikse kapjon”!
20 éven belül a munkavállalók 40-60%-nak jelenlegi munkája meg fog szűnni a technikai fejlesztések miatt; legkésőbb
2022-ig sor kerülhet a személyszállítás liberalizációjára is
Magyarországon: olyan kihívásokkal állunk szemben, amire
szakszervezetünknek válaszokat kell adnia. Ezért teljesen új
formátummal, új programmal és új tervvel kell előállnia a
VDSzSz Szolidaritásnak 2019-ig, mindenki segítségére
számítunk.
Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke szakszervezetünk május 24-i XIX. Küldöttgyűlésén elmondta,

„a közgazdászok és a közgazdaságtannal foglalkozó
tudósok szerint 20 éven belül a munkavállalók 4060%-nak jelenlegi munkája meg fog szűnni. Ezek a
modernizáció következményei.
2019-ben egy olyan programmal, egy olyan szakszervezeti működéssel és egy olyan kihívásokra kész gárdával
kell előállnunk, ami ezekre válaszokat fog tudni adni.
2019-ben új programmal kell majd előállnunk, új
célokkal, új utak keresésével, hosszútávú biztonságot kell

adni a kollegáknak, a vasúti ágazatban dolgozóknak, és
szakszervezetünknek is meg kell találni fiatal tisztségviselőit, az utódainkat, akik ezeket véghez tudják vinni.
Ez hatalmas kihívás.”
Nagyjából 2000 milliárd forintot fektetnek be az infrastruktúra fejlesztésébe. Napi szinten szembesülünk azzal,
hol vannak technikai fejlesztések, a technika hol váltja ki a
kollegákat, hol szűnnek meg a váltókezelői munkahelyek,
hol szűnnek meg a személypénztárak, hol nem lesz szükség
a vonatfelvételre.
Október 4-én az Európai Közlekedési Dolgozók Szövetsége,
az ETF azért tart európai akciónapot, hogy ne közlekedjenek
a vonatok jegyvizsgáló nélkül! Nem egy jegyvizsgálóval,
hanem jegyvizsgálók nélkül! Ebben részt fogunk venni: mi
azért küzdünk, hogy legalább kettővel közlekedjenek, ők
azért, hogy legalább egy fő legyen.
Halasi Zoltán utalt arra, hogy 2022-ben - vagy még előbb
- sor kerülhet a személyszállítás liberalizációjára is Magyarországon: a vasúti árufuvarozás után a személyszállítási tevékenységet is bárki végezhet. Ma már arról megoszlik a társa-
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dalom véleménye, és lassan már a vasúttársaságok véleménye
is, hogy egyáltalán alkalmasak-e ebben a versenyben való
résztvételre. Hiszen új munkáltatók, esetleg új vasúttársaságok jelennek majd meg.
A vasúti teherfuvarozás liberalizációjához képest azonban
annyival rosszabb lesz a helyzet, hogy a személyszállítás
liberalizációja során a privatizált társaságnak már nem kell
magával vinnie a munkavállalókat. Az áruszállításnál ez
megkerülhetetlen volt. Halasi Zoltán szerint a következő év
a 2019-es küldöttgyűlésre való felkészülés jegyében fog eltelni,
ami messze túlmutat a tisztségviselő-választáson és a 30.
évforduló megünneplésén:

„egy teljesen új formátummal, egy új programmal és új
tervvel kell előállni. Ezért senki ne lepődjön meg, ha a
VDSzSz Szolidaritás minden tagját - de lehet, hogy
minden vasutast - meg fogunk találni egy kérdőívvel: föl
akarjuk mérni a vasutasokat arról, hogy mit gondolnak
a munkahelyükről, mit gondolnak foglalkoztatásukról,
(...) mit gondolnak rólunk, mit gondolnak a munkáltatóról.
Elsősorban nyilván a tagjaink véleményére vagyunk
kíváncsiak, de a többiekére is, hogy milyen irányokat
kell kijelölni, hogy lehet kezelni ezt a fluktuációt, a
létszámmozgásokat, és milyen új feladatai vannak egy
szakszervezetnek. Mert az állami vállalatok közötti
átjárhatóság megteremtésének az a célja és legfontosabb
feladata, hogy a megszűnt munkahelyek helyett másik
munkahelyeket lehessen szerezni a kollegáinknak: lehet,
hogy nem a vasúton, lehet, hogy a vízműveknél, lehet,
hogy a Postánál, lehet, hogy a villamosiparban.”
A lényeg, hogy az állami szférában maradhassanak. Mégpedig azonos feltételek mellett: épp ezért lehetővé kell tenni
az átjárhatóságot akár egy kollektív szerződéssel is. Halasi
Zoltán azonban nem rejtette véka alá a véleményét, szerinte
a magyar szakszervezetiség, a magyar szakszervezeti mozgalom nem maradhat abban a helyzetben, amiben jelenleg van.
Ha ugyanis így marad, akkor

„ugyanaz fog történni, mint ami 2018. április 8-án
történt Magyarországon: hogy a szétszabdalt, egymással
nem beszélő, egymást meg nem hallgató társaságok nem
jutnak semmire. És ha a magyar szakszervezetek azt folytatják, amit jelenleg, akkor ide fognak jutni nemsokára.
Mi ebben nem leszünk partnerek, mi keressük a lehetőségeket, új utakat. (...) Mi ebben a tapicskolásban nem fogunk
résztvenni. Akik jönnek velünk, azok jönnek, akik meg
nem, azok ott fognak maradni a sárban. Erre is fel kell
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készülnünk 2019-ig, hogy megtaláljuk ezeket a formátumokat, javaslatokat, irányokat, ahol a szakszervezetünket
abba a helyzetbe tudjuk irányítani, hogy még hosszútávon
a vasutas munkavállalók érdekeit képviselje.”
Nem szabad a kihívásokat elleplezni, a szőnyeg alá söpörni,
ezeket mindig őszintén el kell mondani egymásnak, fel kell
tárni, és ezek alapján kell meg találni azokat a lehetőségeket,
ahogy szükséges egy szakszervezetet építeni - hangsúlyozta a
VDSzSz Szolidaritás elnöke.

„Minden tisztségviselőnek azt szeretném tanácsolni, hogy
keresse meg kollegáit, keresse meg a munkatársait, próbálja
megtalálni azokat, akik hosszútávon akár az ő pótlására
is alkalmasak lesznek. Ez nem egy olyan szakma - tényleg szakmának mondom - hogy egyik napról a másikra
lehessen űzni: ehhez gyakorlat kell, tapasztalat kell
és elfogadottság kell a tárgyalófelek részéről. Én mindenkinek ezt kívánom, és mindenkitől el is várom azt, hogy
2019-ig ebben a közös munkában részt vegyen, hogy a
javaslatok, az ötletek, gondolatok megjelenjenek 2019-re,
mert ha ez nem így lesz, akkor le fogunk maradni.
A munkáltatót rákényszerítjük arra, hogy - 2019-ig és
holnap is - komoly lépéseket tegyen a munkaerő megtartása érdekében. És [a bérrendezés kapcsán] arra
is kérek mindenkit, hogy vegye tudomásul: nem biztos,
hogy minden munkavállaló egy napon fog sorra kerülni.
De mindenki sorra fog kerülni valamikor.
Vetkőzzük már le azt a magyar átkot, hogy dögöljön meg
a szomszéd tehene is: nem baj, ha én nem kapok, csak
a másik se kapjon semmit. Ezen lépjünk már túl,
és fogadjuk azt el, hogy mindennap azon dolgozunk és
azért dolgozunk, hogy valamelyik [munkaköri] csoport
- ahol a foglalkoztatási helyzet ezt megköveteli - valami
pluszt kapjon, és ezután következhet a következő társaság.”
Halasi Zoltán utalt a pályavasútnál történt bérrendezésre,
egyúttal jelezte, hogy a TEB-es, biztberes kollegák is
napokon belül hasonló lépésekre számíthatnak - és a fejpályaudvarokon dolgozó munkavállalók úgyszintén. Hozzátette, hogy bizonyos kéréseket felkaroltunk, amint szakszervezetünk tudomást szerzett róluk, a tolatószemélyzet ügyében
az egész országban történtek lépések. A főrendelkezők ügyében úgyszintén. Megemlítette, hogy mindig az a kritika éri
szakszervezetünk, hogy csak a Startosokkal foglalkozunk,
ezek a példák pont nem ezt igazolják.

„Minél erősebbek leszünk, annál többet fogunk tudni elérni!”

MI ÚJSÁG - 2018. 4. évfolyam 4. szám

| 5

A nagy világmegváltó ideológiák és problémák helyett
visszatértünk a vasutasok problémáinak kezeléséhez!
Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke a XIX. Küldöttgyűlésen emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt két év magyar
munkaerőpiaci helyzetét kihasználva sikeresen és eredményesen működött a VDSzSz Szolidaritás.

„Ma Magyarországon mindenki azt mondja, hogy
valahonnan kapta a pénzt, valaki adta neki. Én régóta
foglalkozom ezekkel a [szakszervezeti] dolgokkal, de még
jóságos munkáltatót nem láttam sehol. Legalábbis 1989
óta, amióta piacgazdaság van, és a piac szentsége
működteti a munkáltatókat - még az állami vállalatokat is - én olyat nem láttam, hogy egy jóságos munkáltató
- hacsak valamilyen érdek nem fűződik ehhez - komoly
intézkedéseket tegyen a munkavállalók anyagi helyzetének javítására. Még most sem, amikor kritikus helyzetek
alakulnak ki néha.”
Mint mondta, rendeztük sorainkat, 2015-ben a váltás semmilyen megrázkódtatást nem okozott, sőt, Halasi Zoltán
szerint

„javított a helyzetünkön, hiszen a nagy világmegváltó
ideológiák és gondok megoldása helyett gyakorlatilag
visszatértünk a vasutasok problémáinak kezeléséhez. És
ez sokkal hatékonyabban és sokkal jobban tudott működni, mint a magyar politikai élet és gazdasági élet megváltoztatásában [2015 előtt] játszott szerepünk.”

Az eredményekről szólva Halasi Zoltán elmondta: tíz éve az
volt a legnagyobb probléma, hogy végre kezdődjön meg egy
bér- és besorolási rendszer kialakítása, ami végre beindult:

„Elindult, jelentem, nincs kész és nem is jó. De elindult,
belekerült a rendszerbe, kollektív erejű megállapodás van
róla, ennek a javítgatása, jobbá tétele napról-napra folyik.
Ezen dolgozunk. Remélem, 2019. végére el fogunk oda
jutni, hogy ez már megfelelő szinten tudjon működni.”
Meglepetésének adott hangot, amikor különböző felmérésekben az olvasható, hogy a kollegák szerint „tök jó, hogy
a MÁV-nál rendszeresen van bér”, mégis az elfogadottság
szempontjából az utolsó helyeken osztozik a szakszervezetek
és a kollektív szerződés.

„Ez egy nagyon érdekes összehasonlítás számomra, hiszen
ezek szerint akkor nem ismerjük a kollektív szerződést,
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illetve hogy mi lenne akkor, ha a vállalatok kollektív
szerződés nélkül működnének, és a Munka törvénykönyve
szerint foglalkoztatnának itt mindenkit. Mennyi jövedelem van abban, mennyi pénzt nem kapnának meg.”
Mindezt persze nagyon nagy kritikának is tartja, és egyúttal
arra kérte a küldötteket, hogy közösen „tegyünk meg mindent, hogy mindenkivel megismertessük” a kollektív szerződések előnyeit. A VDSzSz Szolidaritás elnöke szerint mindenhol sikerült eredményeket elérni, vagy legalábbis jó úton
haladunk. Ami azért nem könnyű, hogy figyelembe vesszük,
hogy tagjaink számos vállalatnál dolgoznak a DB Schenkertől kezdve a Rail Cargo Hungarián át a MÁV-csoportig, ahol
különböző érdekek érvényesülnek.
Jelezte, hogy rövidesen létrejön a több munkáltatós vagy ágazati kollektív szerződés, ami minden tagunk számára biztosítja, hogy a versenypiacon ne kerüljön hátrányba azért, mert
olyan munkáltatónál dolgozik, ahol hellyel-közzel betartják
a törvényeket, és szabályosan munkáltatnak.
De ugyanilyen sikerként értékelte a Közszolgáltató Vállalatok Konzultációs Fórumának megalakítását is, amit a „szakszervezeti oldal bizonyos részeinek” aknamunkája ellenére
sikerült létrehozni, és

„kiszakítani a nagy érdekegyeztetésből: gyakorlatilag
csak az állami vállalatokkal foglalkozzanak. És hogyha
itt a jövőben lesznek eredmények még a munkáltatásban,
az ennek lesz köszönhető.”
Megjegyezte, hogy a kormányalakítás és a választási „adventi
időszakban” nem sok minden történt, de kiderül, kihez
melyik terület tartozik, ezek után pedig megkezdődhet az
érdemi munka. Halasi Zoltán szerint azt is sikerként könyvelhető el, hogy a MÁV-csoport legnagyobb szakszervezetek
között a VDSzSz Szolidaritás megőrizte korábbi véleményvezér
helyzetét. Mint fogalmazott nem kell szeretnünk egymást
egyetlen konkurens szakszervezettel sem, de valamilyen együttműködés minden kérdésben van. A háromlegnagyobb vasutas
szakszervezet - VSZ, MOSZ, VDSzSz Szolidaritás - heti gyakorisággal egyeztet egymással az aktuális kérdésekben. Persze

XIX. Küldöttgyűlés: egy korszak
lezárásának utolsó küldöttgyűlése
2015. júliusa óta már a harmadik küldöttgyűlésre került
sor május 24-én, amit egy korszak lezárásának utolsó küldöttgyűlésének nevezett Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás
elnöke. A következőnek már új utakat kell kijelölnie azontúl, hogy egybeesik a VDSzSz Szolidaritás megalakulásának 30. évfordulójával. De mitől korszakzáró? - tette
fel a kérdést. 2015. júliusában, amikor

„azt vállaltuk közösen, hogy megpróbáljuk visszavezérelni a VDSzSz Szolidaritást arra az útra, amin
1989-ben elindult, (...) nem olyan gondolatok jártak
a fejünkben, hogy el kell venni a tagoktól, el kell venni
az alapszervezetektől, el kell venni a területi szervezetektől, hanem pontosan fordítva gondoltuk: meg kell
hagyni az alapszervezetek gazdálkodását, meg kell
erősíteni a területeket és minél többet kell juttatni a
tagoknak”

„nem azonos a véleményünk, nem is mindig azonosan
lépünk fel ügyekben, de nem is várható el ez senkitől,
hiszen mindenkinek megvan a saját döntéshozó köre, a
saját véleménye valamiről”

- legyen szó akár érdekvédelemről, akár nehéz élethelyzetben való segítségről vagy bármilyen problémájuk megoldásáról. Halasi Zoltán szerint a XIX. Küldöttgyűléssel
el is jutottunk erre a szintre. Hiszen a megkötött egyezségek
a befizetett tagdíj felosztásáról, felhasználásáról hosszútávra beágyazódtak a VDSzSz Szolidaritás Alapszabályába
és minden egyes döntésében tetten érhetőek.

- jelentette ki Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke.

2015 egyik fő célja a szabályszerű működés helyreállítása

volt, a VDSzSz Szolidaritás minden rá vonatkozó törvényi
kötelezettségnek megfelel - hangsúlyozta Halasi Zoltán.

„Ez ma elengedhetetlen egy civil szervezetnél, hiszen
ez jelenti a biztonságunkat, ez jelenti a támadhatatlanságunkat, ez jelenti azt, hogy ahol fellépünk, nem
kell semmilyen ügy mögött magyarázkodnunk, nem
kell támadásokat várnunk: tiszta helyzet teremtődött.”
Az anyagi függetlenség azt jelenti, hogy egy szakszervezet
támadhatatlan, nem zsarolható és nem kijátszható, így
szellemi holdudvara, szakértői függetlenek maradhatnak.
Egy korszak végetért, hiszen

„azt vállaltuk az elmúlt években, hogy a VDSzSz
Szolidaritás vagyonát, vagyoni helyzetét tisztázzuk,
rendezzük. (...) Ha megnéztétek a 2018. évi induló és
záró összegeket, aki akarja, mindent ki tud belőle olvasni.”
Halasi Zoltán óvott a nagyképűségtől, de mint mondta:

„büszkeséggel kijelenthetjük, hogy független elemzők
szerint is Magyarország - akár anyagilag, akár érdekvédelmileg - legerősebb szervezete a VDSzSz Szolidaritás. Ezt nem mi mondjuk, ezt mondják rólunk,
és kimondottan a vállalati szakszervezetek körében.
(...) Mi ezt a címet 2015-ben és 2016-ban is elértük,

(Fotók: Rodek Gyula)
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2017-es adatokat még nem dolgoztak fel. Nagyon
fontos egy szakszervezet működésében, hogy ez így
legyen.”
Meghallgatásra találtak a küldöttek számának bővítésére
irányuló kérések is:

„nem csak az alapszervezeti vezető ügyvivők, a munkáltatónál védettséget élvező alapszervezeti vezetők

a küldöttek, hanem nyitottunk az 50 főnél nagyobb
alapszervezetek irányába is. Nem gondolom, hogy
ez alá kéne mennünk, hiszen azért 50 fő már súlyt
jelent.”

Forrás: https://www.vsz .hu/hirek/m

avstart/bermegallapodas-a-mav-start

Így ez a vállalás is teljesült - szögezte le Halasi Zoltán, a
VDSzSz Szolidaritás elnöke, jelezve, hogy évek telhetnek
el, mire eldől, visszatér-e szakszervezetünk a 2-300 fős
küldöttgyűlések gyakorlatához.

Bántalmazás: a MÁV-Start vezetői
„egyetlenegy javaslatunkat nem
valósították meg, és nem fogadták meg”!
Pedig egyre súlyosabbak az incidensek, már volt, akit késsel
is megfenyegettek. Halasi Zoltán erről is beszélt a VDSzSz
Szolidaritás XIX. Küldöttgyűlésén.

„Tűrhetetlenné vált az, ami Magyarországon a vasúti
közlekedésben napok óta tapasztalható: reggel, délben,
este megtámadják jegyvizsgáló kollegáinkat”

(Fotó: Rodek Gyula)

- mondta Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke szakszervezetünk május 24-i XIX. Küldöttgyűlésén, amikor felhívás
elfogadását javasolta. Mint mondta, szerinte egy küldöttgyűlés
által kiadott felhívás olyan súllyal esik latba, ami képes a
MÁV-Start és a közvélemény figyelmét ráirányítani a problémára, azaz arra, hogy
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„ez már nem tolerálható. Körülbelül három héttel
ezelőtt ez ügyben már tárgyaltunk a MÁV-Start vezetőivel, egyetlenegy javaslatunkat nem valósították meg,
és nem fogadták meg. Ahhoz képest csak súlyosbodtak
ezek az incidensek. Ez a felhívás minden munkavállalóra és minden munkavállalói körre vonatkozik,
amennyiben [a munkavállalót] a munkahelyén bármi
atrocitás érné bárki részéről.”
- szögezte le Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke.
Mint arról beszámoltunk, május 24-én tartotta a VDSzSz
Szolidaritás XIX. Küldöttgyűlését, ennek keretében szak-

szervezetünk legfontosabb döntéshozó szerve felhívást fogadott el:

„Növekvő aggodalommal figyeljük a személyszállító
vonatokon szolgálatot teljesítő személyzet ellen elkövetett egyre gyakoribb és agresszívebb támadásokat.
Sajnálattal tapasztaljuk a MÁV-START Zrt. vezetésének ezzel kapcsolatban tanúsított passzív magatartását.
A munkáltató kötelessége ugyanis a biztonságos munkafeltételek megteremtése és biztosítása.
Tagjainktól nem várható el, hogy megfélemlítve és megalázva teljesítsenek szolgálatot! Épp ezért felszólítjuk a
MÁV-START Zrt. vezérigazgatóját és a döntésre jogosult vezetőket, hogy számolják fel a tarthatatlan munkavégzési körülményeket, és folyamatosan egyeztessenek
szakszervezetünkkel a szükséges intézkedésekről.”
A VDSzSz Szolidaritás több javaslatot is tett már az elfogadhatatlan helyzet mérséklése, tagjaink megóvása érdekében,
érdemi válasz azonban nem érkezett a munkáltatótól. Szakszervezetünk több éve kezdeményezte a nyugati vasúttársaságoknál sikerrel alkalmazott, elrettentő erővel bíró testkamerák bevezetését az utasokkal érintkező vasutasok számára, ez
azonban még mindig nem valósult meg.
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Fel kellene függeszteni az utasleadási lapok írását a
konfliktusos területeken, és még kockázatot sem vállal a
munkáltató, mert úgyse hajtja be senki.
Halasi Zoltán bemutatta egy tagtársunk által írt eseményjelentő lapot. A jegyvizsgáló kollegina lekérte az ügyfélszolgálattól, hogy az utasnak mennyi utasleadási lapja van. Mindez
Kőbánya-Kispest állomáson történt, ahol le akarta szállítani
a vonatról. Az ügyfélszolgálat azt felelte, hogy rengeteg be
nem fizetett utasleadási lappal rendelkezik az utas, aki utána
saját magát késsel akarta agyonszúrni, meg fenyegetőzött.

Bántalmazás:
Már a kés is előkerült...
Május 23., 2746 sz. vonat: Kőbánya-Kispesten a vezető
jegyvizsgáló munkáját egy késsel hadonászó jegy nélküli
utas akadályozta. Rendőri intézkedésre került sor.
A történtekről - így erről az esetről is - tájékoztattuk Csépke
Andrást, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatóját! A VDSzSz
Szolidaritás rendkívüli VÉT-ülést kezdeményezett az utazószemélyzetet szolgálat közben érő egyre gyakoribb és súlyosabb támadások miatt!

„Nyolc éve mondjuk, hogy felesleges konfliktusba
keveredik a vezető jegyvizsgáló, a jegyvizsgáló az utassal
azért, hogy utasleadási lapot írjon, amit egyébként a
bánat be nem hajt”
Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke szerint azokat
terheli a felelősség, akik nem fogadták meg a rendkívüli
VÉT-ülésen is elhangzott javaslatainkat: ezek 80%-át ugyanis
évek óta szajkózzuk. Az alábbiakban részleteket közlünk
ülésen elhangzottakból.

„Azon nem lehet közöttünk vita, hogy ezek a napokban történt események rendkívüli intézkedéseket követelnek!”
- jelentette ki Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke a
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MÁV-Startnál szakszervezetünk által kezdeményezett május
28-i rendkívüli VÉT-ülésen (ide kattintva meghallgathatod).
Elmondta, hogy három héttel korábban már sor került egy
konzultációra ez ügyben,

„azóta semmi.”
Leszögezte: amennyiben a MÁV-Start nem teszi magáévá a
javaslatokat, akkor minden felelősség a munkáltatót terheli
a továbbiakban. A VDSzSz Szolidaritás elnöke által megfogalmazott javaslatok két csoportba sorolhatók: az azonnali
intézkedések körére és a hosszútávúakra.

AZONNALI INTÉZKEDÉSEK:
Fel kell függeszteni a díjszabás bizonyos előírásait illetve a
jegyvizsgálókra vonatkozó utasítások egyes részeit. Nem
értjük, hogy ilyen helyzetben miért kell a jegyvizsgálóknak a
vonaton két irányból kezdeni a jegyvizsgálatot. Ezzel kapcsolatban csak egy utasítást kellett volna már kiadni a legutóbbi
konzultáció óta.
Legyen lehetősége a jegyvizsgálónak a jegykezeléstől a
konfliktus miatt elállni. Mondhassa, hogy ne kelljen neki
ezt a jegyet kezelni. Ezt elmondtuk már három hete is emlékeztetett Halasi Zoltán.

„Ennek semmi értelme: 8 éve mondjuk azt, hogy felesleges
konfliktusba keveredik a vezető jegyvizsgáló, a jegyvizsgáló az utassal azért, hogy utasleadási lapot írjon,
amit egyébként a bánat be nem hajt. Százezrével őrzi
a MÁV-Start a be nem hajtott utasleadási lapokat.”
A VDSzSz Szolidaritás elnöke szerint a MÁV-Start és a MÁV
pontosan tudja, melyek a fertőzött, bántalmazásban leginkább érintett területek, így például Vésztő térségére az említett felfüggesztés nyilván nem vonatkozna, de

„azokon a területeken, ahol konfliktus van, azonnal el
kell ettől tekinteni.”
Halasi Zoltán utalt a pár évvel korábban a MÁV-Start és
szakszervezetünk között létrejött egyezségre, aminek értelmében a hölgyek nem teljesítettek egyedül szolgálatot
éjszaka a fertőzött vonatokon vagy a diszkósvonatokon.
Ha egy vállalat a vezetése változik, a vállalat attól még
ugyanaz marad, így a megállapodáshoz ma is tartania kell
magát a Startnak.
Azonnal meg kell szüntetni a fejállomásokon és a budapesti állomásokon a pótdíjjal való jegykiadást! Eddig a
munkáltató azzal érvelt ellene, mert a munkáltató szerint ez
a lépés elirányítja az utasforgalmat a pénztárak helyett a vonatokra.

„Jelentem, Nyugatiban nincs nyitva éjszaka pénztár.
Nem tudom, milyen forgalmat lehet elirányítani a
pénztártól a vonatra. Mindenki a vonaton vesz jegyet.
Ezért a pótdíjjal való jegykiadástól való eltekintést a
budapesti és Budapest környéki szolgálati helyekről
szerintem azonnal fel kell függeszteni!
(...) Nem sikerül két év alatt testkamerát beszerezni, de
ha kimennénk itt a hátunk mögött lévő piacra, lehetne

venni egy zsákkal. Nem sikerült ezt két év alatt megoldania a MÁV-Startnak, de úgy tudom, hogy minden
jegyvizsgálónak van telefonja, ami gondolom, hang- és
képfelvételre alkalmas. A krízisesetben miért nem
veheti fel az eseményt, és miért nem rögzítheti, hogy
mi történt?!
Miért nem lehet megoldani, amikor a mozdonyvezetőnek
és a többi jegyvizsgálónak telefonja van, hogy egy
pánikgomb-rendszert lehessen feltelepíteni a telefonra?
A mai világban azt gondolom, hogy ez kétnapos fejlesztés,
kivéve mondjuk a MÁV-nál, ahol két év, mint a testkamera esetében.”
Javasolta, hogy például az egészségileg alkalmatlanná vált
kollegákkal, akikkel amúgy nem tud mit kezdeni a munkáltató, a fertőzött területeken meg lehetne előre szűrni az
utasokat a pályaudvarokon: rendelkeznek-e az utazáshoz
szükséges jeggyel?
Utalt arra, hogy „fantasztikus kapcsolat” van a Készenléti Rendőrség és a MÁV-Start, MÁV között. Jelezte, hogy a
MÁV-nak vasutas polgárőrségét miért nem lehet felhasználni
esetleg,

„ha a rendőrség erre nem tud embereket adni vagy nem
képes? Azt gondolom, hogy rövidtávon ezek az intézkedések azonnal bevezetendők azért, hogy elkerüljük a
nagyobb konfliktust.”
Hosszútávon pedig lehessen a vonaton jegyet venni.
(Ki lehet számolni a különbséget, hogy mennyi pénzt
takarított meg a vállalat a pénztárak bezárásával és mennyi a
jegyjutalék közti különbség, és ha ennyivel többért adnák a
vonaton a jegyet, már rendben is van a dolog.)
Halasi Zoltán szerint át kell tekinteni az egész pótlékolási
rendszert.

„Én biztos nem fizetnék a vonaton az 500 forintos
jegyem mellé 10 ezer forint büntetést. És az utasok
döntő többsége nem akar ilyet fizetni. Ez ugyanis nem
életszerű. Tudom, hogy ez évek óta téma, de oda vezet,
hogy utasleadási lapok tömegével születnek, nem akarják
kifizetni a díjakat, és ebből keletkeznek a konfliktusok.”
Elmondta: a 2017. XX. MÁV Értesítő tartalmazza, mit kell
tenni bántalmazásos esetekben, így például az nem szerepel
benne, hogy a havaria irányító visszamondja a rendőri intéz-
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kedést, amikor megtámadták a jegyvizsgálót. Arra is kíváncsi lenne, hogy hányan jelentkeztek az Értesítőben szereplő
programba, hány jegyvizsgáló vett részt vagy egyáltalán
tudja-e, hogy részt vehet, ha őt támadás éri.

„Én csak azt tudom mondani, hogy semmilyen nagy
kérésünk nincs a munkáltató felé, mint amit leírtunk
és elmondtunk: velünk együttműködve ezeket a lépéseket
meg kell tenni. (...) Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a
munkáltató azt gondolja magáról, hogy majd a szakszervezetek helyett majd ő jóságos munkáját elvégzi.
Sajnos, nem jött be, mert ezt régen úgy hívták, hogy
korporatív államigazgatás, amikor valaki magáról
100 évvel ezelőtt kitalálta, hogy ő lehet a munkáltató
és a szakszervezet is. (Akinek van kedve, járjon utána
ki volt ő).
Szerintem ezt nélkülünk nem lehet megoldani. Mai
példa: Nyugati pályaudvaron létszámnorma alatti vezénylés volt, kollegáink kimentek, és hogyhogynem lett
második jegyvizsgáló a vonatra. Miért kell odamenni
minden vonathoz? 13:18-kor indult Kecskemétre ez a
vonat. Miért kell ezt eljátszani? Nincsen meg a létszám,
nem vezényelünk, nem szólunk, sok egységgel megy: én
megértem, hogy létszámhiány van - de azt olvassuk az
újságban (...), hogy minden rendben, minden frankó,
a jegyvizsgálók 1126%-a akar itt
haláláig dolgozni, de mi nem ezt
tapasztaljuk. Ezt is helyre kell
tenni, és ha ezek az intézkedések
megtörténnek, akkor se biztos,
hogy ebben a társadalmi helyzetben elejét lehet venni a jegyvizsgáló-támadásoknak, de biztos, hogy sokkal kevesebb esetben
lesz, hogy konfliktusba kell kerülni
az utasokkal.
Én azt gondolom, hogy azoké a
felelősség ebben az ügyben, akik
nem fogadták meg az általam most
elmondottakat - ennek 80%-át évek óta
szajkózzuk, mint egy rossz madár - vagy elbagatellizálják a dolgot: „Jaj, mit számít az, pár embert elkalapálnak, mi van akkor? Az semmi. Megverhettek
volna ezret is, de csak 92-öt vertek meg, milyen
rendesek voltak az utasok.”

Halasi Zoltán javasolta, hogy a munkáltató indítson kampányt, amiben a többi utast is felszólítják a felelős viselkedésre. „Hiszen azt tapasztaltuk az ügyek döntő többségében, hogy abszolút nem állt a jegyvizsgáló mellé a többi utas
sem. Persze, nem kell nekik mondjuk egy késsel hadonászó
emberrel szembeszállni, nyilvánvaló” - tette hozzá a szakszervezetünk elnöke. Mint mondta, a VDSzSz Szolidaritás
kötelességükre való ráébresztése érdekében felhívással fordul
az utazóközönséghez.
Végezetül Halasi Zoltán az önvédelmi gázspray beszerzésének fontosságát is megemlítette.

„Lehet majd olvasgatni a beszámolókat, hogy men�nyien mentek el, mennyien maradtak, meg mennyien
nem akarnak itt dolgozni, a Budapesti TSZVI-ről
168 ember adott be áthelyezési kérelmet vidékre, haza.
Szerintetek ez véletlen? Ezeken kell elgondolkodni. És
ha ez a 168 ember elmegy innen, nem lesz ilyen jegyvizsgáló-verés, mert nem lesz jegyvizsgáló meg vezető
jegyvizsgáló.”
10 napon belül újabb konzultációra kerül sor, ahol reményeink szerint a munkáltató már az általunk megfogalmazott
javaslatokra is érdemben reagál.

Megszüntette a rendőrség
a nyomozást az újszászi siklás ügyében,
két tagtársunk már nem gyanúsított!
Ezzel viszont az ügynek nincs vége, hiszen két teljesen
ártatlan embert gyanúsított meg a rendőrhatóság a budapesti
területi biztonsági szervezet véleménye alapján. Szakszervezetünk nem nyugszik addig, amíg a felelősök el nem nyerik
büntetésüket.
Az újszászi ügyben játszott szerepük tisztázásáig álláspontunk szerint a Vasútbiztonsági Főigazgatóságnak
nincs erkölcsi alapja, hogy tagjainkat érintő ügyekben
vizsgálatokat folytasson.

„Mint ismert, az újszászi siklás ügyében nagy előrelépés
történt, hiszen a szakszervezetünk által biztosított
hatékony védői eljárás eredményeként is két tagunkat
nem gyanúsítják tovább, az erről szóló határozatot
megkapták.
El kell rajta gondolkodni, hogy mi történt volna abban
az esetben, ha a szakszervezet nem lép - mert mondjuk
a két vasutas nem tagja a VDSzSz Szolidaritásnak:
magukra maradtak volna, és lehetséges, hogy még hosszú
évek eltelnek, míg az igazság kiderül. Persze, ha egyáltalán kiderült volna.”
- számolt be a pozitív fejleményekről Bárány Balázs, a
VDSzSz Szolidaritás alelnöke, aki tarthatatlannak nevezte a
Vasútbiztonsági Főigazgatóság eljárását:
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„Egyértelműen bebizonyosodott, hogy a vasútbiztonsági szolgálat által kiállított balesetvizsgálati szakvélemény valótlan tényálláson alapult. Ennek ellenére nem
hajlandóak arra, hogy szembe nézzenek a tettükkel.
Nagyon fontos: két teljesen vétlen embert gyanúsított
meg a rendőrhatóság a budapesti területi biztonsági
szervezet véleménye alapján. Két teljesen ártatlan embert. Az eljárás velük szemben több hónapig tartott.
Mindenki el tudja azt képzelni, milyen érzés lehet gyanúsítottként szolgálni, és élni a mindennapokat úgy, hogy
a fenyegetettség a bűncselekményért bizony tetemes.
Meg kell nézni a Btk-t.
Kértük a Vasútbiztonsági Főigazgatóságot, hogy legalább kérjen elnézést két tagtársunktól. Nem tették meg.
Kértük, hogy térítsék meg az ügyvédi költségeket. Nem
tették meg. Kértük, hogy tárják fel, mi okozhatta ezt a
skandallumot. Nem tették meg. Hallgatnak.”
Szakszervezetünk nem nyugszik addig, míg a történtekért
felelősök meg nem kapják a büntetésüket, illetve a nevük
nyilvánosságra nem kerül, hiszen

„az nem lehet, hogy a vasúttársaságnál bárkit meg
lehessen ok nélkül, vétlenül gyanúsítani”
- jelentette ki Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.
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Újszászi baleset: alapjaiban rengetik meg a
MÁV-csoport biztonsági szervezeteit a KBSZ által kiadott
zárójelentésben és biztonsági ajánlásban foglaltak!
Mint a Közlekedésbiztonsági Szervezet fogalmaz: „az ajánlás
elfogadása és végrehajtása esetén biztosítható, hogy az üzemeltető szervezet a biztonsági berendezéseit biztonságos
állapotban tartsa”.

“BA2016-0898-5-01: A Vb megállapította, hogy a
vágányszabályozások után a váltók teljeskörű vizsgálata, mérései és azok dokumentálása nem történtek
meg. A kitérőszabályozás a váltó szerkezetének és az
állítóberendezés munkapontjainak elmozdulásával jár,
a vonatkozó szabályok emiatt elő is írják a beavatkozás
utáni mérést, azonban nincs pontosan meghatározva,
hogy mit kell mérni, és hogyan kell azt dokumentálni.
A KBSZ javasolja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vasúti Hatósági Főosztálynak, hogy vizsgálja meg,
hogy a MÁV Zrt. biztonságirányítási rendszere megfelelően tartalmazza-e a pályafelügyeletre vonatkozó előírásokban a vágányszabályozások utáni vizsgálatokat,
méréseket és azok dokumentálását.
Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén nagyobb
esély van arra, hogy a pályafelügyelet a vágányszabályozás során veszélyes állapotba kerülőváltókat kiszűrje,
valamint a váltók vágányszabályozás utáni forgalombiztos állapotát igazolja.
BA2016-0898-5-02: A Vb megállapította, hogy a biztosítóberendezésbiztonsági funkcióinak visszajelentésében
10 hónapon át fennálló ismert, de ki nem javított hiba
volt, valamint a biztosítóberendezés fővizsgálata elmaradt, a vizsgálat idején még nem készült el.
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A KBSZ javasolja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vasúti Hatósági Főosztálynak, hogy vizsgálja meg,
hogy a MÁV Zrt. biztonságirányítási rendszere megfelelően tartalmazza-e a biztosítóberendezések fővizsgálati
rendszerét, a fővizsgálatok, valamint a hiányosságok
megszüntetése annak megfelelően megvalósul-e, továbbá
azt, hogy annak hiányosságai, elmaradó lépései a biztonsági ellenőrzések során feltárásra, az abból adódó
kockázatok kezelésre kerülnek-e.
Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén biztosítható,
hogy az üzemeltető szervezet a biztonsági berendezéseit
biztonságos állapotban tartsa.
BA2016-0898-5-03: A Vb megállapította, hogy az
állomáson a papírzárak kezelése, nyilvántartása kaotikus,
többszörös, nem sorrendszerű a felhasználás, ezek
átadása pontatlan.
A KBSZ javasolja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vasúti Hatósági Főosztálynak, vizsgálja meg, hogy a
MÁV Zrt. biztonságirányítási rendszere megfelelően
tartalmazza-e a biztosítóberendezéseken alkalmazott
fémzárak, papírzárak felhasználását, kezelését, nyilvántartását. Olyan zárak használatát javasoljuk bevezetni, amelyeken az egyedi azonosító a gyártáskor kerül
fel a zárra.

Horgászverseny: már a tizedik!
2018. május 19-én ismét az Aranyponty Horgászcentrum adott otthont a VDSzSz Szolidaritás Pécsi
Területi Szervezetéhez tartozó Alapszervezetünk szokásos horgászversenyének. Ezt Farkas Laci vezető ügyvivő
immár 10. alkalommal szervezte meg.
A környezet csodálatos, 1000 hektáros terület, amelyből
800 a vízfelület, ennek jelentős részén az Aranyponty Zrt.
tervszerű halgazdálkodást folytat. Közel hatvan hektáron
viszont három tó kizárólag a horgászok rendelkezésére áll.
A hely fekvése kedvező a vasutasoknak, hiszen Rétszilas
vasútállomás mindössze 10 perc sétára van. Az időjárásra
idén nem lehetett panasz, mert már reggel meleg volt, a
napsütést csak kisebb felhők zavarták rövid időre.
A gyülekező, a kötelező „velkámdrink” és a szabályok
ismertetése után a sorsolás következett, majd a horgászok
közvetlenül a saját helyük mellé állhattak be autójukkal.
Gyors előkészület következett, és már csobbantak is a
különféle etetőanyagokkal tömött szerelékek. Hat óra horgászat után kialakult a végeredmény:

FÉRFI:
I. Pintér Gábor, 12,02 kg
II. Németh Ferenc, 10,77 kg
III. Szabó József, 10,47 kg

NŐI:
I. Wenhard Mercédesz, 2,64 kg
II. Marosi Ágnes, 2,21 kg
III. Bódi Alexandra, 0,62 kg

A VDSzSz Szolidaritás Legeredményesebb horgásza
kitüntető címet pedig Szabó József hozta el 10,47 kg-val.
A díjak átadását követően csülkösbabot fogyaszthattak a
résztvevők a pár száz méterre lévő Nádiiskolában. Gratulálunk a díjazottaknak, köszönjük a végig jó hangulatú rendezvényt Farkas Lacinak és családjának!

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a biztonsági
berendezések normál üzemállapottól eltérő kezelései
nyomonkövethetők, ami a biztonság folyamatos fenntartásához elengedhetetlen és szükséges.”
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ALÁBBI TAGTÁRSAINKNAK GYERMEKÜK SZÜLETETT, EZÉRT
GYERMEKVÁLLALÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTEK:
Karáth Attila, akinek február 3-án Áron néven kisfia;
Tolnai Péter, akinek március 2-án Koppány néven kisfia;
Varga Henrik, akinek március 13-án Márton néven kisfia;
Duró Ferenc, akinek április 3-án Ábel néven kisfia;
Polgárdi-Dancs Nóra, akinek április 28-án Norina néven kislánya;
Nagy János, akinek április 29-én Luca néven kislánya;
Kázmér István, akinek április 29-én Fanni néven kislánya;
Novák László Norbert, akinek május 9-én Fruzsina néven kislánya;
Radics Sándor, akinek június 1-jén Kristóf néven kisfia született.

Tudtad?
Szakszervezetünk szociális és segélyezési alapjából támogatja gyermeket vállaló,
alacsony jövedelemmel rendelkező tagjait. A támogatás a 2017. október 1.
utáni születések esetén 10.000 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!

