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

Sokszor a vasúti szabályozás is konfliktusba 
kényszerítette a vasutasokat az utasokkal! 
3. oldal

Három tagtársunk ellen is 
koncepciós eljárás zajlik!
6. oldal

Utasellátó: egyezséggel zárult a VDSzSz 
Szolidaritás által kezdeményezett 
kollektív munkaügyi vita! 
9. oldal



Hevesi Tamás volt 2018-ban a kultikus budai Tabán Fesztivál 
egyik fellépője. Sokaknak talán nem mond semmit ez a név, 
pedig nem ma kezdte Tamás a pályáját. Első zenekara már 
1978-ban megalakult “Hehaki-Japánszky 80” néven. A banda 
a gyulai Erkel Gimnáziumban jött létre, de a falai közt készült 
dalok már az 1980-ban megalakult Névtelen Nulla nevű 
zenekarban hangzottak fel Tamás énekével. Több hangszeren 
is tanult játszani: citerán, vadászkürtön, hegedűn. Mindhá-
rom hangszeren tehetségesnek bizonyult, de őt is megcsapta a 
rockzene. Így alakult meg első gimnáziumi zenekara.

Tizennégy évesen már dalokat írt, ezekben ötletessége, 
humora is kitűnt, mert különleges hangokat adó eszközöket is 
használt: írógép, pumpa vagy akár porszívó hangja is hallható 
a zenékben. Persze dalait az ifjúkori szerelem és csalódás is 
átlengi. Az 1980-ban alakított Névtelen Nullával csak saját 
dalokat játszottak.

Mint a zenekarok általában, úgy ők is meg akarták váltani 
a világot! Több országos tehetségkutató versenyen értek el 
sikereket. Az 1983-as érettségi után a Színház és Filmmű-
vészeti Főiskolára jelentkezett, ahova azonban nem vették 
fel. A zene mellett a sport terén is ért el sikereket a Gyulai 
SE NB II-es csapatában focizott, majd az atlétikai sportok 
terén is aranyjelvényes sportoló lett.

1984-ben a Névtelen Nulla úgy döntött ,hogy Budapestre 
költözik, mert úgy gondolták, hogy igazán a fővárosban 
lehet csak valamit elérni. 1985-ben készítették el első stúdió 
felvételeiket, “Esernyő” és “Miért” címmel. Először Viktor 
Máté (Non-Stop) figyelt fel rájuk, aki meghívta őket a 
Magyar Rádió 8-as stúdiójába, ahol újabb két dalt rögzítettek 
“Diadal/Csíkos napernyő” és “Jeremy” címmel. Mindkét 
dal hatalmas sikert aratott. Sorra jöttek a meghívások: kon-
certek, újságcikkek, tévéfelvétel. Beindult a szekér.

„Valószínűleg ez volt a csapat egyik leggyengébb száma, 
mégis ez lett a legismertebb” – mondta a Békéscsabán élő 
zenész a Jeremy című romantikus dalról, mely – mint 
kiderült – a Névtelen Nulla hosszútávú sikerének lehetősé-
gét hordozta magában, ám közvetve a zenekar viszonylag 
gyors bukásához vezetett. Ma már elképzelhetetlen, ami a  

fiatal vidéki srácokkal a ’80-as évek derekán történt:  
a Boros Lajos dirigálta, monopolhelyzetben lévő lemez-
kiadó vállalat, a Hungaroton a Jeremy közel másfél évig 
tartó sikerszériája alatt a csapattagok és támogatóik folya-
matos kérlelése ellenére sem volt hajlandó megjelentetni a 
Névtelen Nulla nagylemezét. Bár a dalt már 1985-ben 
sikerrel játszotta a rádió, és csakhamar a tinédzserek illet-
ve a huszonévesek kedvencévé vált, sokáig azt sem tudta 
az ország, hogy kik játsszák. A Jeremy hosszú hónapokig 
vezette a slágerlistákat, valószínűleg a kamaszok ezrei élték 
meg első romantikus és/vagy szexuális élményeiket a szám 
közben összebújva. A siker ellenére a várva várt nagylemez 
túl későn, csak 1987. nyarán jelenhetett meg.

“Lali király” ott ártott a zenekarnak, ahol csak tudott.  
A nagylemez csak kis példányszámban, és nem minden-
hol volt kapható, 47 000 példányban kelt el. Nem érhette 
el az 50 000-es, aranylemezhez szükséges példányszámot.  
Az Országos Rendező Iroda által szervezett fellépések 
száma kezdett visszaesni. Az eddigi barátok, zenészek, 
zenekarok most már konkurenciát láttak bennük, a kiadó 
is bezárta előttük kapuit. A banda lelkesedése is megcsap-
pant, míg végül a zenekar feloszlott.

A zenekar feloszlása után Tamás egy búcsúkoncertet adott 
a Névtelen Nullával, majd elbúcsúzott az országtól is: gitár-
jával beutazta a világot. 1994-ben tért haza.
Elkészítette az „Ezt egy életen át kell játszani” című 
videóklipet, majd az azonos című lemezt. Újra a népszerű-
ség csúcsára került, igaz, ezúttal már szólókarrierjét kezdte 
meg. Azóta több lemezt is kiadott, de szinte mindegyiken 
volt egy-két sláger, amik a rádiókban ma is hallhatóak.

2018-ban pedig ott adott koncertet, ahol talán sohasem 
gondolta, hogy játszani fog: meghódította a legendás 
Tabán közönségét is! Felhangzottak a mára már legendás-
sá vált dalok, amiket a közönség együtt énekelt Tamással! 
Számomra is nagy élmény volt a koncert, mindenkinek 
ajánlom, ha alkalma nyílik meghallgatni, ne szalassza el a 
lehetőséget! Tamás dalának soraival búcsúzom:

Ábrahám ‚szakmunkás’ László

„Ezt egy életen át kell játszani, amíg feszül a húr! 
Ezt egy életen át kell játszani, és még azon is túl!”

Fülbemászó
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Rengeteg múlik a munkaszervezésen, a technikai fejlesz-
téseken, a pótdíjazási rendszer módosítása sem várathat 
tovább magára. De mi vezet a bántalmazásokhoz? - firtatta 
a Civil Rádió adásában Tóth Mónika, akinek a VDSzSz 
Szolidaritás elnöke volt a vendége. Az utóbbi időben ugyan-
is  nagyon sok támadás érte a vasutasokat, amiről Halasi 
Zoltán szerint az utasítások, szabályok is tehetnek, hiszen

“sokszor maga a vasúti szabályozás is arra kényszerí-
tette a kollegáinkat, hogy konfliktusba keveredjenek 
az utasokkal.”

Hiszen mint rámutatott, abban az esetben, ha valakinek 
nincs jegye, vagy nem megfelelő, akkor el kell kérni az 
iratait, írni kell róla egy utasleadási lapot. A VDSzSz 
Szolidaritás elnöke szerint a kollegáink el akarták végezni 
a munkájukat, ennek során pedig sokszor konfliktusba 
kerültek az utasokkal. Persze nem minden utas ilyen. 
Mindenféle eset előfordult már az utóbbi időben: volt, aki 
alapból ittasan szállt fel a vonatra, de akadt példa csoportos 
garázdálkodásra is.

Az érdemi változáshoz kollektív munkaügyi vitára volt 
szükség! Két éve szorgalmaztuk a testkamera alkalmazását, 
ez idő alatt tucatnyi javaslatot tettünk a munkáltatónak 
a munkaszervezés jobbítása, illetve technikai fejlesztések 
érdekében. 

“És egy kollektív munkaügyi vitát is kellett kezdemé-
nyeznünk a legjobban érintett budapesti térségben, és 
mondhatom azt, hogy talán ilyen szempontból ez ered-
ményes is volt: a MÁV-Start vezetése is belátta, hogy 
nem tartható ez a helyzet.”

A munkátató befogadta azt a javaslatunkat is, hogy a jegyvizs-
gálók okostelefonjára pánikgomb kerüljön támadás esetére, a 
riasztásről pedig előbb a kollegák, majd a rendőrség is érte-
sítést. Mint Halasi Zoltán rámutatott, a jegyvizsgálók jelenlegi 
telefonjukkal is tudnak kép- és hangfelvételt készíteni.

Évek óta vesszőparipánk, hogy az éjszakai forgalomban és a 
veszélyes térségekben – ezek létezéséről a MÁV-Start is tud - 
egyedül ne végezhessenek munkát, ne legyen kötelezettségük 
konfliktusba kerülni az utassal. Mindössze annyit kell tenniük, 
hogy ezt bejelentik a forgalomirányítónak, és akkor már nem 
marasztalhatóak azért, mert az utas valóban nem vesz jegyet.

Ezeket a javaslatainkat megfogadta a munkáltató, és a fertő-
zöttebb területeken rendőrt, polgárőrt vagy biztonsági őrt is 
igyekszenek a jegyvizsgálók mellé biztosítani arra az esetre, 
ha egyedül kellene elmenniük a vonattal, egyedül kellene 
szolgálatot teljesíteni. 

Halasi Zoltán szerint a technikai fejlesztéseket nem segítik 
elő, hiszen ha Nyugat-Európában valakinek nincs jegye,  

Bántalmazás: 
 „Mindenkinek megvan a felelőssége!”
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az be sem tud menni a pályaudvarra. Magyarországon még 
ilyen jellegű technikai fejlesztésekre nem került sor, épp 
ezért nagyon sokan megpróbálkoznak a blicceléssel.

A VDSzSz Szolidaritás elnöke problémát lát a szabályozásban 
is, ha ugyanis valakinek nincs jegye, az olyan mértékű bün-
tetésre számíthat, amit szerinte a nem agresszív utasok sem 
akarnának befizetni. Ennek korrigálására is tettünk javas-
latokat, az egész rendszert át kellene nézni.

Halasi Zoltán beszélt arról, hogy a korábbi években a MÁV-
Start mindig elbagatellizálta a történteket a MÁV-Start 
mondván, hogy egy évben másfél millió vonat közlekedik, 
ehhez képest elenyésző, hogy száz embert támadás ért.  
Szerinte a MÁV-Start vezetése is belátta már, hogy tévedett. 
Ha nem szankcionálják a bántalmazásos esetet, akkor 
előbb-utóbb nem száz, hanem 200 vagy 300 támadással 
kell szembenézni. A közfeladatot ellátó személyek elleni 
erőszak súlyosabb büntetési tételt von maga után, de ez sem 
képes visszatartani pár utast az agressziótól. 

“Tehát valóban valamilyen technikai fejlesztés kellene ah-
hoz, hogy eleve már ki lehessen szűrni azokat az utasokat, 
akiknek nincsen jegyük, és a pályaudvarra be se jussanak.”

Így a vonaton már nem alakulhatna ki konfliktus. Munka-
szervezésre, technikai fejlesztésekre, a pótdíjazási rendszer 
módosítására van szükség. Halasi Zoltán beszámolt arról, 
hogy a VDSzSz Szolidaritás jelezte a munkáltatónak: szak-
szervezetünk az utasokat is megszólítja, hiszen konfliktus 
esetén a jóérzésű embereknek segíteniük kellene a bajba 
került vasutasoknak, nem pedig elfordulni tőlük: a hatóságok 
segítségét is kérhetnék.

“Mindenkinek megvan a felelőssége ebben”

Budapest térségében a ceglédi vonalon történt a legtöbb – 
36 – bántalmazás tavaly. Ezen a vonalon mindenképpen 
nagyobb erőket kell felvonultatni a MÁV-Startnak, hogy 
lépes legyen egalább megvédeni a kollegákat az atrocitások-
tól - emelte ki Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke.

A VDSzSz Szolidaritás kollektív munkaügyi vitát kezde-
ményezett a MÁV-Startnál, miután a vasútvállalat hóna-
pok óta nem tett semmit a vasutasok elleni sorozatos, egyre 
gyakoribb és súlyosabb támadások ellenére. A kollektív 
munkaügyi vita keretében végre teljesült szakszervezetünk 
több, régi követelése is, így például a vonatszemélyzet 
jogosult lesz felfüggeszteni kereskedelmi tevékenységét a 
vonaton, ha munkája során úgy érzi, hogy támadás érheti.

A MÁV-Start vezetése vállalta, hogy a „veszélyes” vonato-
kon rendőri, vasútőri jelenlétet biztosít. A hölgy jegyvizs-
gálókat szintén kísérni fogják, ha egyedül szolgálnak. 

Nemsokára már használhatják a VDSzSz Szolidaritás által 
évek óta javasolt testkamerákat a vasutasok: a munkáltató 
szerint várhatóan szeptemberben érkezik több száz készülék.

Bárány Balázs ismételten javasolta az érintett vasutasok-
nak, hogy használják bátran ezeket az eszközöket, ami-
ket a munkáltató be is mutatott számunkra. Ez alapján 
nagyon igényesnek tűnnek, az áruk is eszerint alakul: 
közel 150 ezer forintba kerülnek, ami természetesen nem 
azt jelenti, hogy a tagjainktól ezt az összeget bárki is 
követelheti, ha rajtuk kívül álló okokból a kamera esetleg 

megsérülne, elveszne, vagy például valamelyik utas erő-
szakkal elvenné tőlük. De - mint a VDSzSz Szolidaritás 
alelnöke fogalmazott, 

“Természetesen ragaszkodunk ahhoz is, hogy adott 
vonatokat kísérjenek, a hölgyek az esti órákban egye-
dül ne teljesítsenek szolgálatot, hogyha mégis, akkor 
kísérettel, és egyáltalán: továbbra is elvárjuk, hogy a 
munkáltató a Kollektív Szerződés mellékletében lévő 
létszámnormát alkalmazza!”

Rövidesen a vasutasok használhatják a VDSzSz Szolidaritás  
által javasolt, az okostelefonokra telepített úgynevezett  
pánikgombot is, amit a munkavállalók veszély esetén nyom-
hatnak meg. A vonatokon és adott állomásokon bemondják, 
hogy a vonatokon civil ruhás rendőrök tartózkodnak.

A kollektív munkaügyi vita keretében megtartott tárgyalás 
végén a munkáltató és a VDSzSz Szolidaritás képviselői 
megegyeztek abban, hogy egy hónap múlva áttekintik az 
intézkedéseket. Szakszervezetünk ennek függvényében 
dönt arról, hogy szükséges-e ez ügyben újabb kollektív 
munkaügyi vitát kezdeményezni.

Bántalmazás: az érdemi változáshoz kollektív
munkaügyi vitára volt szükség!
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Kihirdette a vasúti reformot a francia elnök: két szakszer-
vezet egész nyáron kitart a sztrájk mellett!

A kormány legfőbb célja, hogy megszüntesse a vasúti dol-
gozók kivételezett helyzetét, amely a munkahelyek életre 
szóló szavatolását és az 50 és 55 év közötti nyugdíjba vonulást 
teszi lehetővé, a változás 2020-tól lép életbe a vasúthoz 
belépő dolgozók esetében.

Emmanuel Macron kihirdette az állami vasúttársaság  
reformját előíró törvényt, amely ellen április eleje óta 
sztrájkkal tiltakoznak a szakszervezetek. A köztársasági 
elnök legitimnek nevezte a dolgozók aggodalmait, ame-
lyekre szerinte a jövőben is válaszokkal kell szolgálni. Macron 
a parlament által június 14-én elfogadott törvény aláírását 
követően az Elysée-palotában elmondta: „Az új lap, ame-
lyet megkezdünk a vasúti rendszerben, nagyon fontos, teljes 
átalakítást jelent. Az SNCF-nek mostantól megvan minden 
esélye arra, hogy sikeres legyen ebben az új világban, ahogy 
mindig is győzni tudott, a kihívásokkal szembenézett az el-
múlt nyolcvan évben. Tudom, hogy a reform aggodalmakat 
váltott ki a vasutasok részéről, a franciák ezt meghallották. 
Szeretném nekik elmondani, hogy ezzel a munkával a legé-
getőbb aggodalmakra válaszoltunk és folytatjuk az ágazati 
és a vállalati egyeztetéseket.”

Az elfogadott reform a költségcsökkentések mellett a 2020-tól 
meghirdetendő vasúti liberalizációra készíti fel az állami 
vasúttársaságot, amikor a piac fokozatos megnyitása értel-

mében külföldi vasúttársaságok is működtethetnek vonato-
kat a francia TGV-k útvonalain. A kormány legfőbb célja, 
hogy megszüntesse a vasúti dolgozók kivételezett helyzetét, 
amely a munkahelyek életre szóló szavatolását és az 50 és 
55 év közötti nyugdíjba vonulást teszi lehetővé, miközben a 
franciák többségére a 62 éves nyugdíjkorhatár vonatkozik. 
Ez a változás 2020-tól lép életbe a vasúthoz belépő dolgozók 
esetében, a jelenlegi vasutasokat nem érinti.

Macron megerősítette, hogy az állam 
átvállalja az SNCF felhalmozott 
adósságának kétharmadát, mint-
egy 35 milliárd eurót, és a követ-
kező tíz évben napi 10 millió 
eurót ruház be a vasúti háló-
zat korszerűsítésére. A vasúti 
szakszervezetek április 3-án 
kezdődött szakaszos sztrájkja 
– amelynek keretében a vasu-
tasok minden öt napból kettőn 
tartottak munkabeszüntetést – 
június 28-án ért véget. Egy nappal 
korábban állítólag a dolgozóknak már 
csak kevesebb mint kilenc százaléka sztrájkolt.

A radikális CGT és a Sud folytatni kívánja a munkabeszünte-
tést egész nyáron, a többi szakszervezet befejezi a tiltakozást.

MTI/iho

Kihirdette a vasúti reformot a
francia elnök: két szakszervezet egész nyáron 

kitart a sztrájk mellett!
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Tagtársaink mindkét esetben vétlenek voltak, munkájukat 
úgy végezték, hogy az a vasút biztonságát nem veszélyeztet-
te, a vasút érdekeit szolgálta. Ez a hála.

Németh Zsolt lassan két éve húzódó pere elsőfokon még 
mindig csak az alapoknál tart. Mint ismeretes, 2016. júli-
usában rúgta ki a MÁV-Start Németh Zsolt tagtársunkat 
azért, mert a Kollektív Szerződés vonatkozó rendelkezéseit 
betartva nem volt hajlandó egyedül továbbítani azt a vonatot, 
ahol két fő volt a minimális létszámnorma.

A könyörtelen és embertelen lépést követően indított pert 
első fokon megnyertük, másodfokon azonban a Fővárosi 
Törvényszék új eljárásra utasította az első fokon eljáró bí-
róságot, ennek egyik állomása volt a június 19-i tárgyalás. 
Ezen szakszervezetünk szakértői bizonyítást kért, amit a 
bíróság el is rendelt annak bizonyítására, hogy tagtársunk 
nem csak ó jogosult, hanem köteles is megtagadni a munkát 
abban az esetben, ha az előírt létszámnormánál kevesebb 
személyzettel kívánják közlekedtetni a vonatot. (Nyilván a 
72 órás szabály alá tartozó vagy a menetközbeni rosszullét 
folytán bekövetkező szolgálatkiesési esetek kivételével.)

Fontos hangsúlyozni, hogy a bíróság elsőfokon több mint 
egy éve tagtársunkat felmentette a munkaviszonyából szár-

mazó vétkes kötelezettségszegés vádja alól, és megállapította, 
hogy a felmondás jogellenes volt. Ebbe nem nyugodott bele 
a MÁV-Start vezetése, és nagy erőket mozgat meg annak 
érdekében, hogy akaratát tagjainkkal és a VDSzSz Szolida-
ritással szemben érvényre juttassa. 
Folytatódik tehát a küzdelem a MÁV-Start és tagtársunk, 
a VDSzSz Szolidaritás között, de nem különb a helyzet a 
MÁV Zrt-nél sem, ahol a Biztonsági Főigazgatóság kivá-
lóságaival szintén tagjaink, illetve szakszervezetünk áll 
hadban Újszász ügyében. Mint Bárány Balázs fogalmazott,

“gyakorlatilag nagyon-nagyon sok a párhuzam a két 
ügy között, hiszen álláspontunk szerint mindkét esetben 
koncepciós ügy áldozatai tagjaink. Újszász esetében 
ketten, ebben az ügyben „csak” egy. Nem tudom, 
miért nem lehet ezeket a dolgokat tisztességgel, egyez-
séggel lezárni, hiszen a Napnál is világosabb, hogy 
mindkét esetben tagjaink vétlenek voltak, munkájukat 
úgy végezték, hogy az a vasút biztonságát nem veszé-
lyeztette, a vasút érdekeit szolgálta. Ez a hála.”

Bárány Balázs sajnálja, hogy képtelenek vagyunk a mun-
káltatóval egyezségre jutni, és az ügyek előbb-utóbb a bíró-
ságon kötnek ki a munkáltató családról, tisztes elbánásról 
rendre hangoztatott állításai ellenére…

Nagyon sok a párhuzam az újszászi ügy
és Németh Zsolt ügye között: mindkét esetben 
koncepciós eljárás áldozataivá váltak tagjaink!
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Pedig a TSZVI-igazgatók is igazán szót emelhetnének a 
ruhaellátás javítása érdekében. Tagtársunk május 5-én 
a 2512 sz. vonaton civil öltözetben (nadrág, ing és cipő) 
végzett munkát, az előírt kitűzővel nem rendelkezett, 
ezért írásbeli figyelmeztetést kapott. Bradács Dénes, a 
VDSzSz Szolidaritás Budapest TSZVI Alapszervezet 
vezető ügyvivője az írásbeli figyelmeztetés visszavonására 
kérte a TSZVI-igazgatót, mivel az abban rögzített tények 
nem fedték a valóságot.

Mint Bradács Dénes jelezte, tagtársunk elmondása alapján 
a kikért dokumentumok tartama nem fedte a valóságot! 

“Az abban rögzített ruhadarabokat nem vette át, és nem 
rendelkezik csak egy nyakkendővel - 2013. óta! A munka-
vállaló személyesen kereste fel az illetékes ruhaelosztó köz-
pontot, ahol azzal a ténnyel szembesült, hogy még a neve 
sem szerepel a nyilvántartásban!”

A VDSzSz Szolidaritás ügyvivője három pontban rögzítette 
a legfontosabb tanulságokat:

• nem kötelezhető a munkavállaló saját ruházatban 
munkavégzésre?

• munkáltatónak biztosítani kellene az évszaknak 
megfelelő egyen- és formaruházatot!

• tiszteletben kellene tartani azon munkavállalók 
csoportját, akik saját pénzükön vásárolt ruházat-
ban látják el szolgálatukat! Pedig nem kötelezhető 
senki erre!

Bradács Dénes szerint egyre többen jelzik a ruhahiányt. 
Egy másik tagtársunk 2018 januárban végezte el a tanfo-
lyamot, azóta nem kapott ruhát.

Tagtársunk ügyében az írásbeli figyelmeztetés átértékelé-
sét, jóhiszemű elbírálását, majd visszavonását kérte Bradács 
Dénes! A vezető ügyvivő jelezte: tagtársunk jelentkezik kö-
vetkező soron következő szolgálatára, és rendelkezésre fog 
állni, de amíg ilyen fokú megbecsülésben részesül, megfon-
tolandó számára, hogy a személyszállító vonatokon saját 
civil ruházatában végezzen munkát.

Munkavégzés civil ruhában: nincs ruha,  
mégis vjv-tagtársunkon akarják elverni a port!

Január elsejétől működhet a bér- és besorolási
rendszer a MÁV-csoportnál

Folyamatos a munkakörmegújítási projekt munkája, a felek 
minden héten találkoznak, hivatalosan és informálisan is 
szót váltanak, sőt, a MÁV Zrt. illetékesei részére biztosítot-
tuk azokat a múltbeli dokumentumokat, amik a munkáltató 
sok költözése miatt már nem fellelhetőek. Bárány Balázs, a 
VDSzSz Szolidaritás alelnöke szerint

a MÁV Zrt. apparátusa fogékony az észrevételeinkre, ami 
biztató a jövőre nézve. Tényleg okkal gondolom, hogy ez 
évben ez a projekt eredménnyel zárul, és nem lesz akadálya 
annak, hogy egy várva-várt jó bér- és besorolási rendszer 
január elsejétől működjön a MÁV Zrt. és a hozzátartozó 
leányvállalatok tekintetében. Ez rendkívül fontos hiszen 
mindannyiótok számára ismert, hogy számos teher nehezíti 
a korrekt bérezések rendszerének megvalósulását.



8  |  MI ÚJSÁG - 2018. 4. évfolyam 5. szám

Szinte az összes cafeteria 
megszűnik jövőre

Amennyiben az adócsomag szerinti változások való-
sulnak meg, úgy szakszervezetünk természetesen a 
Szép-kártyára utalható maximális évi 450 ezer forint 
keret biztosítását fogja követelni tagjai számára. Mivel 
a június 19-én beadott törvényjavaslat szerint jövőre a 
Szép-kártya marad az egyetlen kedvező adózású cafe-
teriaelem.

MEGSZŰNIK:

• a lakáscélú munkáltatói támogatás adómentessége
• a mobilitási célú lakhatási támogatás adómentessége
• a kockázati biztosítás munkáltató által megfizetett 

díjának adómentessége
• a diákhitel törlesztéséhez adott munkáltatói juttatás 

adómentessége
• a sportrendezvényre szóló belépők adómentessége
• a kultúrautalványok adómentessége
• a készpénzben kifizethető 100 ezer forintos juttatás 

kedvezménye

A Szép-kártyán adható éves rekreációs keretösszeg a 
költségvetés alá tartozó munkahelyek esetében 200 ezer 
forint, egyéb munkáltatók esetében 450 ezer forint.

Nem tudni, mi áll a háttérben, de remélhetően a 
Biztonsági Főigazgatóság képes lesz felülemelkedni a 
korlátain! Erről szólt a legutóbbi tárgyalás az ominó-
zus újszászi üggyel kapcsolatban, időközben ugyanis 
a Vasútbiztonsági Főigazgatóság főigazgatója helyett 
a budapesti biztonsági vezető írt levelet, ennek tartal-
mát azonban egyenesen elképesztőnek nevezte szak-
szervezetünk alelnöke:

“Még mindig ott tart a BIF, hogy a KBSZ és a 
rendőrség megállapításaitól függetlenül - ugyan-
úgy ahogy korábban is - két tagtársunkat tartja 
a siklással kapcsolatban egyedül hibáztathatónak.  
Ez egész egyszerűen elképesztő. Mintha nem is let-
tek volna azok a megállapítások, amik tagtársain-
kat teljes egészében mentesítették a BIF által rájuk 
rótt vétek alól. Nem értem, mi van a háttérben, 
de ez tűrhetetlen. Remélem, nem az, hogy ők a mi 
szakszervezetünk tagjai. Mert most már nem 
tudok másra gondolni se egy ideje.” 
 
Bárány Balázs reményét fejezte ki, hogy a Biztonsági 
Főigazgatóság képes lesz felülemelkedni a korlátain, 
és végre ”tudomásul veszi, elfogadja és egyetért” a 
KBSZ, a rendőrség és a forgalmi szakszolgálat ügy-
beli megállapításaival. Természetesen a bocsánatkérés 
sem maradhat el két, általuk ártatlanul meghurcolt 
tagtársunktól, amit megfelelő elégtételnek – akár 
sérelemdíjnak – is kísérnie kell az őket ért megpró-
báltatások és igaztalan támadások miatt.

Újszász: hiába vétlen a 
KBSZ és a rendőrség 

szerint is két 
tagtársunk, a BIF 

továbbra is kizárólag 
őket hibáztatja!
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Utasellátó: egyezséggel zárult a 
VDSzSz Szolidaritás által kezdeményezett 

kollektív munkaügyi vita!

Az éves munkaidőkeret négyhavira módosul idén decem-
ber 31-ig. Július második felében ismét tárgyalóasztalhoz 
ülünk annak érdekében, hogy megismerjük a MÁV-Start 
Utasellátóra vonatkozó jövőképét.

A VDSzSz Szolidaritás azután kezdeményezett kollektív 
munkaügyi vitát a Budapesti TSZVI-nél, hogy a munkál-
tató nem vett bennünket komolyan, nem volt hajlandó az 
előzetesen megígért, letárgyalt megállapodásokat aláírásra 
elénk tárni: gyakorlatilag becsapott bennünket.

Többfordulós tárgyalást követően végül június 29-én az ügy 
rendeződött. Mint Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás  
alelnöke beszámolt róla, megegyeztünk abban, hogy az egy 
éves munkaidőkeret négyhavira módosul idén december 31-ig,  
utána pedig szeretnénk ezt értelemszerűen fenntartani oly 
módon, hogy a Kollektív Szerződés helyi függelékét nem csak 
december 31-ig rögzítjük a négyhavi munkaidőkeret vonatko-
zásában, mint feltételt, hanem értelemszerűen továbbra is.

A másik kérdés okafogyottá vált, hiszen azt kértük, hogy 
azon esetekben, amikor a létszámnormától eltérő a 
személyzet létszáma adott járatokon, akkor a kieső kollega 
járatra eső jövedelmét a járatot elvivő munkavállaló egy 
az egyben megkaphassa.
Ez azért vált okafogyottá, mert ezt a javaslatot amiatt 
tettük, hogy az „Erzsébet-vonatok” fennakadás nélkül 
közlekedhessenek, ne jelentsen hátrányt a létszámproblé-
ma. Időközben a MÁV-Start a szolgáltatást átadta a MÁV 
Nosztalgia Kft-nek – erről ismét nem tájékoztatta szak-

szervezetünket. Mondani sem kell, hogy a szolgálat- 
átadásnak nem örülünk, mert azt látjuk, hogy egyfajta 
piacszűkítés zajlik – hiába a gesztus annak érdekében, 
hogy az Utasellátóegyre jobban működjön. Ezt a kollek-
tív munkaügyi vitában is hangsúlyoztuk, és megegyez-
tünk: július utolsó harmadában újra tárgyalóasztalhoz 
ülünk annak érdekében, hogy megismerjük a MÁV-Start 
Utasellátóra vonatkozó jövőképét. Erre ígéretet tettek, és 
nem rejtettük véka alá, hogy amennyiben ez megint csak 
pusztába kiáltott szó marad, akkor újrakezdjük a kollektív 
munkaügyi vitát.

“Nem hisszük, hogy szakszervezetünknek ölbe tett kézzel 
kell várni, hogy mikor szűnik meg egy-egy tevékenység. 
Ennek épp elég kudarcát tapasztaltuk már az elmúlt évti-
zedekben, úgyhogy azt gondolom, nem kell még egy pró-
bát kivárnunk.”
 
Annak is örülünk, hogy a kollektív munkaügyi vitában a 
VSZ partner volt, hiszen minden tárgyaláson képviseltette 
magát. A VDSzSz Szolidaritás tárgyalódelegácója termé-
szetesen hozzájárult ahhoz, hogy teljes értékű félként tárgyal-
janak, mitöbb: örültünk neki. Az utolsó tárgyaláson már a 
VSZ elnöke is részt vett, és Bárány Balázs szerint jelenléte 
hozzájárult az egyezség létrejöttéhez. Mint fogalmazott: 

“Egyfajta erőt tudtunk demonstrálni a munkáltató irá-
nyában, nem tudott bennünket megosztani. Ez a jövőre 
vonatkozóan is jó példa.”
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A tervek szerint a Pályavasút a csomóponti főnökségek 
területét érintő jelentős átszervezésre készül, sokak munka-
szerződésében azonban a csomópont egész területe szerepel.

Valamikor megszokott dolog volt, hogy a vasút a folyama-
tos átszervezés lázában élte mindennapjait - az elmúlt évek-
ben ez kevéssé volt jellemző, most ismét feltámadt a régi 
szokás. Mivel január elsejétől a tervek szerint a Pályavasút 
jelentős, a csomóponti főnökségek területét érintő átszer-
vezést hajt végre, attól tartunk, hogy a munkáltató ennek 
következtében a munkavégzés helyét - a jelenlegihez képest 
- bővíteni kívánja.

Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke megje-
gyezte: vannak olyan szerencsés tagjaink, akik hallgatva 
tanácsainkra, adott szolgálati helyre kötötték csak meg a 
munkaszerződésüket. Viszont sokan vannak, akik irányadó 
telephelyet írtak alá, de emellett a munkaszerződésükben a 
csomópont egész területe is szerepel. Félő, hogy amennyi-
ben újabb szolgálati helyekkel bővül az adott csomópont 
területe, akkor majd a munkáltató úgy kívánja értelmez-
ni a már korábban megkötött munkaszerződéseket, hogy 
a bővüléssel érintett összes szolgálati helyen foglalkoztathatja  
tagjainkat - ez számukra nyilván kedvezőtlen változást 
jelent. Épp ezért javasoljuk mindenkinek, hogy tisztázza 
a szolgálati főnökével: miképpen gondolja a vasút január 
elsejét követően alkalmazni munkaszerződésének említett 
rendelkezését.

A VDSzSz Szolidaritás pedig természetesen tárgyal a MÁV 
Zrt-vel a félreértés elkerülése érdekében, illetve hogy tag-
jaink munkáltatási helyzete az átszervezést követően még 
véletlenül se romoljon, hanem inkább javuljon.

Figyelem!  
Előfordulhat, hogy a 

munkáltató 
január elsejétől bővíteni 

kívánja a
munkavégzés helyét!
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Nem felejtettük el azon tagjaink sorsának javítását sem, 
akik munkaköri feladataik során gépkocsit is vezetnek: 
az elmúlt időszak rossz tapasztalatai miatt úgy véljük, 
hogy megengedhetetlen, ha valaki a munka végeztével - 
kellő pihenés hiányában - gépkocsit vezessen - ráadásul 
olyan gépkocsit, ami munkatársakat szállít.

Ezért javasoltuk a MÁV Zrt. részére, hogy mindaddig, 
amíg a felmerült kérdésekre nem kapunk választ 
(milyen típusú jogosítvány szükséges, milyen orvosi 
vizsgálatok, milyen egyéb rendszeres szakmai tanfo-
lyamok kellenek), legalább a pihenőidőt biztosítsák. 
Úgy véljük, hogy a munkáltatónak garantálnia kell az 
érintettek részére, hogy vezetés előtt legalább négy órát 
pihenéssel tölthessenek.

A munkáltató készített egy tervezetet, melynek bizonyos eleme-
ivel egyetértünk. Viszont ez a tervezet nem vált hivatalos elő-
terjesztéssé, így megvitatni sem volt mit. Tehát az ügy jelenleg 
áll. A holtpontról való elmozdulás érdekében Dorozsmai Éva, 
a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettese részére 
összefoglaltuk saját javaslatainkat. 

Minden érintettre kiterjedő egységes szabályozást nem lehet 
alkotni, mivel vállalati gépjárművet sokan, sokféle okból, 
eltérő feltételek és körülmények között vezetnek.
Ezért célszerű különválasztani az ilyen járműveket alkal-
manként vezető, esetenként munkatársait is szállító veze-
tő-irányító, szellemi tevékenységet végző munkatársak ilyen 
irányú tevékenységét a fizikai munkát is végző – döntően 
pályafenntartási, biztosítóberendezési területen dolgozó – 
munkavállalókétól.

Az előbbi esetben – összhangban az NFM és az OMMF 
tárgyban kifejtett véleményével – mi is elegendőnek tartjuk, 
ha a munkaköri kockázatértékelésben megjelenik a gépjár-
művezetés ténye, és az előzetes illetve időszakos orvosi alkal-
massági vizsgálatokat végző orvosok erről a vizsgálatra kül-
dés dokumentumaiból tudomást szereznek.

Minőségileg más kategóriát képez azon munkavállalók hely-
zete, akik otthonról indulva összeszedik munkatársaikat, 
kiviszik a munkavégzés helyére, egész nap velük együtt fizikai 
munkát végeznek, majd este mindenkit hazaszállítanak. 
Ebbe a körbe soroljuk a munkahelyi készenlétből bármilyen 
okból való kivonulás során fellépő gépjármű-vezetési kötele-
zettséget is.

Ezekben az esetekben a szellemi munkát végzőkre vonatkozó 
feltételeken túl (kockázatértékelés, fogl. Eü. orvos tájékoz-
tatása) további korlátozásokat tartunk szükségesnek.

Alapvető, hogy a munkatársaikat munkába, majd haza szál-
lító, gépjárművezetéssel is megbízott munkavállalók mun-
kaideje a gépkocsival való indulással kezdődik, és hazatérést 
követően a kiszállással végződik.

Elengedhetetlen, hogy a gépkocsivezető mindenkor kipihen-
ten vezesse járművét. Ez munkakezdéskor valószínűleg bizto-
sított, viszont a műszak végeztével már kevésbé. Épp ezért 
elvárjuk, hogy legalább azon munkatárak esetében, akik a 
gépkocsivezetésen túl fizikai munkával is töltik munkaide-
jüket, a munkatársak hazaszállítását megelőzően legalább 
4 óra, munkáltató által biztosított megfelelő körülmények 
között, a munkáltató által megkövetelten és ellenőrzötten 
pihenéssel töltsék.

Amennyiben a napi munkaidő a gépkocsivezetés miatt meg-
haladja a 12 órát, úgy ennek áthidalására javasoljuk az osztott 
munkaidő megfelelő ellentételezés melletti felajánlását, vagy 
a készenléti munkakörben történő, KSZ-ben előírt feltételek 
szerinti foglalkoztatást.

Fontos, hogy az adott gépjárművet igénybe vevő munkatár-
sak tájékoztatást kapjanak arról, hogy nem hivatásos gépko-
csivezető szállítja őket, a járműbe saját felelősségükre szállnak 
be, ezért a beszállást meg is tagadhatják.
Úgy véljük, hogy a munkáltató érdemi válaszait a megálla-
podást mielőbb elősegítő konzultációnak kell követnie.

Jó pár nyitott kérdés van a gépjárművet vezető 
munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban, 

ezeket rendezni kívánjuk!
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Az útátjárókban történt események száma ugyanis - az 
ORFK-val közösen folytatott országos ellenőrzési akciók 
ellenére - nem, vagy csak az ellenőrzések idejére csökken.

Czentnár Béla, a VDSzSz Szolidaritás vezető ügyvivője 
dr. Kökényesi Antal, a MÁV Zrt. biztonsági főigazgatója 
részére írt levelében kiemelte, hogy az útátjárós balesetek 
közel mindegyike a közúti járművezetők felelőtlenségéből, 
figyelmetlenségéből, nem pedig vasúti hibából következik be. 
Ettől függetlenül mégis a vasúti közlekedés biztonságára 
süt negatív bélyeget. Továbbá az ilyen események következ-
ményei miatt (közfeltűnést kelt, súlyos sérülést, halált okoz, 
valamint jelentős anyagi kár is keletkezik) a megelőzésre 
- az ellenőrzésen és szankciókon kívül - a MÁV Zrt-nek 
egyéb lehetőségeket is kell találnia.

Legkézenfekvőbb és leghatékonyabb minden bizonnyal 
a fény és fél, vagy két fél csapórúddal biztosított útátjá-
rók kialakítása, a korszerűsítésekhez forrást kell szerezni.  
Ismert számunkra is az ilyen beruházások korlátozott volta, 
időigényessége, de véleménye szerint 

“eredményre vezethet néhány – tudomásom szerint 
eddig még nem gyűjtött - fontos adat kiértékelése, 
mint például a mozdonyszemélyzet hangjelzése a 
„Figyelj!” jelzés adásának adatai.” 

Ismereteink alapján ugyanis a mozdonyfedélzeti berendezés 
nagy pontossággal képes rögzíteni az adott jelzés idejét, hosz-
szát, továbbá a jármű helyzete is pontosan meghatározható. 
Czentnár Béla kiemelte: ezen adatok gyűjtése semmiképpen 
sem a mozdonyvezetők bárminemű felelősségének megálla-
pítását, hanem a megelőzés hatékonyságát szolgálnák!

Legkézenfekvőbb és leghatékonyabb 
a fény- és fél, vagy két, fél csapórúddal 

biztosított útátjárók kialakítása!
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Ettől persze még maradtak, csak elszomorító, hogy 2018-ban 
ilyesmi megtörténhet.

Az élet ismétli önmagát: nem oly rég a BKK-hoz tartozó 
HÉV önálló társaságként a MÁV-hoz került, és szakszerve-
zetünk pedig úgy döntött, hogy ennél a társaságnál is gyara-
pítani kívánja tagjai táborát. Ezért pár munkatársunk felke-
reste a telephelyeket, hogy a munkavállalóknak bemutassák 
szakszervezetünket, munkánkat - egyszóval kedvet adjanak 
a belépéshez. Ezt Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alel-
nöke szerint is abszolút jogszerűen tették, de mint beszámolt 
róla, egyszer csak megjelent egy szakszervezet helyi pasája, 
majd kisvártatva a munkáltató nevében is valaki, és bőszen 
tudakolták, hogy mit keresnek ott tagjaink, egyáltalán: mit 
akarnak. A szakszervezet és a munkáltató kórusban érzékel-
tette, hogy jobbnak látnák, ha tagjaink nem tartózkodnának 
a helyszínen, mert zavarnak bizonyos köröket. 

“Nyilvánvalóan nem hagyták magukat munkatársaink, 
tagjaink, és egy rövid, de heves vitát követően tudták 
tenni a dolgukat. 2018-ban történt mindez. Nem örü-
lünk neki.

Úgy látszik, hogy VDSzSz Szolidaritás nem feltétlen 
kívánatos sok-sok munkahelyen. Nyilván rossz hírünk 
van a munkáltatónál és talán azon szakszervezeteknél 
is, akiknek kevésbé fontos az érdekvédelem, mint 
nekünk. Mert nem hagyunk szó nélkül visszásságokat, 
nem megyünk el konfliktusok mellett, hanem törődünk 
azon emberekkel, akik bizony nehéz körülmények 
között végzik a munkájukat annak érdekében, hogy 
maguk és családjuk megélhetését biztosítsák a vasutasok 
nagy családjában.”

HÉV: a szakszervezet helyi pasája és a 
munkáltató kórusban érzékeltette, hogy  

szervezőink nem kívánatosak arrafelé
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„Nagyobbszerű tüneményt talán igen, de 
szebbet, vonzóbbat bizonnyal nem rejtenek a 

havasok keblökben”

A VDSzSz Szolidaritás Miskolci Területi Szervezetének 
tagjai és családtagjaik felejthetetlen erdélyi kiránduláson 
vettek részt 2018. június 21-24. között.

Első nap megtekintettük a csodálatos Tordai sóbányát.  
A fellelhető dokumentumok alapján már 1271-től bányásztak 
sót az itt élők. Az általunk meglátogatott sóbányát 1690-ben 
nyitották meg.

A reggeli ébredés egy kicsit nehezen ment a bőséges vacsora 
után, de hamar talpra állt a társaság, és elindultunk a Pongrác- 
tetőre és a Gyilkos tóhoz. A Hagymás-hegységben a Keleti- 
Kárpátokban található Békás-szorosban lévő utat már gyalog 
tettük meg házigazdánk, Bíró Lajos vezetésével, ki ízes székely 
beszédével, jó humorával csinált hatalmas jókedvet.

Orbán Balázs a „Székelyföld leírása” című művében a 
következőként említi a helyet:

“A legmeglepőbb, a legelragadóbb képek egyike áll előttünk. 
Még ma is, aki felső Olaszország nagyszerű és Svájcnak nagy-
szerű tavait látta, bámulattal fog e látvány elött megállni. 
Nagyobbszerű tüneményt talán igen, de szebbet, vonzóbbat 
bizonnyal nem rejtenek a havasok keblökben.”

A négy nap alatt rengeteg élményben volt részünk . Szebbnél- 
szebb tájakat láttunk, nem beszélve arról a kedves fogad-
tatásról, amiben házigazdánk részesített minket. Köszön-
jük Nekik. Augusztusban visszamegyünk.
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Együtt lenni jó!

A VDSzSz Szolidaritás Debrecen Szesza Tagcsoport tagjai 
Gargóczi Lászlóné Marika vezetésével, szervezésében egy 
igazán kirándulásra alkalmas napon elindultak Eger váro-
sába, azon belül is elsősorban Eger várába, hogy elfoglalják 
helyüket a hős várvédők soraiban.

Hazánk nagyon sok csodálatos, különleges várossal rendel-
kezik, de számomra Eger kiemelkedő kulturális, történelmi 
és turisztikai adottságokkal rendelkező igazi kis ékszer-
doboz, ahol a kultúra, a művészet, a tudomány és a hitélet 
mind-mind egy helyen megtalálható, így természetesen 
nagyon-nagy örömmel vettem részt ezen a kiránduláson.
Megnéztük a Bazilikát, ami minden alkalommal csodá-
lattal tölt el: egyszerűen képtelenség betelni vele. Egerben 
a várlátogatás kihagyhatatlan program, így a közel 80 fős 
csapat apraja-nagyja felkerekedett, és tárlatvezetéssel 
egybekötött várlátogatáson vett részt.

Ezt követően kellemes környezetben elköltöttük három-
fogásos ebédünket, amihez természetesen egri bor is dukált, 
majd mindez megkoronázásaként mindenki kapott még 
két gombóc fagylaltot is.

A tagcsoport rendezvényein immár hagyománynak számító 
tombola sorsolásra már csak a kora esti órákban, hazaúton, 
a vonaton kerülhetett sor, aminek lebonyolításában Marika 
jobbkeze, Tóthné Icus segédkezett. Nagy volt az izgalom, 
hogy ki nyeri a fődíjakat, hiszen azokból három is volt a 
VDSzSz Szolidaritás Központ felajánlásainak köszönhetően.

Az egész kiránduló csoport nevében ezúton is köszönetet 
mondok Marikának, mivel ezúttal is kitett magáért: most is 
jól, profin megszervezett, zökkenőmentes lebonyolításban, 
valamint finom ebédben volt részünk. Mire megérkeztünk 
Debrecenbe, kellemesen elfáradtunk, és újra gazdagabbak 
lettünk egy tapasztalattal: Együtt lenni jó! :)

Dobóné Galgóczy Ildikó
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Puskás Diána és Puskás István, akiknek 2018. január 21-én Zsófia néven kislányuk született
Hajgató Attila, akinek 2018. május 11-én Sára Eszter néven kislánya született
Szőke Norbert, akinek 2018. május 5-én Botond Norbert néven kisfia született

Györkös Attila, akinek 2018. április 24-én Nolen néven kisfia született 
Szabó Mihály, akinek 2018. április 19-én Levente néven kisfia született

Kovács László, akinek 2018. január 10-én Izabella néven kislánya született
Daku Attila, akinek 2018. május 4-én Márton néven kisfia született

Hering Anita, akinek 2018. március 21-én Attila Atosz néven kisfia született
Serfőző-Szabó Henrietta, akinek 2018. június 12-én Gréta néven kislánya született

Szalóki Péter, akinek 2018. május 14-én Petra néven kislánya született

ALÁBBI TAGTÁRSAINKNAK GYERMEKÜK SZÜLETETT,  EZÉRT 
GYERMEKVÁLLALÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTEK:

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!

Tudtad? 


