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

Átvette a fődíjat nyereményjátékunk győztese! 
18. oldal

Utasellátó: eredményesen 
zárult a VDSzSz Szolidaritás 
által kezdeményezett 
kollektív munkaügyi vita!
7. oldal

Tagtársa részére sérelemdíjat 
követel a VDSzSz Szolidaritás! 
5. oldal
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Közbenjárásunkra megbeszélésre kerül sor a vasúti ható-
ságnál, ahol jelen lesz a Pályavasút igazgatója is.

Mint arról beszámoltunk, Göd állomáson egy vonat 
téves menesztéssel a vörös jelző mellett elhaladt, ennek 
kapcsán is tárgyaltunk a Forgalmi Igazgatósággal és 
a BIF munkatársával annak érdekében, hogy 
a jövőben végre-valahára megszűnjön 
annak  veszélye, hogy a vezető 
jegyvizsgáló téves me-
nesztése miatt jelző-
meghaladás, vonatveszé-
lyeztetés következzen be.

Szeretnénk, ha az F.2. utasítás 
úgy változna, hogy a menesztés 
a jegyvizsgáló részéről továbbiak-
ban nem lenne kötelező. Úgy ítél-
jük meg, és ebben az álláspontunk 
változatlan, hogy a vezető jegyvizs-
gálónak forgalmi okból a vonatot me-
neszteni szükségtelen. Csak félreértésre ad 
alkalmat, amelynek következményét a moz-
donyvezetőnek és a vezető jegyvizsgálónak vi-

selni kell. Azt véljük, hogyha ez a kötelezettség megszűnik a 
részéről, nem kell attól tartani, hogy téves menesztés miatt 
a vonat elindulhat.

Közbenjártunk annak érdekében, hogy ez 
végre-valahára az F.2. utasításban is meg-

jelenjen: a szereplőket összehoztuk, így 
augusztus elején módunk lesz meg-

beszélést folytatni a vasúti hatóság 
főosztályvezetőjével, amelyen jelen 

lesz a Pályavasút igazgatója is.

„MENESZTÉSI” KÖTELEZETTSÉG:  

Augusztus mérföldkő lehet: valóra válhat a VDSzSz 
Szolidaritás által kezdeményezett F.2. utasítás-módosítás!

Ez már a sokadik hasonló eset, pedig a VDSzSz Szoli-
daritás az elmúlt években több alkalommal és fórumon 
javasolt konkrét utasítás-módosítást.

Július 15-én ismét csak a szerencsének köszönhetően nem 
következett be egy súlyos, közlekedő vonatokat érintő fron-
tális ütközés Göd és Vác között. A két szerelvény egymás-
sal szemben 200 méterre állt meg. Információink szerint az 

EC272 Göd állomásról a kijárati jelző „Megállj” jelzését 
figyelmen kívül hagyva elindult, és csak a szemből érkező EC 
277 bejárati vágányútjában lévő váltó felvágása után állt meg.

Ez már a sokadik hasonló eset, amikor a megállás után 
induló vonat a kijárati jelző „Megállj” állását figyelmen 
kívül hagyva, váltót felvágva a szembe közlekedő vonat 
vágányútjába kerül.

Ismét csak a szerencsén múlt a tragédia elkerülése!
Szembeközlekedés:

Van, aki nem szerette a fruttit? Ezúttal róluk írok: a Vad 
Fruttikról. A zenekar az alternatív vonal egyik népszerű 
képviselője a magyar rock életben. 1996-ban alakult 
Várpalotán, de a pályafutásuk egy tehetségkutató verse-
nyen indult be igazán 1999-ben. Ennek következtében 
egy lemez elkészítésére nyílt lehetőségük. Ami aztán 
mégsem jött össze. A lemezfelvétel előtt egy hónappal 
ugyanis a kiadó visszamondta a szerződést, ami a zenekar  
feloszlását is maga után vonta. 

A banda újjáalakult, majd 2006-ban egy zenei pályázatnak 
köszönhetően lehetőséget kaptak a rádióban 3 dal rögzí-
tésére. A dalok közül a „Szerelmes dal” című későbbi 
slágerüket játszani kezdte a Radió Cafe nevű adó. Aztán a 
rádió egy válogatáslemezére is felkerült a dal. A banda első 
albuma 2006 őszén jelent meg „Rózsikámnak digitálisan” 
címmel. A lemez megjelenését gyorsan követte a „Nekem 
senkim sincsen” című dalhoz forgatott első klip is. 

Szerte az országban turnéztak, a nagyobb fesztiválokon, így 
a Sziget fesztiválon és a Volt fesztiválon is megfordultak. 
Szinte minden koncertjükön fergeteges volt a hangulat. Az 
EFOTT, a Hegyalja fesztivál és az A38 hajó közönsége is 
szívükbe zárta őket. A zenekart a tagcserék sem kerülték 
el, de ez nem ártott népszerűségüknek: sorra jelentek meg 
a lemezeik. A Fonogram-díjra több alkalommal is jelölést 
kaptak, de csak 2014-ben nyerték el „Az év alternatív albu-
ma” kitüntető címet! A Mahasz listáján is jó helyezéseket 
értek el a lemezeik.

2013 decemberében a „ Darabok” című lemezük vezette 
is a listát. Koncerjeiken sorban felhangzanak slágereik: a 

Limonádé, a Béke presszó és a Válaszok nélkül. Utóbbiból 
álljon itt egy részlet:

„Olajozottan duruzsolnak
a létfenntartó gépek.

Automatikus mozgások
hajtják az egészet.

Pedig egy hang a rendszer mélyén
folyton csak kiabál,

hogy a srác halni akar,
és a gondolat felzabál

akár a rák.

Nincsenek válaszaim
én is befelé lesek.

Odabent se látok mást,
csak kérdéseket.”

A zenekar jelenlegi felállása: Likó Marcell (ének, gitár), 
Kerekes Gergely (gitár), Hock Zoltán (basszusgitár), Hock 
Attila (dob), Györffy Gyula (billentyűs hangszerek). A ze-
nekar eddig hét albumot adott ki, a legutóbbi címe: „Sza-
bad vagy”. Mindenkinek csak ajánlhatom, hogy hallgassa 
meg a zenekar dalait vagy menjen el a koncertjükre. Nem 
fog csalódni, ha az elgondolkodtató szövegvilágú lendületes 
zenéjükkel megismerkedik. Aki pedig ismeri az együttest, 
annak nem kell bemutatni, hogy mitől őrizte meg eredeti-
ségét és népszerűségét a  Vad Fruttik.

Ábrahám „szakmunkás” László

Fülbemászó

VAD FRUTTIK
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Kartondoboz alá bújva  
találták meg a rablót, aki  

késsel fenyegette a pénztárost!

Bántalmazás: tagtársunk 
sérelemdíjat követel a 

MÁV-Starttól, a VDSzSz 
Szolidaritás képviseli!

A Pest megyei nyomozók egy 28 éves férfit vettek 
őrizetbe: a férfi július 19-én bement a nagymarosi 
jegypénztárba, ahol késsel megfenyegette az alkal-
mazottat, pénzt vett el, és elmenekült.

A rendőrök azonosították a bűncselekmény feltéte-
lezett elkövetőjét, akit 2018. július 28-án fogtak el 
nagymarosi lakásában. A rendőrök kiérkezése előtt a 
férfi magára zárta a ház ajtaját. A nyomozók, miután 
behatoltak az ingatlanba, a padláson egy kartondo-
boz alatt elrejtőzve találták meg a férfit. Előállítását 
követően a 28 éves férfit gyanúsítottként hallgatták 
ki, majd őrizetbe vették.

Mint arról beszámoltunk, nem szűnnek a támadások a 
vasutasokkal, tagjainkkal szemben: Nagymaros-Visegrád 
megállóhelyen éjszaka a pénztáros hölgyet támadták 
meg; július 27-én egy vezető jegyvizsgálót vegzált egy 
magáról megfeledkezett utas.

Sajnáljuk, hogy a Vasútbiztonsági Főigazgatóság kép-
telen teljesíteni feladatát, és azt is, hogy a pénztárosok 
ügyében senki nem vette a fáradtságot a MÁV-Start 
részéről legalább a hölgyek megnyugtatására, hogy a 
jövőben nem kell tartaniuk éjszakai támadástól - az 
elmaradt intézkedésekről nem is szólva.

A MÁV-Start tájékoztatása szerint szeptemberben már 
több száz testkamera fog rendelkezésre állni, amelyek 
alkalmazása minden bizonnyal mérsékelni fogja a 
kedvét azoknak, akik jegyvizsgálókat akarnak megtá-
madni. Mint tudjátok, szakszervezetünk már évekkel 
korábban kezdeményezte a védelem érdekében ezen 
eszközök alkalmazását.

Az ügy kimenete irányadó lesz a jövőbeni hasonló 
esetekre is. 

A tagjainkat ért méltatlan támadások egyik követ-
kezménye, hogy egyik tagtársunk sérelemdíjat kért a 
MÁV-Starttól, ebben az ügyben természetesen szak-
szervezetünk képviseli őt, és teljes mértékben egyetért 
azzal, hogy őt ez a fajta elégtétel megilleti.

A jogalapot a MÁV-Start még vizsgálja, reméljük, 
nem lesz jogi akadálya annak, hogy egy méltó összeg 
számára kifizetésre kerüljön - annál is inkább, mivel 
értelemszerűen irányadó lesz a jövőbeni hasonló ese-
tekre, illetve a MÁV-Startot - és persze a MÁV Zrt-t 
is - ösztönzi arra, hogy még több erőfeszítést tegyenek 
annak érdekében, hogy a munkatársaik megfelelő 
biztonsággal végezhessék szolgálatukat a vasúttársa-
ságok érdekében.

Szomorú események színhelye volt július 19-én éjszaka 
Nagymaros-Visegrád: az osztott munkaidő miatt a sze-
mélypénztárosok kénytelenek elhagyni szolgálati helyü-
ket, és bezárni az utasvárót. Ez vezethetett a pénztár 
kirablásához is...

Az utasvárót minden éjszaka azonos időben kell bezár-
ni, ami valószínűleg az elkövető figyelmét sem kerülte el: 
pontosan tudta, mikor érdemes próbálkozni. A pénztár-
ból 30 ezer forintot tulajdonított el!

Ennyit ér egy munkavállaló?! Mindez azt jelzi, hogy a 
munkáltató nem tesz meg mindent annak az érdekében, 
hogy ilyen ne fordulhasson elő! A történteken már senki 
nem tud változtatni, de ez intő jel: meg kell előzni, hogy 
többet ne ismétlődhessen meg
 

- szögezte le a a munkáltató mielőbbi lépését sürgetve 
Bradács Dénes, a VDSzSz Szolidaritás Budapest TSZVI 
Alapszervezet vezető ügyvivője.

Korábban a munkáltató kiadott egy parancskönyvi ren-
delkezést arról, hogy nem kell bezárni az utasvárókat, és 
a munkavállalók nem hagyhatják el szolgálati helyüket - 
ezzel mentesültek a váróterem bezárásának feladata alól!

De július 24-én megint fordult egyet a világ: ezúttal visz-
szavonták a korábbi parancskönyvet, emiatt ismét ki kell 
menni, és bezárni azt a várótermet. 
Tisztségviselőnk felszólította a munkáltatót az utóbbi, jú-
lius 24-én kiadott rendelkezés visszavonására, illetve arra, 
hogy ne játsszon a pénztáros kolléganők testi épségével!

Pénzt vagy életet?  
A MÁV-Start döntött: inkább a pénzt!

A VDSzSz Szolidaritás az elmúlt évek során több alka-
lommal és fórumon kezdeményezte konkrét javaslattal az 
F.2. Forgalmi Utasítás módosítását a vezető jegyvizsgálók 
jelző-megfigyelési kötelezettségének megszüntetése érde-
kében. Az érvényben lévő F.2. Utasítás alapján az ilyen 
esetekben jelző-megfigyelési kötelezettsége van a moz-
donyvezető mellett a vezető jegyvizsgálónak is, de mint 
ismeretes, ez a mozdonyvezető felelősségét egyáltalán nem 
csökkenti. Mint megannyi - eddig szerencsésnek mond-
ható - példa bizonyítja, felesleges, sőt, megtévesztő, mivel 
a mozdonyvezető hagyatkozik a vezető jegyvizsgálóra, 
ő maga viszont a jelző-megfigyelési kötelezettségének nem 
tesz eleget, így hagyhatja a vonat elindításakor figyelmen 
kívül a kijárati jelző továbbhaladást tiltó jelzését.
A MÁV-csoport részéről már minden érintett kimondta 
a boldogító igent, azonban az F.2. Utasítás ezirányú mó-

dosítására nem került sor. Javaslatunk továbbra is válto-
zatlan, és egyre több igazolást nyer:

„a vezető jegyvizsgáló által, „Indulásra készen”-jelzés 
adásával történő felhatalmazás a mozdonyvezető 
felé mindenkor csak azt jelzi, hogy a vezető jegy-
vizsgáló a 15 17. 3. pont szerinti kötelezettségeinek 
eleget tett, viszont nem utal a kijárati jelző, illetve 
az ismétlőjelző állására.”
 
A jelenlegi balesetveszélyes helyzet megszüntetése érde-
kében konzultációt kezdeményeztünk Veszprémi László, 
a MÁV Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese és 
Dr. Kökényesi Antal biztonsági főigazgató részére írt 
levelünkben.
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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 mun-
káltató nem vett bennünket komolyan, nem volt hajlan-
dó az előzetesen megígért, letárgyalt megállapodásokat 
aláírásra elénk tárni. Gyakorlatilag becsapott bennün-
ket. 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 munka-
időkeret vonatkozásában, mint feltételt, hanem értelem-
szerűen továbbra is.

A másik kérdés okafogyottá vált, hiszen azt kértük, hogy 
azon esetekben, amikor a létszámnormától eltérő a sze-
mélyzet létszáma adott járatokon, akkor a kieső kollega 
járatra eső jövedelmét a járatot elvivő munkavállaló egy 
az egyben megkaphassa.

Ez azért vált okafogyottá, mert a javaslatot amiatt tettük, 
hogy az „Erzsébet-vonatok” fennakadás nélkül közleked-
hessenek, ne jelentsen hátrányt a létszámprobléma. Idő-
közben azonban a MÁV-Start – megint csak úgy, hogy 
bennünket erről nem tájékoztatott - a szolgáltatást át-
adta a MÁV-Nosztalgia Kft-nek. Aminek nem örülünk, 
mert azt látjuk, hogy hiába a gesztus annak érdekében, 
hogy az Utasellátó prosperáljon, egyre jobban működjön, 
mégis egyfajta piacszűkítés zajlik. Ezt a kollektív munka-
ügyi vitában is hangsúlyoztuk, és megegyeztünk: július 
utolsó harmadában újra tárgyalóasztalhoz ülünk annak 
érdekében, hogy megismerjük a MÁV-Start Utasellátóra 
vonatkozó jövőképét. Végre-valahára három dimenzió-
ban is, tehát halljuk, lássuk és legyen egy írásos anyag is 
róla. Erre ígéretet tettek, és nem rejtettük véka alá, hogy 

Utasellátó: eredményesen zárult a 
VDSzSz Szolidaritás által kezdeményezett 

kollektív munkaügyi vita!

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 évtizedekben, 
úgyhogy azt gondolom, nem kell még egy próbát kivárnunk.
 
Annak is örülünk, hogy a kollektív munkaügyi vitában a 
VSZ partner volt, hiszen minden tárgyaláson jelen volt. 
Mi természetesen hozzájárultunk ahhoz, hogy teljes ér-
tékű félként tárgyaljanak, örültünk neki. A legutóbbi tár-
gyaláson már a VSZ elnöke is részt vett. Úgy véljük, hogy 
segítségünkre volt az egyezség megszületésében. Egyfajta 
erőt tudtunk demonstrálni a munkáltató irányában, nem 
tudott bennünket megosztani. Ez a jövőre vonatkozóan is 
jó példa – szögezte le Bárány Balázs.

A munkáltató az egyeztetésen vállalta: minden egyes 
érintett Utasellátó-munkavállalót - így tagjainkat is - sze-
mélyre szóló levélben tájékoztatja arról, hogy nem kell 
aggódniuk munkahelyük miatt, és tesznek annak érdeké-
ben, hogy az Utasellátó teljesítse azokat a feladatokat, me-
lyekről még tavaly megállapodás született: fejlessze szol-
gáltatási színvonalát, korszerűsítse és tegye üzemkésszé a 
háló-, fekvő-, és étkező-kocsijait.

Ebből fakadóan azt gondoljuk, hogy stabil szereplőjévé 
tud válni az európai vasutaknak, nem kell attól tartani, 
hogy kiszorul a nemzetközi hálózatról. És attól sem kell 
tartani, hogy a MÁV-Start vezetése privatizálni kíván-
ja ezt a tevékenységet. Erről a kollektív munkaügyi vita 
jegyzőkönyve is tanúskodik. Örülünk annak, hogy ered-
ménnyel tudtuk ezt az akadályt is megugrani.

Az Utasellátónál folytatott kollektív munkaügyi vita során 
szóba került a 8,4 órás foglalkoztatás. Szakszervezetünk új-
fent elmondta, hogy nem tudja elfogadni a napi munkaidő 
növekedését - különösképpen akkor nem, mikor ez ráadá-
sul azt is maga után vonja, hogy virtuálisan akár 400 óra 
rendkívüli munkavégzés is elrendelhető ezáltal.

A MÁV-Start vezérigazgatója - változtatva korábbi állás-
pontján – hangsúlyozta: kész arra, hogy a velünk kötött 
egyezség alapján 200 órában maximálják a kötelező rend-
kívüli munkavégzés éves számát. Ez jó hír, ebben termé-
szetesen partnerek vagyunk - pláne mivel tudomásunk 
szerint Debrecen TSZVI-nél nagyon sokan mentek el be-
tegállományba kimerültségre hivatkozva.
Tényleg komolyan kell azt venni, hogy az egyenlőtlen 
munkaidő-beosztás tetézve a ténylegesen teljesített mun-
kaidővel - az éves keretet tekintve - akár két hónappal is 
megnövekedhet, aminek igen jelentős, és ezek szerint már 
megmutatkozó egészségügyi hatásai is vannak: pszichés, 
szomatikus egyaránt.

Nem véletlen, hogy szakszervezetünk szorgalmazza az 
egyenlőtlen munkaidő-beosztásban foglalkoztatottak ese-
tében a csökkentett munkaidő alkalmazásának mielőbbi, 
ismételt bevezetését. Persze, természetesen úgy, hogy a jö-
vedelmek eközben ne csökkenjenek. 
Fontos, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy erre egyéb-
ként a Munka törvénykönyve lehetőséget biztosít, hiszen 
az egészség megóvása érdekében a köztulajdonban lévő 
vállalatoknál is van lehetőség a napi rendes munkaidő 
csökkentésére.

Azzal is tisztában vagyunk, hogy a MÁV-csoport jelen-
tős munkaerő-problémákkal küszködik adott területeken. 
Ettől függetlenül nem tudunk attól eltekinteni, hogy le-
hetőségünk szerint mindent megtegyünk annak érdeké-
ben, hogy tagjaink egészségi állapota javuljon, munka-
képességüket meg tudják őrizni, illetve nyugállományba 
vonulásukat követően pihenésüket ne az orvosnál kelljen 
eltölteniük.
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Eddig is többször javasoltuk, hogy a többletfeladatokat 
kiszámítható módon kellene elismerni, most viszont megje-
lent egy utasítástervezet; ennek módosítását kezdeményezte 
Halasi Zoltán, szakszervezetünk elnöke Veszprémi László, 
a MÁV Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese részére 
írt levelében.

Több alkalommal, konzultációkon, valamint levélben is 
jeleztük, hogy a felújítások okozta többletfeladatok elismerését  
az aktuális időszak alatt és kiszámítható módon kellene elis-
merni, mert ezzel a munkavállalók lojalitását is nagymér-
tékben meg tudná őrizni a MÁV Zrt., ami a jelenlegi mun-
kaerő-piaci helyzetben jelentős előrelépés.

Ezért örömmel vettük „a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 
kapacitáskorlátozás időszaka alatti vonatközlekedés bal-
esetmentes lebonyolítás tevékenysége elismeréséről” című 
utasítástervezetet, azonban annak érdekében, hogy az való-
ban betöltse a szerepét, szükségesnek látunk néhány fontos 
változtatást:

- Hosszan tartó (hónapok, évek) kapacitáskorlátozás 
esetén – minden egyéb feltétel (balesetmentesség, felter-

jesztés, jogosultság, 15+5 nap) teljesülésekor – havonta 
illesse meg a munkavállalókat jutalom (5%).

Indoklás: például másfél éves kapacitáskorlátozás következté-
ben megnövekedett többletteljesítmény elismerésére a tervezet 
alkalmatlan, inkább visszatetszést vált ki. Nézzük számok-
kal! Munkakör: rendelkező forgalmi szolgálattevő, alapbér: 
200.000 Ft, jutalom kapacitáskorlátozás után (5%): 10.000 Ft.  
Havonta: 556 Ft. Bruttó.

A múltban hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott munkavál-
lalók kizárása nem megfelelő.

Indoklás: Szerintünk egyrészt a kettő nem áll összefüggés-
ben, másrészt az adott munkaközösségben olyan feszültségek 
keletkeznek a munkavállalók között, amelyek a MÁV Zrt.-nek 
okoz hátrányt.

Fentiekről konzultációt kezdeményeztünk, ahol szükséges-
nek tartjuk szóba hozni azon szolgálati helyek, munkakö-
reiben szolgálatot teljesítő munkatársaink ügyét is, ahol a 
jelentős mértékű felújítás okozta többletfeladatokat még nem 
ismerte el a munkáltató (pl: Esztergom, Dorog, Angyalföld).

Felújítások okozta többletfeladatok elismerése: 
fontos változtatásokat kezdeményezett a VDSzSz Szolidaritás!

Közbenjárásunkra megbeszélésre kerül sor a vasúti hatóságnál, 
jelen lesz a Pályavasút igazgatója is.

Mint arról beszámoltunk, Göd állomáson egy vonat téves 
menesztéssel a vörös jelző mellett elhaladt, ennek kapcsán is 
tárgyaltunk a Forgalmi Igazgatósággal és a BIF munkatársával 
annak érdekében, hogy a jövőben végre-valahára megszűnjön 
annak  veszélye, hogy a vezető jegyvizsgáló téves menesztése 
miatt jelzőmeghaladás, vonatveszélyeztetés következzen be.

Ismeretes, arról van szó, hogy szeretnénk, ha az F.2. utasításból 
kikerülne az a fordulat, miszerint a menesztés a jegyvizsgáló 
részéről továbbiakban kötelező lenne. Úgy ítéljük meg, és 

ebben az álláspontunk változatlan, hogy a vezető jegyvizsgá-
lónak forgalmi okból a vonatot meneszteni szükségtelen. Csak 
félreértésre ad alkalmat, amelynek következményét a moz-
donyvezetőnek és a vezető jegyvizsgálónak viselni kell. Azt 
véljük, hogyha ez a kötelezettség megszűnik a részéről akkor 
ez az állapot nem fog a továbbiakban fennállni, nem kell attól 
tartani, hogy téves menesztés miatt a vonat elindulhat.

Közbenjártunk annak érdekében, hogy ez végre-valahára az 
F.2. utasításban is megjelenjen: a szereplőket összehoztuk, így 
augusztus 6-án módunk lesz megbeszélést folytatni a vasúti 
hatóság főosztályvezetőjével, amelyen jelen lesz a Pályavasút 
igazgatója is.

„Menesztési” kötelezettség: Augusztus eleje mérföldkő lehet, hogy valóra 
váljon a VDSzSz Szolidaritás által kezdeményezett F.2. utasítás-módosítás!

A nyilvános tarifák, a Family csomag, You (25 év alatti) 
kedvezmény és a korlátlan közösségi élményt biztosító 

Vodafone Pass-ok elérhetőek flottán belül is.

2 097 Ft
VDSzSz Szolidaritás EU 2
havi tarifadíj, e-Packkel1

(készülék nélkül 1 évre,
készülékkel 2 évre)

Családdal és barátokkal korlátlan 
beszélgetés, 0 Ft-os percdíjjal  
flottán belül, belföldön

6 490 Ft
Premium

havi tarifadíj, e-Packkel1

(készülék nélkül 1 évre,
készülékkel 2 évre)

Korlátlan beszélgetés, 0 Ft-os 
percdíjjal 
belföldön és az EU-ban normál díjas 
magyar számokra

0 Ft
A részletfizetéshez 
mobil előleg igény 

lehetséges, 
a hitelbírálat függvényében

Készülékvásárlás
0 Ft kezdőrészlettel
12 vagy 21 havi kamatmentes 
részlet készülék vásárláshoz

A Vodafone a világ második legnagyobb telekommunikációs vállalata.
A sikerünket az újítások terén vállalt úttörő szerep és az ügyfélközpontú gondolkodás tette 
lehetővé.
Mi, a Vodafone Magyarországnál egy olyan márkát képviselünk, ami szereti a változást. 
A változást azonban nem csak követjük, hanem mi magunk hozzuk létre. 
Mozgatórugónk az a szándék, hogy az emberek egymás közötti kommunikációját 
megkönnyítsük, magasabb szintre emeljük, közelebb hozzuk a világot Nektek.

Biztos lehetsz benne, hogy bárhogy is fogsz üdvözölni másokat a jövőben, mi ott leszünk 
Veled!

A jövő izgalmas.
READY?

5 GB

1 800 Ft

10 GB 20 GB

3 000 Ft 6 000 Ft

1 GB

990 Ft

PluszAdat havidíjak

Megújuló PluszAdat
Minden hónapban megújuló adatmennyiség, amíg lemondásra nem 
kerül. Az első hónapban az éppen nyitott számlázási ciklusra érvényes, ezt 
követően havonta megújul és a havi számlázási cikluson belül érvényes.

KedvezMényes PluszAdAt oPCióK

1 e-Pack szolgáltatásunk feltétele az elektronikus formában kiállított számlára történő regisztráció, az elektronikus csatornán végzett számlabefizetés, és 
a számlák időben, a fizetési határidő lejárta előtt történő kiegyenlítése. Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek 
bármelyikének, a következő havi számláján egyedi flotta tarifa esetén 500 Ft egyszeri díj kerül kiterhelésre.

A fenti tarifák mellett bármely lakossági tarifacsomag (RED, GO) is elérhető, flottán belül megtartva a flottán belüli díjmentes beszélgetést.

A kedvezményes PluszAdat opciók a vodafone alkalmazásban és a vodafone üzletekben elérhetőek. A netinfo-n vásárolható PluszAdat opciók 
kedvezmény nélkül kerülnek értékesítésre.

vdszsz szolidAritás eGyedi FlottA tAriFáK

áltAlános tájéKoztAtó

eGyéB tudnivAlóK

Tarifáddal kacsolatos non-stop ügyintézés a My vodafone alkalmazásban. 
Informálódj, vásárolj, fizess könnyedén, bárhol és bármikor!

Miért jó vodAFone FlottásnAK lenni?
• KorlátlAnul Beszélsz a Vodafone flottán belül, belföldön, minden flotta taggal bármelyik flotta tarifával
• 0 Ft-ért elviHeted a flotta készülék árlistán található készülékeket 12 vagy 21 havi kamatmentes részletre. 

A Vodafone fenntartja a jogot, hogy a 0 Ft-os kezdőrészlettel megvásárolt telefonokhoz kapcsolódó 2 éves 
határozott idejű szerződést előleg megfizetéséhez kösse. Az előleget a 3. havi megtérített szolgáltatási díjak 
után a szolgáltatási díjakkal szemben, azok értékéig  jóváírja Neked. A tarifáddal elérhető pontos részletfizetési 
feltételekről a  Vodafone üzletekben kapsz felvilágosítást

• ADATKERETED EGYSZERŰEN BŐVÍTHETED a Netinfón, a My Vodafone alkalmazásban, a 1401-es telefonszámon 
vagy bármelyik Vodafone üzletben a lakossági adat opciókkal

• EGYEDI, KEDVEZMÉNYES PERCDÍJAKON beszélhetsz
• MásodPerC AlAPÚ elszáMolás miatt alacsonyabbak lehetnek a beszélgetésre vonatkozó költségeid, mint 

perc alapú elszámolásnál lennének
• CsAládod és BArátAid egyszerűen csatlakozhatnak a flottádhoz
• 3 000 Ft továBBi KedvezMényt kapsz Te és az ajánlásodon keresztül új előfizetést vásárló előfizető, mely 

a Vodafone Ajánló akció keretében havi 1 000 Ft jóváírás formájában a havi számlán szereplő szolgáltatási díjjal 
szemben kerül jóváírásra 

• Megtarthatod a telefonszámod és akár számhordozással is beléphetsz, erről kérhetsz tájékoztatást bármelyik 
Vodafone üzletben

A kedvezményes flotta tarifa megvásárolható a belföldről díjmentesen hívható 1401-es hívószámon, online 
vagy bármelyik Vodafone üzletben. Az üzletekről felvilágosítást a  www.vodafone.hu/uzletkereso oldalon találsz.

Flotta kódoddal on-line vásárlás esetén (www.vodafone.hu/flotta) 2 000 Ft készülék kedvezményt biztosítunk. 
Flotta kód: 1a02u

Hozzátartozói igazolással hozzátartozóid, barátaid a saját nevükre is köthetnek flotta előfizetést. Amennyiben 
Partnerünk erre lehetőséget biztosít.

Flottaigazolással vagy tagsági kártyával igazolhatod jogosultságod a kedvezményes flotta tarifákhoz.

Az ismertetett ajánlatok mindegyike visszavonásig érvényes. Az árak az áfát tartalmazzák. A szórólap tájékoztató jellegű. A tarifacsomagokhoz 
elérhető aktuális telefon- és eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes árlisták az irányadóak. Nyomdába adás dátuma: 2018.06.26. A 
nyomdahibák elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Flotta tarifa 
A flotta tarifa készülékvásárlás nélkül egy éves, készülékvásárlás esetén két éves határozott idejű szerződéskötéssel vehető igénybe. 

A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. A hívások számlázása 
1 másodperces egységben történik. A csoporton belüli díjmentes beszélgetés szolgáltatás a saját flotta összes előfizetése közötti díjmentes beszélgetést 
biztosítja, beleértve a céges előfizetéseket is.

eu roaming
A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása, melynek külön díja nincs.
A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak lemondásáig aktív marad. 

A Vodafone EU roamingszolgáltatás többet ad, mint amit az EU aktuális szabályozása garantál a felhasználóknak.
A tarifába foglalat saját hálózatra és családon belüli felhasználásra vonatkozó díjak érvényes roaming környezetben is.
A Vodafone irányba roaming környezetből indított hívások, hálózaton belüli hívásként számlázódnak, így ha a tarifa tartalmaz saját hálózaton belüli díjmentességet, 
akkor ezek a hívások díjmentesek.
Ennek feltétele, hogy roaming környezetben használt partnerhálózatok kiválasztásánál a Vodafone Magyarország preferált partnerhálózatát kell igénybe venni.

A szolgáltatás a Vodafone által meghatározott roaminghálózatokon a magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások/SMS/MMS-ek és az EU roaming 
környezetben felhasználható adatkeretre érvényes és folytonossága méltányos használat esetén biztosított. 

A méltányos használatnak minősül a magánjellegű utazási célú felhasználás, melyben a természetes személy felhasználó a nem üzleti célú hírközlési igényét elégíti ki.
A Vodafone EU Roaming használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló hívás, SMS, MMS és adathasználat nem haladhatja meg a belföldi 
használat négyhavi számlázási ciklusonként vett átlagát. A vizsgált időszakban a  napok száma nem haladhatja meg a Vodafone Magyarország hálózatán 
forgalmazott napok számát.

Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, erről az Előfizetőt tájékoztatjuk, és figyelmeztetjük a méltányos használat feltételeire. A 
figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizetőnek a méltányos felhasználásra vonatkozó feltételeket maradéktalanul teljesíteni kell; ellenkező esetben a 
Szolgáltató az 531/2012/EU rendelet 6. e cikke szerinti többletdíj alkalmazására jogosult visszamenőleg a figyelmeztetés napjáig.  

A többletdíj mértéke 1-es roaming díjzóna országaiba:
Hívásindítás: 12,56 Ft/perc | SMS küldés: 3,92 Ft/SMS | MMS küldés: 3,02 Ft/MMS,  
Adatforgalom díja 2,5 Ft/MB.

Nem rendeltetésszerű használat esetén, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a Vodafone EU Roamingszolgáltatást adott 
előfizetés tekintetében törölje. Törlés esetén a szolgáltatás a továbbiakban nem lesz elérhető. Azon ügyfelek, akik előfizetéséről a Vodafone EU Roamingszolgáltatás 
törölve lett, a mindenkori forgalmi díjas roamingdíjazás, illetve Európai Gazdasági Térség területén Szabályozott Európai Roaming díjszabás feltételei alapján 
használhatják készüléküket külföldön. 
A partnerhálózatok aktuális listája a www.vodafone.hu/redeu internetes oldalon érhető el. Részletes leírás a kedvezményes roaming-díjakról Vodafone EU 
Roaming használata során a lakossági ÁSZF Díjszabás A/5.2 pontjában található. 

Részletfizetés
A részletfizetés 12 vagy 21 hónapos kamat- és költségmentes (0% THM) részletfizetési kedvezmény, melynek maximális hosszát a tarifa díja határozza meg. 
Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás 
igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték adásához kötni. Az előleg összegét a szolgáltatás megkezdésétől számított harmadik befizetett számla után 
havonta, a szolgáltatási díjak ellenében, maximum a számlaérték összegéig jóváírja a Vodafone. A hitelképességre vonatkozó szabályozást az ÁSZF 2.1.2.1. 
pontja tartalmazza.
Amennyiben valamely részlet megfizetésével az előfizető késedelembe esik, a Vodafone fenntartja a jogot, hogy az előfizetéshez kapcsolódó, még hátralévő 
részletek mindegyikét egy összegben esedékesnek tekintse. Ezt legkésőbb a számlatartozás miatti szerződésbontást követően kiállított havi számlával be 
kell fizetni. Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő két éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból a Szerződés megszüntetésére kerül 
sor, a Lakossági ÁSZF 12.6.12. pontjában, illetve az Adásvételi Szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő.

egyéb információk
Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen Vodafone 4G/LTE hálózatán veheti igénybe az adathoz 
kacsolódó szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Az aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a https://www.
vodafone.hu/lefedettsegi-terkepoldalon. Részletes feltételeket az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a Lakossági 
ÁSZF-ben és a www.vodafone.hu oldalon találsz.

Ajánld A vodAFone-t  extrA KedvezMényért!

Minden sikeres ajánlásért 3 hónapon keresztül 1000 Ft-ot adunk, melyet a Te és az új szerződő számláján is 
jóváírunk a szolgáltatási díjak ellenében a Vodafone Ajánló program keretében. A kedvezmény nem vehető igénybe 
mobilvásárlásokra és roaming díjakra.
• Sikeres az ajánlásod, ha regisztráltad magad ajánlóként, illetve az általad ajánlott új szerződést kötött a Vodafone-nál 

és jelzi, hogy részt vesz a Vodafone Ajánló programban
• Csak új szerződéskötés után jár jóváírás, beleértve a számhordozást is
• Több sikeres ajánlás esetén a kedvezmények összeadódnak
• Évente maximum 5 ajánlás után biztosítunk kedvezményt a Vodafone Ajánló program keretén belül
• Regisztrálni bármely üzletünkben, a 1401-es vagy a 1270-es számon keresztül tudsz

Meghívunk a vodafone 
egyedi tarifák világába!

Készülék vásárlás nélkül 1 éves, készülék vásárlással 2 éves 
határozott idejű szerződéssel

tarifa havidíja  E-Packkel1

Havidíj 
lebeszélhetősége 
Belföldön és EU-n belül Egyéb normál díjas irányba indított hívás 

esetén

Vodafone irányba indított hívás esetén

Normál díjas SMS küldés / db

Adatforgalom
Belföldön és EU-n belül

Havidíjban foglalt, nem osztható 
adatmennyiség

Percdíj
Belföldön és EU-n belül

sMs
Belföldön és EU-n belül

Vodafone hálózatba indított hívás

Más mobilhálózatba vagy vezetékes 
irányba indított hívás

vodafone Pass
Belföldön és EU-n belül

Népszerű applikációk, melyek 
nem fogyasztják az adatkereted, 
használatukhoz minimális adattal kell 
rendelkezned

vdszsz 
szolidaritás eu 2

1 mp alapú

2 097 Ft

200 perc
perc alapú

Minden irányban 
összesen

500 MB

8,89 Ft

8,89 Ft

19,05 Ft

-

Pro 250
1 mp alapú

3 490 Ft

Korlátlan

250 perc
perc alapú

2 GB

0 Ft

8 Ft

19,05 Ft

social Pass

talk
1 mp alapú

4 990 Ft

Korlátlan

Korlátlan

200 MB

0 Ft

0 Ft

19,05 Ft

-

Premium
1 mp alapú

6 490 Ft

Korlátlan

Korlátlan

5 GB

0 Ft

0 Ft

19,05 Ft

social Pass

Connect 
Pass

A nyilvános tarifák, a Family csomag, You (25 év alatti) 
kedvezmény és a korlátlan közösségi élményt biztosító 

Vodafone Pass-ok elérhetőek flottán belül is.

2 097 Ft
VDSzSz Szolidaritás EU 2
havi tarifadíj, e-Packkel1

(készülék nélkül 1 évre,
készülékkel 2 évre)

Családdal és barátokkal korlátlan 
beszélgetés, 0 Ft-os percdíjjal  
flottán belül, belföldön

6 490 Ft
Premium

havi tarifadíj, e-Packkel1

(készülék nélkül 1 évre,
készülékkel 2 évre)

Korlátlan beszélgetés, 0 Ft-os 
percdíjjal 
belföldön és az EU-ban normál díjas 
magyar számokra

0 Ft
A részletfizetéshez 
mobil előleg igény 

lehetséges, 
a hitelbírálat függvényében

Készülékvásárlás
0 Ft kezdőrészlettel
12 vagy 21 havi kamatmentes 
részlet készülék vásárláshoz

A Vodafone a világ második legnagyobb telekommunikációs vállalata.
A sikerünket az újítások terén vállalt úttörő szerep és az ügyfélközpontú gondolkodás tette 
lehetővé.
Mi, a Vodafone Magyarországnál egy olyan márkát képviselünk, ami szereti a változást. 
A változást azonban nem csak követjük, hanem mi magunk hozzuk létre. 
Mozgatórugónk az a szándék, hogy az emberek egymás közötti kommunikációját 
megkönnyítsük, magasabb szintre emeljük, közelebb hozzuk a világot Nektek.

Biztos lehetsz benne, hogy bárhogy is fogsz üdvözölni másokat a jövőben, mi ott leszünk 
Veled!

A jövő izgalmas.
READY?

5 GB

1 800 Ft

10 GB 20 GB

3 000 Ft 6 000 Ft

1 GB

990 Ft

PluszAdat havidíjak

Megújuló PluszAdat
Minden hónapban megújuló adatmennyiség, amíg lemondásra nem 
kerül. Az első hónapban az éppen nyitott számlázási ciklusra érvényes, ezt 
követően havonta megújul és a havi számlázási cikluson belül érvényes.

KedvezMényes PluszAdAt oPCióK

1 e-Pack szolgáltatásunk feltétele az elektronikus formában kiállított számlára történő regisztráció, az elektronikus csatornán végzett számlabefizetés, és 
a számlák időben, a fizetési határidő lejárta előtt történő kiegyenlítése. Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek 
bármelyikének, a következő havi számláján egyedi flotta tarifa esetén 500 Ft egyszeri díj kerül kiterhelésre.

A fenti tarifák mellett bármely lakossági tarifacsomag (RED, GO) is elérhető, flottán belül megtartva a flottán belüli díjmentes beszélgetést.

A kedvezményes PluszAdat opciók a vodafone alkalmazásban és a vodafone üzletekben elérhetőek. A netinfo-n vásárolható PluszAdat opciók 
kedvezmény nélkül kerülnek értékesítésre.

vdszsz szolidAritás eGyedi FlottA tAriFáK

áltAlános tájéKoztAtó

eGyéB tudnivAlóK

Tarifáddal kacsolatos non-stop ügyintézés a My vodafone alkalmazásban. 
Informálódj, vásárolj, fizess könnyedén, bárhol és bármikor!

Miért jó vodAFone FlottásnAK lenni?
• KorlátlAnul Beszélsz a Vodafone flottán belül, belföldön, minden flotta taggal bármelyik flotta tarifával
• 0 Ft-ért elviHeted a flotta készülék árlistán található készülékeket 12 vagy 21 havi kamatmentes részletre. 

A Vodafone fenntartja a jogot, hogy a 0 Ft-os kezdőrészlettel megvásárolt telefonokhoz kapcsolódó 2 éves 
határozott idejű szerződést előleg megfizetéséhez kösse. Az előleget a 3. havi megtérített szolgáltatási díjak 
után a szolgáltatási díjakkal szemben, azok értékéig  jóváírja Neked. A tarifáddal elérhető pontos részletfizetési 
feltételekről a  Vodafone üzletekben kapsz felvilágosítást

• ADATKERETED EGYSZERŰEN BŐVÍTHETED a Netinfón, a My Vodafone alkalmazásban, a 1401-es telefonszámon 
vagy bármelyik Vodafone üzletben a lakossági adat opciókkal

• EGYEDI, KEDVEZMÉNYES PERCDÍJAKON beszélhetsz
• MásodPerC AlAPÚ elszáMolás miatt alacsonyabbak lehetnek a beszélgetésre vonatkozó költségeid, mint 

perc alapú elszámolásnál lennének
• CsAládod és BArátAid egyszerűen csatlakozhatnak a flottádhoz
• 3 000 Ft továBBi KedvezMényt kapsz Te és az ajánlásodon keresztül új előfizetést vásárló előfizető, mely 

a Vodafone Ajánló akció keretében havi 1 000 Ft jóváírás formájában a havi számlán szereplő szolgáltatási díjjal 
szemben kerül jóváírásra 

• Megtarthatod a telefonszámod és akár számhordozással is beléphetsz, erről kérhetsz tájékoztatást bármelyik 
Vodafone üzletben

A kedvezményes flotta tarifa megvásárolható a belföldről díjmentesen hívható 1401-es hívószámon, online 
vagy bármelyik Vodafone üzletben. Az üzletekről felvilágosítást a  www.vodafone.hu/uzletkereso oldalon találsz.

Flotta kódoddal on-line vásárlás esetén (www.vodafone.hu/flotta) 2 000 Ft készülék kedvezményt biztosítunk. 
Flotta kód: 1a02u

Hozzátartozói igazolással hozzátartozóid, barátaid a saját nevükre is köthetnek flotta előfizetést. Amennyiben 
Partnerünk erre lehetőséget biztosít.

Flottaigazolással vagy tagsági kártyával igazolhatod jogosultságod a kedvezményes flotta tarifákhoz.

Az ismertetett ajánlatok mindegyike visszavonásig érvényes. Az árak az áfát tartalmazzák. A szórólap tájékoztató jellegű. A tarifacsomagokhoz 
elérhető aktuális telefon- és eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes árlisták az irányadóak. Nyomdába adás dátuma: 2018.06.26. A 
nyomdahibák elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Flotta tarifa 
A flotta tarifa készülékvásárlás nélkül egy éves, készülékvásárlás esetén két éves határozott idejű szerződéskötéssel vehető igénybe. 

A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. A hívások számlázása 
1 másodperces egységben történik. A csoporton belüli díjmentes beszélgetés szolgáltatás a saját flotta összes előfizetése közötti díjmentes beszélgetést 
biztosítja, beleértve a céges előfizetéseket is.

eu roaming
A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása, melynek külön díja nincs.
A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak lemondásáig aktív marad. 

A Vodafone EU roamingszolgáltatás többet ad, mint amit az EU aktuális szabályozása garantál a felhasználóknak.
A tarifába foglalat saját hálózatra és családon belüli felhasználásra vonatkozó díjak érvényes roaming környezetben is.
A Vodafone irányba roaming környezetből indított hívások, hálózaton belüli hívásként számlázódnak, így ha a tarifa tartalmaz saját hálózaton belüli díjmentességet, 
akkor ezek a hívások díjmentesek.
Ennek feltétele, hogy roaming környezetben használt partnerhálózatok kiválasztásánál a Vodafone Magyarország preferált partnerhálózatát kell igénybe venni.

A szolgáltatás a Vodafone által meghatározott roaminghálózatokon a magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások/SMS/MMS-ek és az EU roaming 
környezetben felhasználható adatkeretre érvényes és folytonossága méltányos használat esetén biztosított. 

A méltányos használatnak minősül a magánjellegű utazási célú felhasználás, melyben a természetes személy felhasználó a nem üzleti célú hírközlési igényét elégíti ki.
A Vodafone EU Roaming használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló hívás, SMS, MMS és adathasználat nem haladhatja meg a belföldi 
használat négyhavi számlázási ciklusonként vett átlagát. A vizsgált időszakban a  napok száma nem haladhatja meg a Vodafone Magyarország hálózatán 
forgalmazott napok számát.

Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, erről az Előfizetőt tájékoztatjuk, és figyelmeztetjük a méltányos használat feltételeire. A 
figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizetőnek a méltányos felhasználásra vonatkozó feltételeket maradéktalanul teljesíteni kell; ellenkező esetben a 
Szolgáltató az 531/2012/EU rendelet 6. e cikke szerinti többletdíj alkalmazására jogosult visszamenőleg a figyelmeztetés napjáig.  

A többletdíj mértéke 1-es roaming díjzóna országaiba:
Hívásindítás: 12,56 Ft/perc | SMS küldés: 3,92 Ft/SMS | MMS küldés: 3,02 Ft/MMS,  
Adatforgalom díja 2,5 Ft/MB.

Nem rendeltetésszerű használat esetén, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a Vodafone EU Roamingszolgáltatást adott 
előfizetés tekintetében törölje. Törlés esetén a szolgáltatás a továbbiakban nem lesz elérhető. Azon ügyfelek, akik előfizetéséről a Vodafone EU Roamingszolgáltatás 
törölve lett, a mindenkori forgalmi díjas roamingdíjazás, illetve Európai Gazdasági Térség területén Szabályozott Európai Roaming díjszabás feltételei alapján 
használhatják készüléküket külföldön. 
A partnerhálózatok aktuális listája a www.vodafone.hu/redeu internetes oldalon érhető el. Részletes leírás a kedvezményes roaming-díjakról Vodafone EU 
Roaming használata során a lakossági ÁSZF Díjszabás A/5.2 pontjában található. 

Részletfizetés
A részletfizetés 12 vagy 21 hónapos kamat- és költségmentes (0% THM) részletfizetési kedvezmény, melynek maximális hosszát a tarifa díja határozza meg. 
Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás 
igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték adásához kötni. Az előleg összegét a szolgáltatás megkezdésétől számított harmadik befizetett számla után 
havonta, a szolgáltatási díjak ellenében, maximum a számlaérték összegéig jóváírja a Vodafone. A hitelképességre vonatkozó szabályozást az ÁSZF 2.1.2.1. 
pontja tartalmazza.
Amennyiben valamely részlet megfizetésével az előfizető késedelembe esik, a Vodafone fenntartja a jogot, hogy az előfizetéshez kapcsolódó, még hátralévő 
részletek mindegyikét egy összegben esedékesnek tekintse. Ezt legkésőbb a számlatartozás miatti szerződésbontást követően kiállított havi számlával be 
kell fizetni. Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő két éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból a Szerződés megszüntetésére kerül 
sor, a Lakossági ÁSZF 12.6.12. pontjában, illetve az Adásvételi Szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő.

egyéb információk
Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen Vodafone 4G/LTE hálózatán veheti igénybe az adathoz 
kacsolódó szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Az aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a https://www.
vodafone.hu/lefedettsegi-terkepoldalon. Részletes feltételeket az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a Lakossági 
ÁSZF-ben és a www.vodafone.hu oldalon találsz.

Ajánld A vodAFone-t  extrA KedvezMényért!

Minden sikeres ajánlásért 3 hónapon keresztül 1000 Ft-ot adunk, melyet a Te és az új szerződő számláján is 
jóváírunk a szolgáltatási díjak ellenében a Vodafone Ajánló program keretében. A kedvezmény nem vehető igénybe 
mobilvásárlásokra és roaming díjakra.
• Sikeres az ajánlásod, ha regisztráltad magad ajánlóként, illetve az általad ajánlott új szerződést kötött a Vodafone-nál 

és jelzi, hogy részt vesz a Vodafone Ajánló programban
• Csak új szerződéskötés után jár jóváírás, beleértve a számhordozást is
• Több sikeres ajánlás esetén a kedvezmények összeadódnak
• Évente maximum 5 ajánlás után biztosítunk kedvezményt a Vodafone Ajánló program keretén belül
• Regisztrálni bármely üzletünkben, a 1401-es vagy a 1270-es számon keresztül tudsz

Meghívunk a vodafone 
egyedi tarifák világába!

Készülék vásárlás nélkül 1 éves, készülék vásárlással 2 éves 
határozott idejű szerződéssel

tarifa havidíja  E-Packkel1

Havidíj 
lebeszélhetősége 
Belföldön és EU-n belül Egyéb normál díjas irányba indított hívás 

esetén

Vodafone irányba indított hívás esetén

Normál díjas SMS küldés / db

Adatforgalom
Belföldön és EU-n belül

Havidíjban foglalt, nem osztható 
adatmennyiség

Percdíj
Belföldön és EU-n belül

sMs
Belföldön és EU-n belül

Vodafone hálózatba indított hívás

Más mobilhálózatba vagy vezetékes 
irányba indított hívás

vodafone Pass
Belföldön és EU-n belül

Népszerű applikációk, melyek 
nem fogyasztják az adatkereted, 
használatukhoz minimális adattal kell 
rendelkezned

vdszsz 
szolidaritás eu 2

1 mp alapú

2 097 Ft

200 perc
perc alapú

Minden irányban 
összesen

500 MB

8,89 Ft

8,89 Ft

19,05 Ft

-

Pro 250
1 mp alapú

3 490 Ft

Korlátlan

250 perc
perc alapú

2 GB

0 Ft

8 Ft

19,05 Ft

social Pass

talk
1 mp alapú

4 990 Ft

Korlátlan

Korlátlan

200 MB

0 Ft

0 Ft

19,05 Ft

-

Premium
1 mp alapú

6 490 Ft

Korlátlan

Korlátlan

5 GB

0 Ft

0 Ft

19,05 Ft

social Pass

Connect 
Pass
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A nyilvános tarifák, a Family csomag, You (25 év alatti) 
kedvezmény és a korlátlan közösségi élményt biztosító 

Vodafone Pass-ok elérhetőek flottán belül is.

2 097 Ft
VDSzSz Szolidaritás EU 2
havi tarifadíj, e-Packkel1

(készülék nélkül 1 évre,
készülékkel 2 évre)

Családdal és barátokkal korlátlan 
beszélgetés, 0 Ft-os percdíjjal  
flottán belül, belföldön

6 490 Ft
Premium

havi tarifadíj, e-Packkel1

(készülék nélkül 1 évre,
készülékkel 2 évre)

Korlátlan beszélgetés, 0 Ft-os 
percdíjjal 
belföldön és az EU-ban normál díjas 
magyar számokra

0 Ft
A részletfizetéshez 
mobil előleg igény 

lehetséges, 
a hitelbírálat függvényében

Készülékvásárlás
0 Ft kezdőrészlettel
12 vagy 21 havi kamatmentes 
részlet készülék vásárláshoz

A Vodafone a világ második legnagyobb telekommunikációs vállalata.
A sikerünket az újítások terén vállalt úttörő szerep és az ügyfélközpontú gondolkodás tette 
lehetővé.
Mi, a Vodafone Magyarországnál egy olyan márkát képviselünk, ami szereti a változást. 
A változást azonban nem csak követjük, hanem mi magunk hozzuk létre. 
Mozgatórugónk az a szándék, hogy az emberek egymás közötti kommunikációját 
megkönnyítsük, magasabb szintre emeljük, közelebb hozzuk a világot Nektek.

Biztos lehetsz benne, hogy bárhogy is fogsz üdvözölni másokat a jövőben, mi ott leszünk 
Veled!

A jövő izgalmas.
READY?

5 GB

1 800 Ft

10 GB 20 GB

3 000 Ft 6 000 Ft

1 GB

990 Ft

PluszAdat havidíjak

Megújuló PluszAdat
Minden hónapban megújuló adatmennyiség, amíg lemondásra nem 
kerül. Az első hónapban az éppen nyitott számlázási ciklusra érvényes, ezt 
követően havonta megújul és a havi számlázási cikluson belül érvényes.

KedvezMényes PluszAdAt oPCióK

1 e-Pack szolgáltatásunk feltétele az elektronikus formában kiállított számlára történő regisztráció, az elektronikus csatornán végzett számlabefizetés, és 
a számlák időben, a fizetési határidő lejárta előtt történő kiegyenlítése. Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek 
bármelyikének, a következő havi számláján egyedi flotta tarifa esetén 500 Ft egyszeri díj kerül kiterhelésre.

A fenti tarifák mellett bármely lakossági tarifacsomag (RED, GO) is elérhető, flottán belül megtartva a flottán belüli díjmentes beszélgetést.

A kedvezményes PluszAdat opciók a vodafone alkalmazásban és a vodafone üzletekben elérhetőek. A netinfo-n vásárolható PluszAdat opciók 
kedvezmény nélkül kerülnek értékesítésre.

vdszsz szolidAritás eGyedi FlottA tAriFáK

áltAlános tájéKoztAtó

eGyéB tudnivAlóK

Tarifáddal kacsolatos non-stop ügyintézés a My vodafone alkalmazásban. 
Informálódj, vásárolj, fizess könnyedén, bárhol és bármikor!

Miért jó vodAFone FlottásnAK lenni?
• KorlátlAnul Beszélsz a Vodafone flottán belül, belföldön, minden flotta taggal bármelyik flotta tarifával
• 0 Ft-ért elviHeted a flotta készülék árlistán található készülékeket 12 vagy 21 havi kamatmentes részletre. 

A Vodafone fenntartja a jogot, hogy a 0 Ft-os kezdőrészlettel megvásárolt telefonokhoz kapcsolódó 2 éves 
határozott idejű szerződést előleg megfizetéséhez kösse. Az előleget a 3. havi megtérített szolgáltatási díjak 
után a szolgáltatási díjakkal szemben, azok értékéig  jóváírja Neked. A tarifáddal elérhető pontos részletfizetési 
feltételekről a  Vodafone üzletekben kapsz felvilágosítást

• ADATKERETED EGYSZERŰEN BŐVÍTHETED a Netinfón, a My Vodafone alkalmazásban, a 1401-es telefonszámon 
vagy bármelyik Vodafone üzletben a lakossági adat opciókkal

• EGYEDI, KEDVEZMÉNYES PERCDÍJAKON beszélhetsz
• MásodPerC AlAPÚ elszáMolás miatt alacsonyabbak lehetnek a beszélgetésre vonatkozó költségeid, mint 

perc alapú elszámolásnál lennének
• CsAládod és BArátAid egyszerűen csatlakozhatnak a flottádhoz
• 3 000 Ft továBBi KedvezMényt kapsz Te és az ajánlásodon keresztül új előfizetést vásárló előfizető, mely 

a Vodafone Ajánló akció keretében havi 1 000 Ft jóváírás formájában a havi számlán szereplő szolgáltatási díjjal 
szemben kerül jóváírásra 

• Megtarthatod a telefonszámod és akár számhordozással is beléphetsz, erről kérhetsz tájékoztatást bármelyik 
Vodafone üzletben

A kedvezményes flotta tarifa megvásárolható a belföldről díjmentesen hívható 1401-es hívószámon, online 
vagy bármelyik Vodafone üzletben. Az üzletekről felvilágosítást a  www.vodafone.hu/uzletkereso oldalon találsz.

Flotta kódoddal on-line vásárlás esetén (www.vodafone.hu/flotta) 2 000 Ft készülék kedvezményt biztosítunk. 
Flotta kód: 1a02u

Hozzátartozói igazolással hozzátartozóid, barátaid a saját nevükre is köthetnek flotta előfizetést. Amennyiben 
Partnerünk erre lehetőséget biztosít.

Flottaigazolással vagy tagsági kártyával igazolhatod jogosultságod a kedvezményes flotta tarifákhoz.

Az ismertetett ajánlatok mindegyike visszavonásig érvényes. Az árak az áfát tartalmazzák. A szórólap tájékoztató jellegű. A tarifacsomagokhoz 
elérhető aktuális telefon- és eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes árlisták az irányadóak. Nyomdába adás dátuma: 2018.06.26. A 
nyomdahibák elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Flotta tarifa 
A flotta tarifa készülékvásárlás nélkül egy éves, készülékvásárlás esetén két éves határozott idejű szerződéskötéssel vehető igénybe. 

A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. A hívások számlázása 
1 másodperces egységben történik. A csoporton belüli díjmentes beszélgetés szolgáltatás a saját flotta összes előfizetése közötti díjmentes beszélgetést 
biztosítja, beleértve a céges előfizetéseket is.

eu roaming
A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása, melynek külön díja nincs.
A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak lemondásáig aktív marad. 

A Vodafone EU roamingszolgáltatás többet ad, mint amit az EU aktuális szabályozása garantál a felhasználóknak.
A tarifába foglalat saját hálózatra és családon belüli felhasználásra vonatkozó díjak érvényes roaming környezetben is.
A Vodafone irányba roaming környezetből indított hívások, hálózaton belüli hívásként számlázódnak, így ha a tarifa tartalmaz saját hálózaton belüli díjmentességet, 
akkor ezek a hívások díjmentesek.
Ennek feltétele, hogy roaming környezetben használt partnerhálózatok kiválasztásánál a Vodafone Magyarország preferált partnerhálózatát kell igénybe venni.

A szolgáltatás a Vodafone által meghatározott roaminghálózatokon a magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások/SMS/MMS-ek és az EU roaming 
környezetben felhasználható adatkeretre érvényes és folytonossága méltányos használat esetén biztosított. 

A méltányos használatnak minősül a magánjellegű utazási célú felhasználás, melyben a természetes személy felhasználó a nem üzleti célú hírközlési igényét elégíti ki.
A Vodafone EU Roaming használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló hívás, SMS, MMS és adathasználat nem haladhatja meg a belföldi 
használat négyhavi számlázási ciklusonként vett átlagát. A vizsgált időszakban a  napok száma nem haladhatja meg a Vodafone Magyarország hálózatán 
forgalmazott napok számát.

Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, erről az Előfizetőt tájékoztatjuk, és figyelmeztetjük a méltányos használat feltételeire. A 
figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizetőnek a méltányos felhasználásra vonatkozó feltételeket maradéktalanul teljesíteni kell; ellenkező esetben a 
Szolgáltató az 531/2012/EU rendelet 6. e cikke szerinti többletdíj alkalmazására jogosult visszamenőleg a figyelmeztetés napjáig.  

A többletdíj mértéke 1-es roaming díjzóna országaiba:
Hívásindítás: 12,56 Ft/perc | SMS küldés: 3,92 Ft/SMS | MMS küldés: 3,02 Ft/MMS,  
Adatforgalom díja 2,5 Ft/MB.

Nem rendeltetésszerű használat esetén, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a Vodafone EU Roamingszolgáltatást adott 
előfizetés tekintetében törölje. Törlés esetén a szolgáltatás a továbbiakban nem lesz elérhető. Azon ügyfelek, akik előfizetéséről a Vodafone EU Roamingszolgáltatás 
törölve lett, a mindenkori forgalmi díjas roamingdíjazás, illetve Európai Gazdasági Térség területén Szabályozott Európai Roaming díjszabás feltételei alapján 
használhatják készüléküket külföldön. 
A partnerhálózatok aktuális listája a www.vodafone.hu/redeu internetes oldalon érhető el. Részletes leírás a kedvezményes roaming-díjakról Vodafone EU 
Roaming használata során a lakossági ÁSZF Díjszabás A/5.2 pontjában található. 

Részletfizetés
A részletfizetés 12 vagy 21 hónapos kamat- és költségmentes (0% THM) részletfizetési kedvezmény, melynek maximális hosszát a tarifa díja határozza meg. 
Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás 
igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték adásához kötni. Az előleg összegét a szolgáltatás megkezdésétől számított harmadik befizetett számla után 
havonta, a szolgáltatási díjak ellenében, maximum a számlaérték összegéig jóváírja a Vodafone. A hitelképességre vonatkozó szabályozást az ÁSZF 2.1.2.1. 
pontja tartalmazza.
Amennyiben valamely részlet megfizetésével az előfizető késedelembe esik, a Vodafone fenntartja a jogot, hogy az előfizetéshez kapcsolódó, még hátralévő 
részletek mindegyikét egy összegben esedékesnek tekintse. Ezt legkésőbb a számlatartozás miatti szerződésbontást követően kiállított havi számlával be 
kell fizetni. Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő két éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból a Szerződés megszüntetésére kerül 
sor, a Lakossági ÁSZF 12.6.12. pontjában, illetve az Adásvételi Szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő.

egyéb információk
Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen Vodafone 4G/LTE hálózatán veheti igénybe az adathoz 
kacsolódó szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Az aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a https://www.
vodafone.hu/lefedettsegi-terkepoldalon. Részletes feltételeket az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a Lakossági 
ÁSZF-ben és a www.vodafone.hu oldalon találsz.

Ajánld A vodAFone-t  extrA KedvezMényért!

Minden sikeres ajánlásért 3 hónapon keresztül 1000 Ft-ot adunk, melyet a Te és az új szerződő számláján is 
jóváírunk a szolgáltatási díjak ellenében a Vodafone Ajánló program keretében. A kedvezmény nem vehető igénybe 
mobilvásárlásokra és roaming díjakra.
• Sikeres az ajánlásod, ha regisztráltad magad ajánlóként, illetve az általad ajánlott új szerződést kötött a Vodafone-nál 

és jelzi, hogy részt vesz a Vodafone Ajánló programban
• Csak új szerződéskötés után jár jóváírás, beleértve a számhordozást is
• Több sikeres ajánlás esetén a kedvezmények összeadódnak
• Évente maximum 5 ajánlás után biztosítunk kedvezményt a Vodafone Ajánló program keretén belül
• Regisztrálni bármely üzletünkben, a 1401-es vagy a 1270-es számon keresztül tudsz

Meghívunk a vodafone 
egyedi tarifák világába!

Készülék vásárlás nélkül 1 éves, készülék vásárlással 2 éves 
határozott idejű szerződéssel

tarifa havidíja  E-Packkel1

Havidíj 
lebeszélhetősége 
Belföldön és EU-n belül Egyéb normál díjas irányba indított hívás 

esetén

Vodafone irányba indított hívás esetén

Normál díjas SMS küldés / db

Adatforgalom
Belföldön és EU-n belül

Havidíjban foglalt, nem osztható 
adatmennyiség

Percdíj
Belföldön és EU-n belül

sMs
Belföldön és EU-n belül

Vodafone hálózatba indított hívás

Más mobilhálózatba vagy vezetékes 
irányba indított hívás

vodafone Pass
Belföldön és EU-n belül

Népszerű applikációk, melyek 
nem fogyasztják az adatkereted, 
használatukhoz minimális adattal kell 
rendelkezned

vdszsz 
szolidaritás eu 2

1 mp alapú

2 097 Ft

200 perc
perc alapú

Minden irányban 
összesen

500 MB

8,89 Ft

8,89 Ft

19,05 Ft

-

Pro 250
1 mp alapú

3 490 Ft

Korlátlan

250 perc
perc alapú

2 GB

0 Ft

8 Ft

19,05 Ft

social Pass

talk
1 mp alapú

4 990 Ft

Korlátlan

Korlátlan

200 MB

0 Ft

0 Ft

19,05 Ft

-

Premium
1 mp alapú

6 490 Ft

Korlátlan

Korlátlan

5 GB

0 Ft

0 Ft

19,05 Ft

social Pass

Connect 
Pass

A nyilvános tarifák, a Family csomag, You (25 év alatti) 
kedvezmény és a korlátlan közösségi élményt biztosító 

Vodafone Pass-ok elérhetőek flottán belül is.

2 097 Ft
VDSzSz Szolidaritás EU 2
havi tarifadíj, e-Packkel1

(készülék nélkül 1 évre,
készülékkel 2 évre)

Családdal és barátokkal korlátlan 
beszélgetés, 0 Ft-os percdíjjal  
flottán belül, belföldön

6 490 Ft
Premium

havi tarifadíj, e-Packkel1

(készülék nélkül 1 évre,
készülékkel 2 évre)

Korlátlan beszélgetés, 0 Ft-os 
percdíjjal 
belföldön és az EU-ban normál díjas 
magyar számokra

0 Ft
A részletfizetéshez 
mobil előleg igény 

lehetséges, 
a hitelbírálat függvényében

Készülékvásárlás
0 Ft kezdőrészlettel
12 vagy 21 havi kamatmentes 
részlet készülék vásárláshoz

A Vodafone a világ második legnagyobb telekommunikációs vállalata.
A sikerünket az újítások terén vállalt úttörő szerep és az ügyfélközpontú gondolkodás tette 
lehetővé.
Mi, a Vodafone Magyarországnál egy olyan márkát képviselünk, ami szereti a változást. 
A változást azonban nem csak követjük, hanem mi magunk hozzuk létre. 
Mozgatórugónk az a szándék, hogy az emberek egymás közötti kommunikációját 
megkönnyítsük, magasabb szintre emeljük, közelebb hozzuk a világot Nektek.

Biztos lehetsz benne, hogy bárhogy is fogsz üdvözölni másokat a jövőben, mi ott leszünk 
Veled!

A jövő izgalmas.
READY?

5 GB

1 800 Ft

10 GB 20 GB

3 000 Ft 6 000 Ft

1 GB

990 Ft

PluszAdat havidíjak

Megújuló PluszAdat
Minden hónapban megújuló adatmennyiség, amíg lemondásra nem 
kerül. Az első hónapban az éppen nyitott számlázási ciklusra érvényes, ezt 
követően havonta megújul és a havi számlázási cikluson belül érvényes.

KedvezMényes PluszAdAt oPCióK

1 e-Pack szolgáltatásunk feltétele az elektronikus formában kiállított számlára történő regisztráció, az elektronikus csatornán végzett számlabefizetés, és 
a számlák időben, a fizetési határidő lejárta előtt történő kiegyenlítése. Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek 
bármelyikének, a következő havi számláján egyedi flotta tarifa esetén 500 Ft egyszeri díj kerül kiterhelésre.

A fenti tarifák mellett bármely lakossági tarifacsomag (RED, GO) is elérhető, flottán belül megtartva a flottán belüli díjmentes beszélgetést.

A kedvezményes PluszAdat opciók a vodafone alkalmazásban és a vodafone üzletekben elérhetőek. A netinfo-n vásárolható PluszAdat opciók 
kedvezmény nélkül kerülnek értékesítésre.

vdszsz szolidAritás eGyedi FlottA tAriFáK

áltAlános tájéKoztAtó

eGyéB tudnivAlóK

Tarifáddal kacsolatos non-stop ügyintézés a My vodafone alkalmazásban. 
Informálódj, vásárolj, fizess könnyedén, bárhol és bármikor!

Miért jó vodAFone FlottásnAK lenni?
• KorlátlAnul Beszélsz a Vodafone flottán belül, belföldön, minden flotta taggal bármelyik flotta tarifával
• 0 Ft-ért elviHeted a flotta készülék árlistán található készülékeket 12 vagy 21 havi kamatmentes részletre. 

A Vodafone fenntartja a jogot, hogy a 0 Ft-os kezdőrészlettel megvásárolt telefonokhoz kapcsolódó 2 éves 
határozott idejű szerződést előleg megfizetéséhez kösse. Az előleget a 3. havi megtérített szolgáltatási díjak 
után a szolgáltatási díjakkal szemben, azok értékéig  jóváírja Neked. A tarifáddal elérhető pontos részletfizetési 
feltételekről a  Vodafone üzletekben kapsz felvilágosítást

• ADATKERETED EGYSZERŰEN BŐVÍTHETED a Netinfón, a My Vodafone alkalmazásban, a 1401-es telefonszámon 
vagy bármelyik Vodafone üzletben a lakossági adat opciókkal

• EGYEDI, KEDVEZMÉNYES PERCDÍJAKON beszélhetsz
• MásodPerC AlAPÚ elszáMolás miatt alacsonyabbak lehetnek a beszélgetésre vonatkozó költségeid, mint 

perc alapú elszámolásnál lennének
• CsAládod és BArátAid egyszerűen csatlakozhatnak a flottádhoz
• 3 000 Ft továBBi KedvezMényt kapsz Te és az ajánlásodon keresztül új előfizetést vásárló előfizető, mely 

a Vodafone Ajánló akció keretében havi 1 000 Ft jóváírás formájában a havi számlán szereplő szolgáltatási díjjal 
szemben kerül jóváírásra 

• Megtarthatod a telefonszámod és akár számhordozással is beléphetsz, erről kérhetsz tájékoztatást bármelyik 
Vodafone üzletben

A kedvezményes flotta tarifa megvásárolható a belföldről díjmentesen hívható 1401-es hívószámon, online 
vagy bármelyik Vodafone üzletben. Az üzletekről felvilágosítást a  www.vodafone.hu/uzletkereso oldalon találsz.

Flotta kódoddal on-line vásárlás esetén (www.vodafone.hu/flotta) 2 000 Ft készülék kedvezményt biztosítunk. 
Flotta kód: 1a02u

Hozzátartozói igazolással hozzátartozóid, barátaid a saját nevükre is köthetnek flotta előfizetést. Amennyiben 
Partnerünk erre lehetőséget biztosít.

Flottaigazolással vagy tagsági kártyával igazolhatod jogosultságod a kedvezményes flotta tarifákhoz.

Az ismertetett ajánlatok mindegyike visszavonásig érvényes. Az árak az áfát tartalmazzák. A szórólap tájékoztató jellegű. A tarifacsomagokhoz 
elérhető aktuális telefon- és eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes árlisták az irányadóak. Nyomdába adás dátuma: 2018.06.26. A 
nyomdahibák elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Flotta tarifa 
A flotta tarifa készülékvásárlás nélkül egy éves, készülékvásárlás esetén két éves határozott idejű szerződéskötéssel vehető igénybe. 

A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. A hívások számlázása 
1 másodperces egységben történik. A csoporton belüli díjmentes beszélgetés szolgáltatás a saját flotta összes előfizetése közötti díjmentes beszélgetést 
biztosítja, beleértve a céges előfizetéseket is.

eu roaming
A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása, melynek külön díja nincs.
A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak lemondásáig aktív marad. 

A Vodafone EU roamingszolgáltatás többet ad, mint amit az EU aktuális szabályozása garantál a felhasználóknak.
A tarifába foglalat saját hálózatra és családon belüli felhasználásra vonatkozó díjak érvényes roaming környezetben is.
A Vodafone irányba roaming környezetből indított hívások, hálózaton belüli hívásként számlázódnak, így ha a tarifa tartalmaz saját hálózaton belüli díjmentességet, 
akkor ezek a hívások díjmentesek.
Ennek feltétele, hogy roaming környezetben használt partnerhálózatok kiválasztásánál a Vodafone Magyarország preferált partnerhálózatát kell igénybe venni.

A szolgáltatás a Vodafone által meghatározott roaminghálózatokon a magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások/SMS/MMS-ek és az EU roaming 
környezetben felhasználható adatkeretre érvényes és folytonossága méltányos használat esetén biztosított. 

A méltányos használatnak minősül a magánjellegű utazási célú felhasználás, melyben a természetes személy felhasználó a nem üzleti célú hírközlési igényét elégíti ki.
A Vodafone EU Roaming használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló hívás, SMS, MMS és adathasználat nem haladhatja meg a belföldi 
használat négyhavi számlázási ciklusonként vett átlagát. A vizsgált időszakban a  napok száma nem haladhatja meg a Vodafone Magyarország hálózatán 
forgalmazott napok számát.

Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, erről az Előfizetőt tájékoztatjuk, és figyelmeztetjük a méltányos használat feltételeire. A 
figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizetőnek a méltányos felhasználásra vonatkozó feltételeket maradéktalanul teljesíteni kell; ellenkező esetben a 
Szolgáltató az 531/2012/EU rendelet 6. e cikke szerinti többletdíj alkalmazására jogosult visszamenőleg a figyelmeztetés napjáig.  

A többletdíj mértéke 1-es roaming díjzóna országaiba:
Hívásindítás: 12,56 Ft/perc | SMS küldés: 3,92 Ft/SMS | MMS küldés: 3,02 Ft/MMS,  
Adatforgalom díja 2,5 Ft/MB.

Nem rendeltetésszerű használat esetén, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a Vodafone EU Roamingszolgáltatást adott 
előfizetés tekintetében törölje. Törlés esetén a szolgáltatás a továbbiakban nem lesz elérhető. Azon ügyfelek, akik előfizetéséről a Vodafone EU Roamingszolgáltatás 
törölve lett, a mindenkori forgalmi díjas roamingdíjazás, illetve Európai Gazdasági Térség területén Szabályozott Európai Roaming díjszabás feltételei alapján 
használhatják készüléküket külföldön. 
A partnerhálózatok aktuális listája a www.vodafone.hu/redeu internetes oldalon érhető el. Részletes leírás a kedvezményes roaming-díjakról Vodafone EU 
Roaming használata során a lakossági ÁSZF Díjszabás A/5.2 pontjában található. 

Részletfizetés
A részletfizetés 12 vagy 21 hónapos kamat- és költségmentes (0% THM) részletfizetési kedvezmény, melynek maximális hosszát a tarifa díja határozza meg. 
Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás 
igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték adásához kötni. Az előleg összegét a szolgáltatás megkezdésétől számított harmadik befizetett számla után 
havonta, a szolgáltatási díjak ellenében, maximum a számlaérték összegéig jóváírja a Vodafone. A hitelképességre vonatkozó szabályozást az ÁSZF 2.1.2.1. 
pontja tartalmazza.
Amennyiben valamely részlet megfizetésével az előfizető késedelembe esik, a Vodafone fenntartja a jogot, hogy az előfizetéshez kapcsolódó, még hátralévő 
részletek mindegyikét egy összegben esedékesnek tekintse. Ezt legkésőbb a számlatartozás miatti szerződésbontást követően kiállított havi számlával be 
kell fizetni. Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő két éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból a Szerződés megszüntetésére kerül 
sor, a Lakossági ÁSZF 12.6.12. pontjában, illetve az Adásvételi Szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő.

egyéb információk
Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen Vodafone 4G/LTE hálózatán veheti igénybe az adathoz 
kacsolódó szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Az aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a https://www.
vodafone.hu/lefedettsegi-terkepoldalon. Részletes feltételeket az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a Lakossági 
ÁSZF-ben és a www.vodafone.hu oldalon találsz.

Ajánld A vodAFone-t  extrA KedvezMényért!

Minden sikeres ajánlásért 3 hónapon keresztül 1000 Ft-ot adunk, melyet a Te és az új szerződő számláján is 
jóváírunk a szolgáltatási díjak ellenében a Vodafone Ajánló program keretében. A kedvezmény nem vehető igénybe 
mobilvásárlásokra és roaming díjakra.
• Sikeres az ajánlásod, ha regisztráltad magad ajánlóként, illetve az általad ajánlott új szerződést kötött a Vodafone-nál 

és jelzi, hogy részt vesz a Vodafone Ajánló programban
• Csak új szerződéskötés után jár jóváírás, beleértve a számhordozást is
• Több sikeres ajánlás esetén a kedvezmények összeadódnak
• Évente maximum 5 ajánlás után biztosítunk kedvezményt a Vodafone Ajánló program keretén belül
• Regisztrálni bármely üzletünkben, a 1401-es vagy a 1270-es számon keresztül tudsz

Meghívunk a vodafone 
egyedi tarifák világába!

Készülék vásárlás nélkül 1 éves, készülék vásárlással 2 éves 
határozott idejű szerződéssel

tarifa havidíja  E-Packkel1

Havidíj 
lebeszélhetősége 
Belföldön és EU-n belül Egyéb normál díjas irányba indított hívás 

esetén

Vodafone irányba indított hívás esetén

Normál díjas SMS küldés / db

Adatforgalom
Belföldön és EU-n belül

Havidíjban foglalt, nem osztható 
adatmennyiség

Percdíj
Belföldön és EU-n belül

sMs
Belföldön és EU-n belül

Vodafone hálózatba indított hívás

Más mobilhálózatba vagy vezetékes 
irányba indított hívás

vodafone Pass
Belföldön és EU-n belül

Népszerű applikációk, melyek 
nem fogyasztják az adatkereted, 
használatukhoz minimális adattal kell 
rendelkezned

vdszsz 
szolidaritás eu 2

1 mp alapú

2 097 Ft

200 perc
perc alapú

Minden irányban 
összesen

500 MB

8,89 Ft

8,89 Ft

19,05 Ft

-

Pro 250
1 mp alapú

3 490 Ft

Korlátlan

250 perc
perc alapú

2 GB

0 Ft

8 Ft

19,05 Ft

social Pass

talk
1 mp alapú

4 990 Ft

Korlátlan

Korlátlan

200 MB

0 Ft

0 Ft

19,05 Ft

-

Premium
1 mp alapú

6 490 Ft

Korlátlan

Korlátlan

5 GB

0 Ft

0 Ft

19,05 Ft

social Pass

Connect 
Pass
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A MÁV-Start még a személyzeti vizet is sajnálja 
 a hálókocsi-kalauzoktól!

A növekvő forgalmat vegzálással, létszámcsökkentéssel való 
riogatással, kezelhetetlen helyzetekkel, tragikus műszaki 
állapotokkal hálálja meg a MÁV-Start. Eközben a VDSzSz 
Szolidaritás Utasellátó Alapszervezete már fontolgatja, hogy 
saját zsebből féltucat zárat venne, mert előfordult már, hogy 
rá kellett törni az utasokra a fülkeajtót. Tragikus állapotok.
Mint Csatay Krisztián, a VDSzSz Szolidaritás Utasellátó 
Alapszervezet vezető ügyvivője beszámolt róla,

sajnos van olyan kocsink, aminek - a műszaki napló szerint 
- április óta nincs fülkezára. Rendszeresen szétesnek azok is, 
amik még működnek és - állítólag - nincs egy darab tarta-
lék sem. A személyzeti víz továbbra sincs rendezve, ráadásul a 
szakértőasszony olyan munkafolyamatokat vezetett be - állító-
lag felsőbb utasításra - melyek a feljelentkezési idők normázá-
sakor még csak szóba sem kerültek: a feljelentkező kalauzokkal 
„extra” munkát végeztet, bankkártyás tesztvásárlásokat kell a 
tárolón csinálniuk, miközben eleve a lemért feljelentkezési idő-
nél közel egy órával kevesebbet kapunk. Ráadásul nyár lévén 
sokszor a kocsik nincsenek is előkészítve, mert nincs ágyazó, 
illetve rendszeresen kocsink sincs, mert még november óta 
mindig szerelik a wifi-t. Csak tudnám, kinek készül... :( Napi 
szinten marad el a zürichi egyik fekvőnk...

A növekvő forgalomért a hála a vegzálás és a létszámcsök-
kentés réme, a kezelhetetlen helyzetek, a tragikus műszaki 
állapotok.
 
És hogy milyenek az említett kezelhetetlen helyzetek, 
tragikus műszaki állapotok? Ezt kiválóan érzékelteti az alábbi 
két idézet. Mindkét példa a személyzet különleges helyzetre 
szolgáló útijelentéséből származik. Egy Koperbe közlekedő 
vonatúton készült az első:

A Ljubljanában kiszálló fiatalok után kettő darab párna és 
párnahuzat hiányzott. Vélhetően magukkal vitték. A kocsin 
már induláskor kívülről nem voltak nyithatóak/zárhatóak a 
9-es, 8-as, 2-es fülke zárjai. A 2-es fülkében a zár az éjjel 
folyamán aztán már belülről is nyithatatlan lett, ezért azt fel 
kellett törnöm, hogy az utasok ki tudjanak jönni.  Induláskor 
szerettem volna a 9 liternél több személyzeti vizet vételezni a 
három napra, amelyre nem volt lehetőségem, mert nincs elren-

delve hőségriadó. Szeretném tájékoztatni a vezetést, hogy a 
hálókocsi-kalauzok a szolgálatuk jelentős részét külföldön vég-
zik (így a magyarországi időjárás kevésbé mérvadó számunk-
ra), illetve a forduló állomásokon nincs szállásunk, a tenger-
parti járatokon pedig klíma sincs, ami azt jelenti, hogy a kocsi 
a tűző napon - például Koperben - akkor is felhevül 40-50 
fokra, ha Magyarországon 20 Celsius fok van.
 
Hogy alkalmanként milyen extrém helyzetekben kell helyt-
állni a személyzetnek, akiktől a vizet is sajnálja a munkálta-
tó, azt jól példázzák a Münchenbe tartó Kálmán Imre Euro-
Night-járaton történtek:

Induláskor a [korábban] jelzett zárhiba javítatlan. Visszaútban 
Rosenheim és Freilassing állomások között, két - egyébként 
szolgálaton kívüli - ÖBB-dolgozó jelezte nekem, hogy a 260-
as számú kocsiból jönnek, és az tiszta vér, verekedés történt. 
Megkértek, hogy hívjak rendőrt. Mondtam, hogy azt a 
vezető jegyvizsgáló teheti meg. A hangosító nem volt érthető 
a kocsimból, ezért megkértem a 263 sz. hálókocsiban szolgá-
latot teljesítő kollégát, hogy jöjjön velem - tisztázandó a hely-
zetet - a két szolgálaton kívüli kolléga pedig átment szólni a 
Wagon-Lists-es vjv-nek.

A 260-as kocsiba érve láttuk, hogy a folyosón sör, üvegszi-
lánk és vér található. Két erősen ittas férfi volt az egyik fülké-
ben véresen, félmeztelenül, és rossz németséggel magyarázták, 
hogy leütötte őket egy férfi egy sörösüveggel. Pár szóval igye-
keztünk megnyugtatni őket. Azonnal elindultunk, és átnéz-
tük a kocsikat az esetleges elkövető miatt. Visszaútban talál-
koztunk a vjv-vel, illetve a két kollégával a 263-as kocsiban. 
Ők szemből nem találkoztak senkivel, tehát tudtuk, hogy 
valahol a 260-as és 263-as kocsi között bújhatott meg az állí-
tólagos elkövető. A kollégákkal elkezdtük átnézni egyesével a 
WC-ket. A 262-es kocsi nem kézifékes oldalán lévő WC-hez 
érve láttam, hogy az ajtón vércseppek vannak. Az ajtó zárva 
volt, kopogásra nem jött válasz. A vjv szólt, hogy ne próbál-
jak bejutni, pár perc, és Freilassingban vagyunk, ott jön a 
rendőrség és a mentő.

A kiérkező rendőröket megvártuk, megpróbáltam - a ren-
dőr kérésére - kinyitni a WC-t, de azt belül támasztották.  

A nyilvános tarifák, a Family csomag, You (25 év alatti) 
kedvezmény és a korlátlan közösségi élményt biztosító 

Vodafone Pass-ok elérhetőek flottán belül is.

2 097 Ft
VDSzSz Szolidaritás EU 2
havi tarifadíj, e-Packkel1

(készülék nélkül 1 évre,
készülékkel 2 évre)

Családdal és barátokkal korlátlan 
beszélgetés, 0 Ft-os percdíjjal  
flottán belül, belföldön

6 490 Ft
Premium

havi tarifadíj, e-Packkel1

(készülék nélkül 1 évre,
készülékkel 2 évre)

Korlátlan beszélgetés, 0 Ft-os 
percdíjjal 
belföldön és az EU-ban normál díjas 
magyar számokra

0 Ft
A részletfizetéshez 
mobil előleg igény 

lehetséges, 
a hitelbírálat függvényében

Készülékvásárlás
0 Ft kezdőrészlettel
12 vagy 21 havi kamatmentes 
részlet készülék vásárláshoz

A Vodafone a világ második legnagyobb telekommunikációs vállalata.
A sikerünket az újítások terén vállalt úttörő szerep és az ügyfélközpontú gondolkodás tette 
lehetővé.
Mi, a Vodafone Magyarországnál egy olyan márkát képviselünk, ami szereti a változást. 
A változást azonban nem csak követjük, hanem mi magunk hozzuk létre. 
Mozgatórugónk az a szándék, hogy az emberek egymás közötti kommunikációját 
megkönnyítsük, magasabb szintre emeljük, közelebb hozzuk a világot Nektek.

Biztos lehetsz benne, hogy bárhogy is fogsz üdvözölni másokat a jövőben, mi ott leszünk 
Veled!

A jövő izgalmas.
READY?

5 GB

1 800 Ft

10 GB 20 GB

3 000 Ft 6 000 Ft

1 GB

990 Ft

PluszAdat havidíjak

Megújuló PluszAdat
Minden hónapban megújuló adatmennyiség, amíg lemondásra nem 
kerül. Az első hónapban az éppen nyitott számlázási ciklusra érvényes, ezt 
követően havonta megújul és a havi számlázási cikluson belül érvényes.

KedvezMényes PluszAdAt oPCióK

1 e-Pack szolgáltatásunk feltétele az elektronikus formában kiállított számlára történő regisztráció, az elektronikus csatornán végzett számlabefizetés, és 
a számlák időben, a fizetési határidő lejárta előtt történő kiegyenlítése. Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek 
bármelyikének, a következő havi számláján egyedi flotta tarifa esetén 500 Ft egyszeri díj kerül kiterhelésre.

A fenti tarifák mellett bármely lakossági tarifacsomag (RED, GO) is elérhető, flottán belül megtartva a flottán belüli díjmentes beszélgetést.

A kedvezményes PluszAdat opciók a vodafone alkalmazásban és a vodafone üzletekben elérhetőek. A netinfo-n vásárolható PluszAdat opciók 
kedvezmény nélkül kerülnek értékesítésre.

vdszsz szolidAritás eGyedi FlottA tAriFáK

áltAlános tájéKoztAtó

eGyéB tudnivAlóK

Tarifáddal kacsolatos non-stop ügyintézés a My vodafone alkalmazásban. 
Informálódj, vásárolj, fizess könnyedén, bárhol és bármikor!

Miért jó vodAFone FlottásnAK lenni?
• KorlátlAnul Beszélsz a Vodafone flottán belül, belföldön, minden flotta taggal bármelyik flotta tarifával
• 0 Ft-ért elviHeted a flotta készülék árlistán található készülékeket 12 vagy 21 havi kamatmentes részletre. 

A Vodafone fenntartja a jogot, hogy a 0 Ft-os kezdőrészlettel megvásárolt telefonokhoz kapcsolódó 2 éves 
határozott idejű szerződést előleg megfizetéséhez kösse. Az előleget a 3. havi megtérített szolgáltatási díjak 
után a szolgáltatási díjakkal szemben, azok értékéig  jóváírja Neked. A tarifáddal elérhető pontos részletfizetési 
feltételekről a  Vodafone üzletekben kapsz felvilágosítást

• ADATKERETED EGYSZERŰEN BŐVÍTHETED a Netinfón, a My Vodafone alkalmazásban, a 1401-es telefonszámon 
vagy bármelyik Vodafone üzletben a lakossági adat opciókkal

• EGYEDI, KEDVEZMÉNYES PERCDÍJAKON beszélhetsz
• MásodPerC AlAPÚ elszáMolás miatt alacsonyabbak lehetnek a beszélgetésre vonatkozó költségeid, mint 

perc alapú elszámolásnál lennének
• CsAládod és BArátAid egyszerűen csatlakozhatnak a flottádhoz
• 3 000 Ft továBBi KedvezMényt kapsz Te és az ajánlásodon keresztül új előfizetést vásárló előfizető, mely 

a Vodafone Ajánló akció keretében havi 1 000 Ft jóváírás formájában a havi számlán szereplő szolgáltatási díjjal 
szemben kerül jóváírásra 

• Megtarthatod a telefonszámod és akár számhordozással is beléphetsz, erről kérhetsz tájékoztatást bármelyik 
Vodafone üzletben

A kedvezményes flotta tarifa megvásárolható a belföldről díjmentesen hívható 1401-es hívószámon, online 
vagy bármelyik Vodafone üzletben. Az üzletekről felvilágosítást a  www.vodafone.hu/uzletkereso oldalon találsz.

Flotta kódoddal on-line vásárlás esetén (www.vodafone.hu/flotta) 2 000 Ft készülék kedvezményt biztosítunk. 
Flotta kód: 1a02u

Hozzátartozói igazolással hozzátartozóid, barátaid a saját nevükre is köthetnek flotta előfizetést. Amennyiben 
Partnerünk erre lehetőséget biztosít.

Flottaigazolással vagy tagsági kártyával igazolhatod jogosultságod a kedvezményes flotta tarifákhoz.

Az ismertetett ajánlatok mindegyike visszavonásig érvényes. Az árak az áfát tartalmazzák. A szórólap tájékoztató jellegű. A tarifacsomagokhoz 
elérhető aktuális telefon- és eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes árlisták az irányadóak. Nyomdába adás dátuma: 2018.06.26. A 
nyomdahibák elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Flotta tarifa 
A flotta tarifa készülékvásárlás nélkül egy éves, készülékvásárlás esetén két éves határozott idejű szerződéskötéssel vehető igénybe. 

A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. A hívások számlázása 
1 másodperces egységben történik. A csoporton belüli díjmentes beszélgetés szolgáltatás a saját flotta összes előfizetése közötti díjmentes beszélgetést 
biztosítja, beleértve a céges előfizetéseket is.

eu roaming
A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása, melynek külön díja nincs.
A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak lemondásáig aktív marad. 

A Vodafone EU roamingszolgáltatás többet ad, mint amit az EU aktuális szabályozása garantál a felhasználóknak.
A tarifába foglalat saját hálózatra és családon belüli felhasználásra vonatkozó díjak érvényes roaming környezetben is.
A Vodafone irányba roaming környezetből indított hívások, hálózaton belüli hívásként számlázódnak, így ha a tarifa tartalmaz saját hálózaton belüli díjmentességet, 
akkor ezek a hívások díjmentesek.
Ennek feltétele, hogy roaming környezetben használt partnerhálózatok kiválasztásánál a Vodafone Magyarország preferált partnerhálózatát kell igénybe venni.

A szolgáltatás a Vodafone által meghatározott roaminghálózatokon a magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások/SMS/MMS-ek és az EU roaming 
környezetben felhasználható adatkeretre érvényes és folytonossága méltányos használat esetén biztosított. 

A méltányos használatnak minősül a magánjellegű utazási célú felhasználás, melyben a természetes személy felhasználó a nem üzleti célú hírközlési igényét elégíti ki.
A Vodafone EU Roaming használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló hívás, SMS, MMS és adathasználat nem haladhatja meg a belföldi 
használat négyhavi számlázási ciklusonként vett átlagát. A vizsgált időszakban a  napok száma nem haladhatja meg a Vodafone Magyarország hálózatán 
forgalmazott napok számát.

Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, erről az Előfizetőt tájékoztatjuk, és figyelmeztetjük a méltányos használat feltételeire. A 
figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizetőnek a méltányos felhasználásra vonatkozó feltételeket maradéktalanul teljesíteni kell; ellenkező esetben a 
Szolgáltató az 531/2012/EU rendelet 6. e cikke szerinti többletdíj alkalmazására jogosult visszamenőleg a figyelmeztetés napjáig.  

A többletdíj mértéke 1-es roaming díjzóna országaiba:
Hívásindítás: 12,56 Ft/perc | SMS küldés: 3,92 Ft/SMS | MMS küldés: 3,02 Ft/MMS,  
Adatforgalom díja 2,5 Ft/MB.

Nem rendeltetésszerű használat esetén, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a Vodafone EU Roamingszolgáltatást adott 
előfizetés tekintetében törölje. Törlés esetén a szolgáltatás a továbbiakban nem lesz elérhető. Azon ügyfelek, akik előfizetéséről a Vodafone EU Roamingszolgáltatás 
törölve lett, a mindenkori forgalmi díjas roamingdíjazás, illetve Európai Gazdasági Térség területén Szabályozott Európai Roaming díjszabás feltételei alapján 
használhatják készüléküket külföldön. 
A partnerhálózatok aktuális listája a www.vodafone.hu/redeu internetes oldalon érhető el. Részletes leírás a kedvezményes roaming-díjakról Vodafone EU 
Roaming használata során a lakossági ÁSZF Díjszabás A/5.2 pontjában található. 

Részletfizetés
A részletfizetés 12 vagy 21 hónapos kamat- és költségmentes (0% THM) részletfizetési kedvezmény, melynek maximális hosszát a tarifa díja határozza meg. 
Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás 
igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték adásához kötni. Az előleg összegét a szolgáltatás megkezdésétől számított harmadik befizetett számla után 
havonta, a szolgáltatási díjak ellenében, maximum a számlaérték összegéig jóváírja a Vodafone. A hitelképességre vonatkozó szabályozást az ÁSZF 2.1.2.1. 
pontja tartalmazza.
Amennyiben valamely részlet megfizetésével az előfizető késedelembe esik, a Vodafone fenntartja a jogot, hogy az előfizetéshez kapcsolódó, még hátralévő 
részletek mindegyikét egy összegben esedékesnek tekintse. Ezt legkésőbb a számlatartozás miatti szerződésbontást követően kiállított havi számlával be 
kell fizetni. Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő két éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból a Szerződés megszüntetésére kerül 
sor, a Lakossági ÁSZF 12.6.12. pontjában, illetve az Adásvételi Szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő.

egyéb információk
Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen Vodafone 4G/LTE hálózatán veheti igénybe az adathoz 
kacsolódó szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Az aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a https://www.
vodafone.hu/lefedettsegi-terkepoldalon. Részletes feltételeket az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a Lakossági 
ÁSZF-ben és a www.vodafone.hu oldalon találsz.

Ajánld A vodAFone-t  extrA KedvezMényért!

Minden sikeres ajánlásért 3 hónapon keresztül 1000 Ft-ot adunk, melyet a Te és az új szerződő számláján is 
jóváírunk a szolgáltatási díjak ellenében a Vodafone Ajánló program keretében. A kedvezmény nem vehető igénybe 
mobilvásárlásokra és roaming díjakra.
• Sikeres az ajánlásod, ha regisztráltad magad ajánlóként, illetve az általad ajánlott új szerződést kötött a Vodafone-nál 

és jelzi, hogy részt vesz a Vodafone Ajánló programban
• Csak új szerződéskötés után jár jóváírás, beleértve a számhordozást is
• Több sikeres ajánlás esetén a kedvezmények összeadódnak
• Évente maximum 5 ajánlás után biztosítunk kedvezményt a Vodafone Ajánló program keretén belül
• Regisztrálni bármely üzletünkben, a 1401-es vagy a 1270-es számon keresztül tudsz

Meghívunk a vodafone 
egyedi tarifák világába!

Készülék vásárlás nélkül 1 éves, készülék vásárlással 2 éves 
határozott idejű szerződéssel

tarifa havidíja  E-Packkel1

Havidíj 
lebeszélhetősége 
Belföldön és EU-n belül Egyéb normál díjas irányba indított hívás 

esetén

Vodafone irányba indított hívás esetén

Normál díjas SMS küldés / db

Adatforgalom
Belföldön és EU-n belül

Havidíjban foglalt, nem osztható 
adatmennyiség

Percdíj
Belföldön és EU-n belül

sMs
Belföldön és EU-n belül

Vodafone hálózatba indított hívás

Más mobilhálózatba vagy vezetékes 
irányba indított hívás

vodafone Pass
Belföldön és EU-n belül

Népszerű applikációk, melyek 
nem fogyasztják az adatkereted, 
használatukhoz minimális adattal kell 
rendelkezned

vdszsz 
szolidaritás eu 2

1 mp alapú

2 097 Ft

200 perc
perc alapú

Minden irányban 
összesen

500 MB

8,89 Ft

8,89 Ft

19,05 Ft

-

Pro 250
1 mp alapú

3 490 Ft

Korlátlan

250 perc
perc alapú

2 GB

0 Ft

8 Ft

19,05 Ft

social Pass

talk
1 mp alapú

4 990 Ft

Korlátlan

Korlátlan

200 MB

0 Ft

0 Ft

19,05 Ft

-

Premium
1 mp alapú

6 490 Ft

Korlátlan

Korlátlan

5 GB

0 Ft

0 Ft

19,05 Ft

social Pass

Connect 
Pass

A nyilvános tarifák, a Family csomag, You (25 év alatti) 
kedvezmény és a korlátlan közösségi élményt biztosító 

Vodafone Pass-ok elérhetőek flottán belül is.

2 097 Ft
VDSzSz Szolidaritás EU 2
havi tarifadíj, e-Packkel1

(készülék nélkül 1 évre,
készülékkel 2 évre)

Családdal és barátokkal korlátlan 
beszélgetés, 0 Ft-os percdíjjal  
flottán belül, belföldön

6 490 Ft
Premium

havi tarifadíj, e-Packkel1

(készülék nélkül 1 évre,
készülékkel 2 évre)

Korlátlan beszélgetés, 0 Ft-os 
percdíjjal 
belföldön és az EU-ban normál díjas 
magyar számokra

0 Ft
A részletfizetéshez 
mobil előleg igény 

lehetséges, 
a hitelbírálat függvényében

Készülékvásárlás
0 Ft kezdőrészlettel
12 vagy 21 havi kamatmentes 
részlet készülék vásárláshoz

A Vodafone a világ második legnagyobb telekommunikációs vállalata.
A sikerünket az újítások terén vállalt úttörő szerep és az ügyfélközpontú gondolkodás tette 
lehetővé.
Mi, a Vodafone Magyarországnál egy olyan márkát képviselünk, ami szereti a változást. 
A változást azonban nem csak követjük, hanem mi magunk hozzuk létre. 
Mozgatórugónk az a szándék, hogy az emberek egymás közötti kommunikációját 
megkönnyítsük, magasabb szintre emeljük, közelebb hozzuk a világot Nektek.

Biztos lehetsz benne, hogy bárhogy is fogsz üdvözölni másokat a jövőben, mi ott leszünk 
Veled!

A jövő izgalmas.
READY?

5 GB

1 800 Ft

10 GB 20 GB

3 000 Ft 6 000 Ft

1 GB

990 Ft

PluszAdat havidíjak

Megújuló PluszAdat
Minden hónapban megújuló adatmennyiség, amíg lemondásra nem 
kerül. Az első hónapban az éppen nyitott számlázási ciklusra érvényes, ezt 
követően havonta megújul és a havi számlázási cikluson belül érvényes.

KedvezMényes PluszAdAt oPCióK

1 e-Pack szolgáltatásunk feltétele az elektronikus formában kiállított számlára történő regisztráció, az elektronikus csatornán végzett számlabefizetés, és 
a számlák időben, a fizetési határidő lejárta előtt történő kiegyenlítése. Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek 
bármelyikének, a következő havi számláján egyedi flotta tarifa esetén 500 Ft egyszeri díj kerül kiterhelésre.

A fenti tarifák mellett bármely lakossági tarifacsomag (RED, GO) is elérhető, flottán belül megtartva a flottán belüli díjmentes beszélgetést.

A kedvezményes PluszAdat opciók a vodafone alkalmazásban és a vodafone üzletekben elérhetőek. A netinfo-n vásárolható PluszAdat opciók 
kedvezmény nélkül kerülnek értékesítésre.

vdszsz szolidAritás eGyedi FlottA tAriFáK

áltAlános tájéKoztAtó

eGyéB tudnivAlóK

Tarifáddal kacsolatos non-stop ügyintézés a My vodafone alkalmazásban. 
Informálódj, vásárolj, fizess könnyedén, bárhol és bármikor!

Miért jó vodAFone FlottásnAK lenni?
• KorlátlAnul Beszélsz a Vodafone flottán belül, belföldön, minden flotta taggal bármelyik flotta tarifával
• 0 Ft-ért elviHeted a flotta készülék árlistán található készülékeket 12 vagy 21 havi kamatmentes részletre. 

A Vodafone fenntartja a jogot, hogy a 0 Ft-os kezdőrészlettel megvásárolt telefonokhoz kapcsolódó 2 éves 
határozott idejű szerződést előleg megfizetéséhez kösse. Az előleget a 3. havi megtérített szolgáltatási díjak 
után a szolgáltatási díjakkal szemben, azok értékéig  jóváírja Neked. A tarifáddal elérhető pontos részletfizetési 
feltételekről a  Vodafone üzletekben kapsz felvilágosítást

• ADATKERETED EGYSZERŰEN BŐVÍTHETED a Netinfón, a My Vodafone alkalmazásban, a 1401-es telefonszámon 
vagy bármelyik Vodafone üzletben a lakossági adat opciókkal

• EGYEDI, KEDVEZMÉNYES PERCDÍJAKON beszélhetsz
• MásodPerC AlAPÚ elszáMolás miatt alacsonyabbak lehetnek a beszélgetésre vonatkozó költségeid, mint 

perc alapú elszámolásnál lennének
• CsAládod és BArátAid egyszerűen csatlakozhatnak a flottádhoz
• 3 000 Ft továBBi KedvezMényt kapsz Te és az ajánlásodon keresztül új előfizetést vásárló előfizető, mely 

a Vodafone Ajánló akció keretében havi 1 000 Ft jóváírás formájában a havi számlán szereplő szolgáltatási díjjal 
szemben kerül jóváírásra 

• Megtarthatod a telefonszámod és akár számhordozással is beléphetsz, erről kérhetsz tájékoztatást bármelyik 
Vodafone üzletben

A kedvezményes flotta tarifa megvásárolható a belföldről díjmentesen hívható 1401-es hívószámon, online 
vagy bármelyik Vodafone üzletben. Az üzletekről felvilágosítást a  www.vodafone.hu/uzletkereso oldalon találsz.

Flotta kódoddal on-line vásárlás esetén (www.vodafone.hu/flotta) 2 000 Ft készülék kedvezményt biztosítunk. 
Flotta kód: 1a02u

Hozzátartozói igazolással hozzátartozóid, barátaid a saját nevükre is köthetnek flotta előfizetést. Amennyiben 
Partnerünk erre lehetőséget biztosít.

Flottaigazolással vagy tagsági kártyával igazolhatod jogosultságod a kedvezményes flotta tarifákhoz.

Az ismertetett ajánlatok mindegyike visszavonásig érvényes. Az árak az áfát tartalmazzák. A szórólap tájékoztató jellegű. A tarifacsomagokhoz 
elérhető aktuális telefon- és eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes árlisták az irányadóak. Nyomdába adás dátuma: 2018.06.26. A 
nyomdahibák elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Flotta tarifa 
A flotta tarifa készülékvásárlás nélkül egy éves, készülékvásárlás esetén két éves határozott idejű szerződéskötéssel vehető igénybe. 

A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. A hívások számlázása 
1 másodperces egységben történik. A csoporton belüli díjmentes beszélgetés szolgáltatás a saját flotta összes előfizetése közötti díjmentes beszélgetést 
biztosítja, beleértve a céges előfizetéseket is.

eu roaming
A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása, melynek külön díja nincs.
A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak lemondásáig aktív marad. 

A Vodafone EU roamingszolgáltatás többet ad, mint amit az EU aktuális szabályozása garantál a felhasználóknak.
A tarifába foglalat saját hálózatra és családon belüli felhasználásra vonatkozó díjak érvényes roaming környezetben is.
A Vodafone irányba roaming környezetből indított hívások, hálózaton belüli hívásként számlázódnak, így ha a tarifa tartalmaz saját hálózaton belüli díjmentességet, 
akkor ezek a hívások díjmentesek.
Ennek feltétele, hogy roaming környezetben használt partnerhálózatok kiválasztásánál a Vodafone Magyarország preferált partnerhálózatát kell igénybe venni.

A szolgáltatás a Vodafone által meghatározott roaminghálózatokon a magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások/SMS/MMS-ek és az EU roaming 
környezetben felhasználható adatkeretre érvényes és folytonossága méltányos használat esetén biztosított. 

A méltányos használatnak minősül a magánjellegű utazási célú felhasználás, melyben a természetes személy felhasználó a nem üzleti célú hírközlési igényét elégíti ki.
A Vodafone EU Roaming használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló hívás, SMS, MMS és adathasználat nem haladhatja meg a belföldi 
használat négyhavi számlázási ciklusonként vett átlagát. A vizsgált időszakban a  napok száma nem haladhatja meg a Vodafone Magyarország hálózatán 
forgalmazott napok számát.

Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, erről az Előfizetőt tájékoztatjuk, és figyelmeztetjük a méltányos használat feltételeire. A 
figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizetőnek a méltányos felhasználásra vonatkozó feltételeket maradéktalanul teljesíteni kell; ellenkező esetben a 
Szolgáltató az 531/2012/EU rendelet 6. e cikke szerinti többletdíj alkalmazására jogosult visszamenőleg a figyelmeztetés napjáig.  

A többletdíj mértéke 1-es roaming díjzóna országaiba:
Hívásindítás: 12,56 Ft/perc | SMS küldés: 3,92 Ft/SMS | MMS küldés: 3,02 Ft/MMS,  
Adatforgalom díja 2,5 Ft/MB.

Nem rendeltetésszerű használat esetén, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a Vodafone EU Roamingszolgáltatást adott 
előfizetés tekintetében törölje. Törlés esetén a szolgáltatás a továbbiakban nem lesz elérhető. Azon ügyfelek, akik előfizetéséről a Vodafone EU Roamingszolgáltatás 
törölve lett, a mindenkori forgalmi díjas roamingdíjazás, illetve Európai Gazdasági Térség területén Szabályozott Európai Roaming díjszabás feltételei alapján 
használhatják készüléküket külföldön. 
A partnerhálózatok aktuális listája a www.vodafone.hu/redeu internetes oldalon érhető el. Részletes leírás a kedvezményes roaming-díjakról Vodafone EU 
Roaming használata során a lakossági ÁSZF Díjszabás A/5.2 pontjában található. 

Részletfizetés
A részletfizetés 12 vagy 21 hónapos kamat- és költségmentes (0% THM) részletfizetési kedvezmény, melynek maximális hosszát a tarifa díja határozza meg. 
Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás 
igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték adásához kötni. Az előleg összegét a szolgáltatás megkezdésétől számított harmadik befizetett számla után 
havonta, a szolgáltatási díjak ellenében, maximum a számlaérték összegéig jóváírja a Vodafone. A hitelképességre vonatkozó szabályozást az ÁSZF 2.1.2.1. 
pontja tartalmazza.
Amennyiben valamely részlet megfizetésével az előfizető késedelembe esik, a Vodafone fenntartja a jogot, hogy az előfizetéshez kapcsolódó, még hátralévő 
részletek mindegyikét egy összegben esedékesnek tekintse. Ezt legkésőbb a számlatartozás miatti szerződésbontást követően kiállított havi számlával be 
kell fizetni. Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő két éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból a Szerződés megszüntetésére kerül 
sor, a Lakossági ÁSZF 12.6.12. pontjában, illetve az Adásvételi Szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő.

egyéb információk
Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen Vodafone 4G/LTE hálózatán veheti igénybe az adathoz 
kacsolódó szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Az aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a https://www.
vodafone.hu/lefedettsegi-terkepoldalon. Részletes feltételeket az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a Lakossági 
ÁSZF-ben és a www.vodafone.hu oldalon találsz.

Ajánld A vodAFone-t  extrA KedvezMényért!

Minden sikeres ajánlásért 3 hónapon keresztül 1000 Ft-ot adunk, melyet a Te és az új szerződő számláján is 
jóváírunk a szolgáltatási díjak ellenében a Vodafone Ajánló program keretében. A kedvezmény nem vehető igénybe 
mobilvásárlásokra és roaming díjakra.
• Sikeres az ajánlásod, ha regisztráltad magad ajánlóként, illetve az általad ajánlott új szerződést kötött a Vodafone-nál 

és jelzi, hogy részt vesz a Vodafone Ajánló programban
• Csak új szerződéskötés után jár jóváírás, beleértve a számhordozást is
• Több sikeres ajánlás esetén a kedvezmények összeadódnak
• Évente maximum 5 ajánlás után biztosítunk kedvezményt a Vodafone Ajánló program keretén belül
• Regisztrálni bármely üzletünkben, a 1401-es vagy a 1270-es számon keresztül tudsz

Meghívunk a vodafone 
egyedi tarifák világába!

Készülék vásárlás nélkül 1 éves, készülék vásárlással 2 éves 
határozott idejű szerződéssel

tarifa havidíja  E-Packkel1

Havidíj 
lebeszélhetősége 
Belföldön és EU-n belül Egyéb normál díjas irányba indított hívás 

esetén

Vodafone irányba indított hívás esetén

Normál díjas SMS küldés / db

Adatforgalom
Belföldön és EU-n belül

Havidíjban foglalt, nem osztható 
adatmennyiség

Percdíj
Belföldön és EU-n belül

sMs
Belföldön és EU-n belül

Vodafone hálózatba indított hívás

Más mobilhálózatba vagy vezetékes 
irányba indított hívás

vodafone Pass
Belföldön és EU-n belül

Népszerű applikációk, melyek 
nem fogyasztják az adatkereted, 
használatukhoz minimális adattal kell 
rendelkezned

vdszsz 
szolidaritás eu 2

1 mp alapú

2 097 Ft

200 perc
perc alapú

Minden irányban 
összesen

500 MB

8,89 Ft

8,89 Ft

19,05 Ft

-

Pro 250
1 mp alapú

3 490 Ft

Korlátlan

250 perc
perc alapú

2 GB

0 Ft

8 Ft

19,05 Ft

social Pass

talk
1 mp alapú

4 990 Ft

Korlátlan

Korlátlan

200 MB

0 Ft

0 Ft

19,05 Ft

-

Premium
1 mp alapú

6 490 Ft

Korlátlan

Korlátlan

5 GB

0 Ft

0 Ft

19,05 Ft

social Pass

Connect 
Pass

A nyilvános tarifák, a Family csomag, You (25 év alatti) 
kedvezmény és a korlátlan közösségi élményt biztosító 

Vodafone Pass-ok elérhetőek flottán belül is.

2 097 Ft
VDSzSz Szolidaritás EU 2
havi tarifadíj, e-Packkel1

(készülék nélkül 1 évre,
készülékkel 2 évre)

Családdal és barátokkal korlátlan 
beszélgetés, 0 Ft-os percdíjjal  
flottán belül, belföldön

6 490 Ft
Premium

havi tarifadíj, e-Packkel1

(készülék nélkül 1 évre,
készülékkel 2 évre)

Korlátlan beszélgetés, 0 Ft-os 
percdíjjal 
belföldön és az EU-ban normál díjas 
magyar számokra

0 Ft
A részletfizetéshez 
mobil előleg igény 

lehetséges, 
a hitelbírálat függvényében

Készülékvásárlás
0 Ft kezdőrészlettel
12 vagy 21 havi kamatmentes 
részlet készülék vásárláshoz

A Vodafone a világ második legnagyobb telekommunikációs vállalata.
A sikerünket az újítások terén vállalt úttörő szerep és az ügyfélközpontú gondolkodás tette 
lehetővé.
Mi, a Vodafone Magyarországnál egy olyan márkát képviselünk, ami szereti a változást. 
A változást azonban nem csak követjük, hanem mi magunk hozzuk létre. 
Mozgatórugónk az a szándék, hogy az emberek egymás közötti kommunikációját 
megkönnyítsük, magasabb szintre emeljük, közelebb hozzuk a világot Nektek.

Biztos lehetsz benne, hogy bárhogy is fogsz üdvözölni másokat a jövőben, mi ott leszünk 
Veled!

A jövő izgalmas.
READY?

5 GB

1 800 Ft

10 GB 20 GB

3 000 Ft 6 000 Ft

1 GB

990 Ft

PluszAdat havidíjak

Megújuló PluszAdat
Minden hónapban megújuló adatmennyiség, amíg lemondásra nem 
kerül. Az első hónapban az éppen nyitott számlázási ciklusra érvényes, ezt 
követően havonta megújul és a havi számlázási cikluson belül érvényes.

KedvezMényes PluszAdAt oPCióK

1 e-Pack szolgáltatásunk feltétele az elektronikus formában kiállított számlára történő regisztráció, az elektronikus csatornán végzett számlabefizetés, és 
a számlák időben, a fizetési határidő lejárta előtt történő kiegyenlítése. Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek 
bármelyikének, a következő havi számláján egyedi flotta tarifa esetén 500 Ft egyszeri díj kerül kiterhelésre.

A fenti tarifák mellett bármely lakossági tarifacsomag (RED, GO) is elérhető, flottán belül megtartva a flottán belüli díjmentes beszélgetést.

A kedvezményes PluszAdat opciók a vodafone alkalmazásban és a vodafone üzletekben elérhetőek. A netinfo-n vásárolható PluszAdat opciók 
kedvezmény nélkül kerülnek értékesítésre.

vdszsz szolidAritás eGyedi FlottA tAriFáK

áltAlános tájéKoztAtó

eGyéB tudnivAlóK

Tarifáddal kacsolatos non-stop ügyintézés a My vodafone alkalmazásban. 
Informálódj, vásárolj, fizess könnyedén, bárhol és bármikor!

Miért jó vodAFone FlottásnAK lenni?
• KorlátlAnul Beszélsz a Vodafone flottán belül, belföldön, minden flotta taggal bármelyik flotta tarifával
• 0 Ft-ért elviHeted a flotta készülék árlistán található készülékeket 12 vagy 21 havi kamatmentes részletre. 

A Vodafone fenntartja a jogot, hogy a 0 Ft-os kezdőrészlettel megvásárolt telefonokhoz kapcsolódó 2 éves 
határozott idejű szerződést előleg megfizetéséhez kösse. Az előleget a 3. havi megtérített szolgáltatási díjak 
után a szolgáltatási díjakkal szemben, azok értékéig  jóváírja Neked. A tarifáddal elérhető pontos részletfizetési 
feltételekről a  Vodafone üzletekben kapsz felvilágosítást

• ADATKERETED EGYSZERŰEN BŐVÍTHETED a Netinfón, a My Vodafone alkalmazásban, a 1401-es telefonszámon 
vagy bármelyik Vodafone üzletben a lakossági adat opciókkal

• EGYEDI, KEDVEZMÉNYES PERCDÍJAKON beszélhetsz
• MásodPerC AlAPÚ elszáMolás miatt alacsonyabbak lehetnek a beszélgetésre vonatkozó költségeid, mint 

perc alapú elszámolásnál lennének
• CsAládod és BArátAid egyszerűen csatlakozhatnak a flottádhoz
• 3 000 Ft továBBi KedvezMényt kapsz Te és az ajánlásodon keresztül új előfizetést vásárló előfizető, mely 

a Vodafone Ajánló akció keretében havi 1 000 Ft jóváírás formájában a havi számlán szereplő szolgáltatási díjjal 
szemben kerül jóváírásra 

• Megtarthatod a telefonszámod és akár számhordozással is beléphetsz, erről kérhetsz tájékoztatást bármelyik 
Vodafone üzletben

A kedvezményes flotta tarifa megvásárolható a belföldről díjmentesen hívható 1401-es hívószámon, online 
vagy bármelyik Vodafone üzletben. Az üzletekről felvilágosítást a  www.vodafone.hu/uzletkereso oldalon találsz.

Flotta kódoddal on-line vásárlás esetén (www.vodafone.hu/flotta) 2 000 Ft készülék kedvezményt biztosítunk. 
Flotta kód: 1a02u

Hozzátartozói igazolással hozzátartozóid, barátaid a saját nevükre is köthetnek flotta előfizetést. Amennyiben 
Partnerünk erre lehetőséget biztosít.

Flottaigazolással vagy tagsági kártyával igazolhatod jogosultságod a kedvezményes flotta tarifákhoz.

Az ismertetett ajánlatok mindegyike visszavonásig érvényes. Az árak az áfát tartalmazzák. A szórólap tájékoztató jellegű. A tarifacsomagokhoz 
elérhető aktuális telefon- és eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes árlisták az irányadóak. Nyomdába adás dátuma: 2018.06.26. A 
nyomdahibák elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Flotta tarifa 
A flotta tarifa készülékvásárlás nélkül egy éves, készülékvásárlás esetén két éves határozott idejű szerződéskötéssel vehető igénybe. 

A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. A hívások számlázása 
1 másodperces egységben történik. A csoporton belüli díjmentes beszélgetés szolgáltatás a saját flotta összes előfizetése közötti díjmentes beszélgetést 
biztosítja, beleértve a céges előfizetéseket is.

eu roaming
A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása, melynek külön díja nincs.
A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak lemondásáig aktív marad. 

A Vodafone EU roamingszolgáltatás többet ad, mint amit az EU aktuális szabályozása garantál a felhasználóknak.
A tarifába foglalat saját hálózatra és családon belüli felhasználásra vonatkozó díjak érvényes roaming környezetben is.
A Vodafone irányba roaming környezetből indított hívások, hálózaton belüli hívásként számlázódnak, így ha a tarifa tartalmaz saját hálózaton belüli díjmentességet, 
akkor ezek a hívások díjmentesek.
Ennek feltétele, hogy roaming környezetben használt partnerhálózatok kiválasztásánál a Vodafone Magyarország preferált partnerhálózatát kell igénybe venni.

A szolgáltatás a Vodafone által meghatározott roaminghálózatokon a magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások/SMS/MMS-ek és az EU roaming 
környezetben felhasználható adatkeretre érvényes és folytonossága méltányos használat esetén biztosított. 

A méltányos használatnak minősül a magánjellegű utazási célú felhasználás, melyben a természetes személy felhasználó a nem üzleti célú hírközlési igényét elégíti ki.
A Vodafone EU Roaming használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló hívás, SMS, MMS és adathasználat nem haladhatja meg a belföldi 
használat négyhavi számlázási ciklusonként vett átlagát. A vizsgált időszakban a  napok száma nem haladhatja meg a Vodafone Magyarország hálózatán 
forgalmazott napok számát.

Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, erről az Előfizetőt tájékoztatjuk, és figyelmeztetjük a méltányos használat feltételeire. A 
figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizetőnek a méltányos felhasználásra vonatkozó feltételeket maradéktalanul teljesíteni kell; ellenkező esetben a 
Szolgáltató az 531/2012/EU rendelet 6. e cikke szerinti többletdíj alkalmazására jogosult visszamenőleg a figyelmeztetés napjáig.  

A többletdíj mértéke 1-es roaming díjzóna országaiba:
Hívásindítás: 12,56 Ft/perc | SMS küldés: 3,92 Ft/SMS | MMS küldés: 3,02 Ft/MMS,  
Adatforgalom díja 2,5 Ft/MB.

Nem rendeltetésszerű használat esetén, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a Vodafone EU Roamingszolgáltatást adott 
előfizetés tekintetében törölje. Törlés esetén a szolgáltatás a továbbiakban nem lesz elérhető. Azon ügyfelek, akik előfizetéséről a Vodafone EU Roamingszolgáltatás 
törölve lett, a mindenkori forgalmi díjas roamingdíjazás, illetve Európai Gazdasági Térség területén Szabályozott Európai Roaming díjszabás feltételei alapján 
használhatják készüléküket külföldön. 
A partnerhálózatok aktuális listája a www.vodafone.hu/redeu internetes oldalon érhető el. Részletes leírás a kedvezményes roaming-díjakról Vodafone EU 
Roaming használata során a lakossági ÁSZF Díjszabás A/5.2 pontjában található. 

Részletfizetés
A részletfizetés 12 vagy 21 hónapos kamat- és költségmentes (0% THM) részletfizetési kedvezmény, melynek maximális hosszát a tarifa díja határozza meg. 
Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás 
igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték adásához kötni. Az előleg összegét a szolgáltatás megkezdésétől számított harmadik befizetett számla után 
havonta, a szolgáltatási díjak ellenében, maximum a számlaérték összegéig jóváírja a Vodafone. A hitelképességre vonatkozó szabályozást az ÁSZF 2.1.2.1. 
pontja tartalmazza.
Amennyiben valamely részlet megfizetésével az előfizető késedelembe esik, a Vodafone fenntartja a jogot, hogy az előfizetéshez kapcsolódó, még hátralévő 
részletek mindegyikét egy összegben esedékesnek tekintse. Ezt legkésőbb a számlatartozás miatti szerződésbontást követően kiállított havi számlával be 
kell fizetni. Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő két éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból a Szerződés megszüntetésére kerül 
sor, a Lakossági ÁSZF 12.6.12. pontjában, illetve az Adásvételi Szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő.

egyéb információk
Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen Vodafone 4G/LTE hálózatán veheti igénybe az adathoz 
kacsolódó szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Az aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a https://www.
vodafone.hu/lefedettsegi-terkepoldalon. Részletes feltételeket az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a Lakossági 
ÁSZF-ben és a www.vodafone.hu oldalon találsz.

Ajánld A vodAFone-t  extrA KedvezMényért!

Minden sikeres ajánlásért 3 hónapon keresztül 1000 Ft-ot adunk, melyet a Te és az új szerződő számláján is 
jóváírunk a szolgáltatási díjak ellenében a Vodafone Ajánló program keretében. A kedvezmény nem vehető igénybe 
mobilvásárlásokra és roaming díjakra.
• Sikeres az ajánlásod, ha regisztráltad magad ajánlóként, illetve az általad ajánlott új szerződést kötött a Vodafone-nál 

és jelzi, hogy részt vesz a Vodafone Ajánló programban
• Csak új szerződéskötés után jár jóváírás, beleértve a számhordozást is
• Több sikeres ajánlás esetén a kedvezmények összeadódnak
• Évente maximum 5 ajánlás után biztosítunk kedvezményt a Vodafone Ajánló program keretén belül
• Regisztrálni bármely üzletünkben, a 1401-es vagy a 1270-es számon keresztül tudsz

Meghívunk a vodafone 
egyedi tarifák világába!

Készülék vásárlás nélkül 1 éves, készülék vásárlással 2 éves 
határozott idejű szerződéssel

tarifa havidíja  E-Packkel1

Havidíj 
lebeszélhetősége 
Belföldön és EU-n belül Egyéb normál díjas irányba indított hívás 

esetén

Vodafone irányba indított hívás esetén

Normál díjas SMS küldés / db

Adatforgalom
Belföldön és EU-n belül

Havidíjban foglalt, nem osztható 
adatmennyiség

Percdíj
Belföldön és EU-n belül

sMs
Belföldön és EU-n belül

Vodafone hálózatba indított hívás

Más mobilhálózatba vagy vezetékes 
irányba indított hívás

vodafone Pass
Belföldön és EU-n belül

Népszerű applikációk, melyek 
nem fogyasztják az adatkereted, 
használatukhoz minimális adattal kell 
rendelkezned

vdszsz 
szolidaritás eu 2

1 mp alapú

2 097 Ft

200 perc
perc alapú

Minden irányban 
összesen

500 MB

8,89 Ft

8,89 Ft

19,05 Ft

-

Pro 250
1 mp alapú

3 490 Ft

Korlátlan

250 perc
perc alapú

2 GB

0 Ft

8 Ft

19,05 Ft

social Pass

talk
1 mp alapú

4 990 Ft

Korlátlan

Korlátlan

200 MB

0 Ft

0 Ft

19,05 Ft

-

Premium
1 mp alapú

6 490 Ft

Korlátlan

Korlátlan

5 GB

0 Ft

0 Ft

19,05 Ft

social Pass

Connect 
Pass
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Erős rendőri fellépésre aztán kijött az ott megbújt utas. 
Ezután megmutattam a rendőröknek a két sérült fülkéjét, 
akik nem akartak együttműködni a rendőrséggel, ezért ott 
is határozottabban kellett a rendőröknek felléni. A rendőrök 
az érintetteket elvitték, miután a mentősök ellátták a kisebb 
sérüléseket. Az utasokat a vonat személyzete megnyugtatta és 
tájékoztatta, illetve a kollégával mi addig igyekztünk rendbe  

tenni valamennyire a 260-as kocsi folyosóját, illetve az érin-
tett fülkét lezártuk a 262-es kocsi szennyezett WC-jével 
egyetemben. Ennek tényéről Salzburg állomáson a szol-
gálatát megkezdő ÖBB-s vjv-t tájékoztattuk. A 263-as ko-
csiban Budapest-München között egy törölköző, a 262-es 
kocsiban két párna és párnahuzat - ismeretlen körülmények 
között - eltűnt.

Nagy előrelépés a gépkocsivezetéssel 
kapcsolatban; ismét lesz rekreációs szabadság!

Ha valaki 230 óra fölötti rendkívüli munkavégzést teljesít 
az adott évben, abban az esetben a munkáltató számára biz-
tosítani fogja a rekreációs szabadságot.
 
Július 11-én a MÁV Zrt. vezetésével régi ügyeket beszél-
tünk át eredménnyel: egy-két nyitott kérdés azért maradt: 
továbbra sem tudtunk megegyezni abban, hogy a 230 óra 
feletti rendkívüli munkavégzésre csak az érintett munka-
vállalóval kötött megállapodás alapján kerülhessen sor, és 
továbbra is vitatott az az alaptörvényi rendelkezés, misze-
rint a munkavállalót nem csak a napi, hanem a heti pihe-
nőidő is azonos súllyal illeti meg. Álláspontunk szerint ez 
így van, hiszen az Alaptörvény nem tesz különbséget a napi 
és a heti pihenőidő díjazása között.

Viszont nagy előrelépéseket tettünk a gépkocsivezetés kérdés-
körében: immáron nem vitatja a munkáltató sem, hogy a 
gépkocsivezetés előtt szükséges megfelelő mértékű pihe-
nőidő. A gépkocsivezetéssel kapcsolatban sikerült a közös 
nevezőt megtalálni: hiszen már a vasút sem vitatja, hogy 
fontos a pihenőidő biztosítása a gépkocsivezetést megelő-
zően. Ez azt jelenti, hogy az a munkatárs, aki a műszak 

végeztével szállítja a telephelyre vagy az otthonukba a mun-
kavállalókat, az indulást megelőzően kellő mértékű pihe-
nőidőben részesüljön. Álláspontunk szerint ennek mértéké-
nek legalább négy órának kell lennie. Értelemszerűen nem 
mindegy, hogy ki milyen minőségben vezeti ezt a gépkocsit, 
de erre vonatkozóan a munkáltató vállalta, hogy napokon 
belül elkészíti azt az utasítás-tervezetet, ami szabályozza - 
legalábbis, átmenetileg - ezt a kérdéskört. Bízunk abban, 
hogy ez így is fog történni, ezzel is segítve a balesetmentes 
közlekedést.

Az is megoldást nyert, hogyha valaki 230 óra fölötti rend-
kívüli munkavégzést teljesít az adott évben, abban az eset-
ben a munkáltató számára biztosítani fogja a rekreációs 
szabadságot oly módon, hogy azt részére távolléti díjjal fizeti. 
Amennyiben nem tudja igénybe venni önhibáján kívül 
az egészségmegőrző programot, úgy az egészségmegőrző 
programban való részvételnek - illetve a munkavégzés alóli 
mentességnek - öt napot kell elérnie. Ezt jó dolognak tartjuk, 
2015-ben működött, pár évig - 2016-, 2017-ben nem - de az 
idén akkor újfent alkalmazni fogják. Nem kevés vita előzte 
meg ezt az eredményt, de végülis sikerrel jártunk.

Átadták a Corona és Hargita vonatok bővítéséért 
gyűjtött székelyföldi aláírásokat

Arra kérik a magyar kormányt és a MÁV-ot, hogy bírálják 
felül a járatok csonkítására vonatkozó döntéseket. Magyar-
ország innovációs és technológiai minisztere Tusványoson 
vette át a Székelyföldet Budapesttel összekötő vonatjáratok 
bővítéséért gyűjtött aláírásokat.

A Brassó–Székelyföld–Budapest-vasútvonalon közlekedő 
Corona és Hargita nemzetközi intercity járatok bővítését 
szeretné elérni a Hargita, Kovászna és Maros megyei önkor-
mányzat vezetője: ennek érdekében aláírásokat is gyűjtöttek, 
a támogató kézjegyeket pedig a 29. Bálványosi Szabadegye-
tem és Diáktáborban adta át Borboly Csaba, a Hargita 
Megyei Tanács elnöke dr. Palkovics Lászlónak, Magyaror-
szág innovációs és technológiai miniszterének.

A három megye vezetője július 30-i közös közleményében 
hangsúlyozta: sokakat érint a Magyar Államvasutak Zrt. 
(MÁV) kedvezőtlen intézkedése, amelynek következtében 
csökkentették a közlekedő kocsik számát, megvonva a 
lehetőséget sok utazni vágyótól. A problémával lakossági 
bejelentésre kezdtek el foglalkozni a székelyföldi elöljárók. 
Az utazóközönség a Brassó–Székelyföld–Budapest-útvo-
nalon közlekedő Corona és Hargita járatok zsúfoltságát 
kifogásolta, amit a kocsik számának csökkentése ered-
ményezett. A nemzetközi járatok fejlesztése érdekében 

a székelyföldi megyei önkormányzatok aláírásgyűjtésbe 
kezdtek, illetve az RMDSZ helyi szervezetei is gyűjtötték 
a támogató kézjegyeket.

Az akcióhoz számos önkéntes csatlakozott, ugyanis sokak-
nak fontos ez a közlekedési lehetőség, amely élő kapcso-
latot teremt Székelyföld és Magyarország között. Április 
óta több mint másfélezer aláírás gyűlt össze, ezeket a szé-
kelyföldi önkormányzatok nevében adta át Borboly Csaba  
dr. Palkovics Lászlónak.

„Sokaknak kényelmes, biztonságos és kiszámítható ez a 
közlekedési lehetőség, ezt bizonyítja a több mint másfél-
ezer támogató aláírás. A székelyföldieknek nagy segítség a 
kapcsolattartásban, üzleti, baráti vagy családi kapcsolatok 
ápolásában, tanulmányaik végzésében, vagy esetleg orvosi 
kezelésekben.

Éppen ezért kérjük a magyar kormányt és a magyar állami 
vasutat, hogy bírálják felül a járatok csonkítására vonatkozó 
döntéseket; bízunk a székelyföldi utazóközönség számára po-
zitív eredményben” – idézi a közlemény Borboly Csaba Harg-
ita megyei tanácselnököt. „Kovászna, Hargita és Maros megye 
közös beadványban kérte, hogy változtassanak ezen a hely-
zeten, a cél érdekében aláírásokat is gyűjtöttünk a térségben.  
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Már Orbán Viktor miniszterelnök urat és a MÁV vezérigaz-
gatóját is tájékoztattuk az esetről, arra kérve őket, hogy talál-
janak megoldást az Erdély fő ütőerén áthaladó vonatjáratok 
ésszerű korszerűsítésére, hiszen nagyon sok erdélyi utazik 
azokon, nemcsak egyetemisták és üzletemberek, hanem ma-
gyarországi turisták is igénybe veszik a Sepsiszentgyörgy–
Csíkszereda–Gyergyó–Marosvásárhely–Kolozsvár–Buda-
pest-útvonalon haladó járatot. Az érintett települések lakói, 
diákok és egyetemisták szívesen támogatták aláírásukkal 
ügyünket” – fogalmazott Tamás Sándor, a Kovászna Megyei 
Tanács elnöke.

„Székelyföld és Maros megye számára nagyon fontos a 
közvetlen összeköttetés Budapesttel, a repülőjárat mellett 
a közvetlen vonatjárat is, hiszen a helyi közösségnek igénye 
van erre. Ahhoz azonban, hogy a vonatos közlekedés tovább-
ra is vonzó maradjon, biztosítani kell az utasok számára a 
kényelmet és az eddigi szolgáltatásokat. Ennek a közvetlen 
összeköttetésnek a fenntartása nemcsak gazdasági szempont-
ból fontos, hanem nemzeti érdek is” – mondta Péter Ferenc, 
a Maros Megyei Tanács elnöke.

ELŐZMÉNY

2017. szeptember 14., csütörtök: a Corona nemzetközi gyors- 
vonat étkezőkocsijában vagyunk. Ez az étkezőkocsi azért 
kerülhetett vissza, illetve az ebben a vonatban közlekedő há-
lókocsi azért nem került kisorozásra, mert a VDSzSz Szolida-
ritás sztrájkot szervezett
 
- ezekkel a szavakkal számolt be Csatay Krisztián, a VDSzSz 
Szolidaritás Utasellátó Alapszervezetének vezető ügyvivője 
a tavalyi sztrájk egyik első, látványos eredményéről. Mint 
mondta, az intézkedés nagyjából 14-16 ember munkahe-
lyének megmentését jelentette, egyúttal leszögezve, hogy a 
rendszerváltás után ez volt az első vonat, ami Székelyföldet 
Magyarországgal összekötötte.

2017. szeptember 14-től tehát ismét étkező- és hálókocsival 
közlekedett a Corona nemzetközi gyorsvonat! Bár ez volt a 
látványosabb része a sztrájknak, a neheze csak ezután követ-
kezett: mint Csatay Krisztián akkor megfogalmazta, nem 
csak a Corona, hanem az összes étkezőkocsi, háló-, fekvő-
helyes kocsik forgalmát fel kell mérni, és a kereslethez kell 
igazítani az étkezőkocsik árukínálatát, árfekvését, hogy a 
szolgáltatásokat az utasok megfizethessék, ebből forgalom 
legyen, és ez a járat is rentábilis legyen a többivel egyetemben
 
Ezt követően intenzív tárgyalások kezdődtek annak érdekében, 

hogy az Utasellátó Központ továbbra is teljes kapacitással 
működhessen, sőt, talán még jobban is, mint mostanáig. 
Bárány Balázs akkor leszögezte: meggyőződésünk, hogy tag-
jaink és az Utasellátó Központ munkatársai vétlenek abban a 
folyamatban, ami a gazdaságtalan működést eredményezte. 
A vállalat üzleti jelentéseiben ugyanis soha nem tettek em-
lítést az Utasellátó Központ gazdaságtalan működtetéséről. 
Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke rádióinterjúban 
kijelentette: 

ha versenyezni akarunk - és nyilvánvalóan versenyezni akar 
a MÁV-Start a személyszállítási piacon - valami szolgáltatást 
csak kellene nyújtani.
 
Az viszont kevéssé dobja fel a szolgáltatás színvonalát, ha pél-
dául nem lehet vizet venni a vonaton, vagy csak ülőhelyes 
kocsiban lehet utazni, vagy a vonat épp nem közlekedik egy 
adott viszonylaton, mert történetesen az nem éri meg a válla-
latnak. Ha nem változtat a szemléletén a MÁV-Start, akkor 
ki fog szorulni a nemzetközi piacról. Halasi Zoltán hozzá-
tette, hogy a VDSzSz Szolidaritás és a MÁV-Start Utasellátó 
Központ közötti sztrájkkal terhelt konfliktus után elkezdőd-
tek a tárgyalások. 

Mindezek után 2018-ban újabb kollektív munkaügyi vitát 
kezdeményezett a VDSzSz Szolidaritás Utasellátó Alapszer-
vezete: a hónapok óta tartó tárgyalások során kialakított kö-
zös vállalásokat ugyanis megállapodásba kellett volna foglal-
ni, erre azonban a munkáltató nem volt hajlandó. Azonban 
ez a kollektív munkaügyi vita is eredménnyel zárult, a mun-
káltató az utolsó egyeztetésen vállalta: minden egyes érintett 
Utasellátó-munkavállalót - így tagjainkat is - személyre szóló 
levélben tájékoztatja arról, hogy nem kell aggódniuk mun-
kahelyük miatt, megtesznek sok mindent annak érdekében, 
hogy az Utasellátó teljesítse azokat a feladatokat, melyekről 
még tavaly egyezség született: tehát fejlessze szolgáltatási 
színvonalát, korszerűsítse és tegye üzemkésszé a háló-, 
fekvő-, és étkezőkocsijait.

Ebből fakadóan azt gondoljuk, hogy stabil szereplőjévé tud 
válni az európai vasutaknak, nem kell attól tartani, hogy 
kiszorul a nemzetközi hálózatról. És attól sem kell tartani, 
hogy a MÁV-Start vezetése privatizálni kívánja ezt a tevé-
kenységet. Erről a kollektív munkaügyi vita jegyzőkönyve 
is tanúskodik. Örülünk annak, hogy eredménnyel tudtuk 
ezt az akadályt is megugrani - fogalmazott Bárány Balázs, a 
VDSzSz Szolidaritás alelnöke.

Forrás: kronika.ro, vdszsz.hu

Az RCH már 626 méteres, 3800 tonna össztömegű 
ércszállító tehervonatokat is közlekedtet

Több mint fél kilométer hosszú ¬óriási szerelvényekkel 
fuvarozza hazánkon keresztül az ukrán vasércet a Rail 
Cargo Hungaria. A cég igazgatóságának elnöke a Magyar 
Időknek elmondta: a fejlesztésre azért volt szükség, hogy 
jobban ki tudják használni a pályaépítések ¬miatt nehezebben 
átjárható vasúti hálózat szabad kapacitásait.

Rekordnak számít, hogy a Rail Cargo Hungaria (RCH) 
júniusban megkezdte 626 méter hosszú, 3800 tonna össz¬-
tömegű ércszállító tehervonatainak rendszeres közlekedte-
tését Eperjeske (Záhony) és Wiener-Neustadt között.

Ilyen extrém terhelésű szerelvény eddig még nem közleke-
dett vasúthálózaton az Európában elterjedt csavarkapcsos 
vonókészülékkel (ez a vagonokat összekötő berendezés) és 
tandem vontatással, azaz két Taurus mozdony erejét egye-
sítve – mondta el a Magyar Idők kérdésére Kovács Imre, az 
RCH igazgatóságának elnöke. A szerelvények 22 darab 8 
tengelyes InnoWagonból állnak, a 626 méteres teljes hossz 
két szokásos ércvonat együttes méretének felel meg. Ezen-
túl hetente három ilyen vonat teszi meg az 500 kilométeres 
magyarországi szakaszt.

Az idén várhatóan közlekedő összesen 75 szupernehézsúlyú 
vonat által elfuvarozott mennyiséget csak kétszer annyi 
normál szerelvény lenne képes továbbítani. A különleges 
megoldás révén a Rail Cargo Hungaria csökkenteni tudja 
a vasúti pálya igénybevételének gyakoriságát, és kevesebb 
munkaerőre van szüksége. Az elnök azt mondta, hogy a 
szerelvények a tervek szerint legalább két évig járnak Eper-
jeske átrakó és az ausztriai Leoben között.

Az óriásvonatoknak az ukrán bányákból származó pellet- 
ércet kell eljuttatni az ausztriai Leoben acélművébe.  
Ott egyébként többek között éppen a hazai vasúti pálya fel-
újításaihoz szükséges sínek hengerlését végzik, amihez az 
RCH biztosítja az alapanyag-ellátást. A 3800 tonnás 
vonat rendszerbe állítása előtt próbavonatokat indítottak, 
és a kedvező tapasztalatok alapján határozták el a rendsze-
res fuvarozást. A tesztek sikeresek voltak: a szerelvények 
száraz időben és havazásban is kifogástalanul futottak.

A lap kérdésére, hogy milyen cél lebegett a döntéshozók 
szeme előtt, amikor belevágtak az óriásszerelvény kifejlesz-
tésébe, Kovács Imre elmondta, a gazdasági észszerűség és a 
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vasúti pályakapacitások hatékony kihasználásának elvét kö-
vették. Közismert, hogy a MÁV pályahálózatán folyamato-
san zajlanak nagy rekonstrukciós munkák, emellett számos 
kisebb karbantartás is. Különösen a pusztaszabolcsi vonal 
(40a) másfél éves kiesése jelent nagy nehézséget, de pálya-
építők dolgoznak a Budapest–Hatvan szakaszon is, vala-
mint váratlanul a nemrég felújított székesfehérvári vonal 
biztosítóberendezéseinek zavara is lassítja a forgalmat.

Az elnök elmondta: ha a pálya egy szakaszán lehetőség nyí-
lik tehervonatot indítani – a személyszállító vonatoknak minden 
esetben elsőbbségük van –, akkor azt, szükség szerint, kihasznál-
hatja egyetlen mozdony, de egy 300 vagy akár 600 méteres sze-
relvény is. Ha kevés a szabad kapacitás, a szabad pálya, akkor a 
fuvarozóknak érdekük, hogy egyszerre minél több árut juttassa-
nak célba. Nem véletlen, mondta az elnök, hogy a fuvarozó cégek 
egyre nagyobb szerelvényeket indítanak útnak ebben a helyzetben.

Az extrém méretű szerelvények összeállításának azonban sok-
féle korlátja van. Az egyik, hogy megfelelő teljesítményű moz-
donyok kellenek hozzá. Az RCH a közelmúltban hét további 
mozdonyt szerzett be, ezzel vontatási kapacitása 32 korszerű 
Taurus mozdonyra bővült – mondta Kovács Imre. Emellett 
a kocsiállományt is megfe¬lelő szinten kell tartani, és a külö-
nösen nagy terheléshez a járművek összekapcsolását is hozzá 
kell igazítani. Az -óriásvonat járműveit erre a célra 1,5 MN 
teljesítményű vonókészülékkel szerelték fel, és a módosított be-
rendezéseket engedélyeztették a közlekedési hatósággal.

Mindezek biztosítják, hogy megrendelőiket a vasúti pályák át-
építése idején is magas színvonalon tudják kiszolgálni, mondta 
az elnök, ennek következtében üzleti értelemben is jó teljesít-
ményt nyújt az RCH.

Forrás: Jámbor Gyula, Magyar Idők

Baráth Attila tagtársunk és fia részére a Nyugati pályaud-
varon adta át a főnyereményt Halasi Zoltán, a VDSzSz 
Szolidaritás elnöke: a VB hivatalos labdáját a hozzá tartozó  
ajándékcsomaggal! Ezúton is gratulálunk, természetesen a 
második helyezett Vas Györgynek (80p) és a harmadik 
helyen végzett Szűcs Istvánnak (78p) is!

Ha nyár, akkor vasutasnap! 
Ha pedig vasutasnap, 

akkor Zis-tó!
A VDSzSz Szolidaritás Pécsi Területi Szervezeténél is 
javában tartanak a vasutasnapi összejövetelek.

Immár hagyományosnak mondható, hogy a Csurgó, 
Gyékényes és Somogyszob tagcsoportok közösen tart-
ják meg a „bulit”, melynek helyszíne a Zis-tó. A főszer-
vező Varga Balázsné (Heni) volt, de Molnár Zoltán és 
Schwarcz László tagcsoport-vezetők is a segítségére vol-
tak. A tagság örömére Basicsné Ibolya, Ludman Gyöngyi, 
Kalló László és Szabó Gábor tüsténkedtek a büfében.

A hangulattal egyenes arányban nőtt a zene hangereje 
is, aminek következtében egyre többen csatlakoztak a 
táncolókhoz, a lényeg az volt, hogy a gondokat minden-
ki elfelejtse. Sikerült!!!  :-) Jelmondat: Jövőre ugyanitt!

Horváth Gabriella, pécsi terület vezető ügyvivő

Látod-e a kisgyermeket, aki kezében virággal táncol? Ő te vagy, 
amikor még ártatlan voltál, kisgyermekként. Vagy én vagyok, 
amikor még ártatlan voltam, kisgyermekként.

Beszéltünk, átéltünk. Újra, és újra. Régi gyermekkori emlékek, 
a tisztaság vágya. Anya és gyermek kapcsolata, ami meghatároz-
ta mai valónkat. A düh, az elfojtás, a sok sírás, agresszió, mind 
a múltban gyökeredzik. Zavaros serdülőkor. Önértékelési zavarok. 
Birtoklásvágy, egoizmus, ösztön, megtisztulás iránti vágy, szen-
vedés, meditáció, szavak, szavak, és meg nem értés, félreértés. 
Vágy. Vagy. Élsz. Létezel. Szenvedsz. Szenvedek. Magyarázkodok. 
Elfojtok, és kitörök. Elfojtasz, és kitörsz. Agresszió, mely feléget 
mindent maga körül. Alkoholizmus. Fájdalom. Írás. Tehetség?  
Azt mondják. Kiabálás anya után, aki eldobott, vagy én hagytam 
el. Emlékek. Kapaszkodás a műanyába. Szeretetéhség. Megint 
csak anya. Anya! Szeress! Ne hagyj el! Belül sötét az ég. Igen, ezt 
tudjuk. Sose lesz jobb? Mással jobb lesz? Angyalok tényleg léteznek?  
Örök szomjúság. Éhség. Szürke hétköznapok, számlák,  
Mammon uralma. Kétség, gyötrelem, félelem. Korlátok vesznek 
körül, akadályok mindenfelől. Szeret? Nem szeret? Biztos szeret?  
Én tudok szeretni? Értékes vagyok neki? Értékes vagyok egyáltalán?  
Meg tudok állni a saját lábamon? Mama, simogasd meg a hom-
lokom! Nyugtass meg! Nevetés! Értelem! Könyvek, versek, me-
lyek kincsek. Rajzolás, horgolás, visszavonulás. Csend. Békevágy.  
Útkeresés. Családszeretet. Gyengédség. Nyers erő. Kreativitás. 
Kérdések, és válaszok. Küzdelmek, melyek céltalanok, győztes 
nélküliek. Bizalomhiány. Betelt pohár. Ígéretdömping. Keserű-
ségpirula. Harag. Szép lelkek, elrejtve. Nap és a Hold. Harc. Férfi 
és nő. A hold sötét és fényes oldala. Jin és a Jang. Álom. Béke.  
Szigetek, melyek az élet óceánjában úsznak, miközben a hullámok 
ostromolják őket. Határok. Képességek. Ennyit tudok. Erre vol-
tam képes. Ennyit tudsz. Erre voltál képes. Bánat, sajnálat. Csodák 
márpedig vannak! Nincsenek! Vannak! Nincsenek! Vannak! Vita!

Létezés: levegő, étel, ital, nyugalom, kikapcsolódás, mozgás, 
cselekvés. Lázadás! Kitörés! Mindenki lázad valami ellen. Vál-
tozás. Bizonytalanság. Jót akarok mindenkinek. Nehéz. Pörgő 
agyak. Nehéz szemhéjak, fáradt testek. Őrlődés. Betegség. Mun-
ka. Pénz. Egészség. Szeretet. Hiány. Fejlődés. Elesés és felkelés.  
Győzelem és vereség. Sodródás. Önállóság. Féltékenység. Gyűlölet. 
Függés. Elkésett bocsánatkérés. Kérdés. Válasz? Van. Ki tudja? 
Mi az? Mi a kérdés? Fogas kérdés! Humor. Abszurd. Valóság- e az 
álom? Álomkép- e a létezés? Filozofikus hétköznapok. Gyermek-
nevelés. Igaz szeretet, gyengédség. Bűntudat. Te és én, mi, te, 
ők. Körforgás és csapda. Élvezetek. Megint bűntudat! Mámor!  
Csodás ételek, édesség! Gyötrő hasi görcsök. Szájon át bevett 
élvezet! Anya melle, teli tejjel! Kötődés! Megfelelési kényszer. 
Arcok, harcok. Tapasztalás. Könnyek.Zene! Játék! Élet! Hit?  
Tudomány? Bölcsesség? Boldogság! Világ!

Ennyi! Vége! Pakolunk! Holnap folytatjuk! Oké-zsoké! Szeretlek!

Kőfalusi Richárd írása

Utóirat: Mindenkinek minden jót kívánok, és sok-sok mosolyt, és 
boldogságot! :)

Vegyes felvágott 
(Valami hajnali)

FociVB: megkapta a fődíjat 
nyereményjátékunk győztese!



Molnárné Csáki Edina, akinek 2018. június 6-án Amélia néven kislánya született;
Horváth Tivadar, akinek 2018. május 26-án Hanna Alisa néven kislánya született;

Balogh Antal, akinek 2018. június 11-én néven Cintia néven kislánya született;
Sipos Mihály, akinek 2018. április 19-én Anasztázia néven kislánya született;

Sipos Attila, akinek 2018. június 12-én Liza néven kislánya született;
Kisbali Zsolt, akinek 2018. május 23-án Csenge Luna és Hunor Márk néven kislánya és kisfia született;

Nagy Zoltán, akinek 2018. június 15-én Máté néven kisfia született;
Hajdu Péter Kálmán, akinek 2018. június 6-án Marcell Péter néven kisfia született;

Nagy Gabriella, akinek 2018. február 21-én Zétény Bence néven kisfia született;
Riczkó Zoltán, akinek 2018. március 11-én Flóra Krisztina néven kislánya született;

Radosai Renáta és Sánta András, akiknek 2018. július 10-én Jázmin Zoé néven kislányuk született;
Tóth Zoltán, akinek 2018. május 27-én Zoltán néven kislánya született;
Mártha Zoltán, akinek 2018. július 1-jén Zsófia néven kislánya született;

Péterfalvi Tamás, akinek 2017. november 28-án Alex Tamás néven kisfia 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? 


