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Hol üdüljön a család? A VDSzSz Szolidaritás
ezeket az üdülőket ajánlja tagjai részére!
12. oldal

Jogerős ítélet Németh Zsolt ügyében: jogellenesen
szüntette meg munkaviszonyát a MÁV-Start!
2. oldal

A MÁV-csoport modernizálásához és hatékonyabbá tételéhez, a munkaerőpiaci kihívásoknak való megfeleléshez,
továbbá a közösségi közlekedés átalakításának sikeréhez
és a személyszállítási liberalizáció okozta versenyben való
helytálláshoz elengedhetetlen a hosszú távú munkabéke.
Ennek érdekében a szakszervezetek kijelentették, hogy támogatják a munkáltató hatékonyságnövelő intézkedéseit,
és az azokból eredő megtakarítások jövőbeli bérfejlesztés

A VÉT ülésén a felek dr. Homolya Róbert, a MÁV Zrt.
elnök-vezérigazgatója vezetésével megvitatták a munkáltatói javaslatot, és az alábbi megállapodás született.
A hároméves bérmegállapodás szerinti 2019. évi béremelésre a 6–16-os munkaköri besorolású (MMK) munkakörökben az arra jogosult munkavállalók esetében egységesen 5 százalékos alanyi jogú béremeléssel kerül sor,
visszamenőleges hatállyal 2019. január 1-jéig.

A garantált bérminimum és a minimálbér 2019. évi emelésének többletköltségét a munkáltató gazdálkodta ki
azért, hogy a bérmegállapodásban szereplő 5 százalékos
emelés megvalósulhasson.
A 17-es MMK-ba tartozó munkakörökben – az 5 százalékos alapbértömeg mértékéig – a munkáltatói jogkörgyakorlók differenciált béremelést lesznek jogosultak
biztosítani, ugyancsak 2019. január 1-jére visszamenőlegesen.
Idén január 1-jétől a főiskolai végzettséghez kötött munkakörökben az alapbérek minimuma 315 000 Ft/hó, az egyetemi végzettséghez kötött munkakörökben 360 000 Ft/hó
összegre változik.

A Megállapodás hatálya:
A MÁV Zrt. jelen Megállapodás aláírásával vállalja azt
is, hogy a konszolidációs körébe bevont gazdasági társaságok esetében tulajdonosként – a jelen Megállapodásban foglaltakkal mindenben megegyezően – biztosítja a
bérintézkedések végrehajtását.

A MÁV Zrt.-nél és a Megállapodás hatálya alá tartozó gazdasági társaságoknál az átlagos alapbéremelés:
- a 2020. évben, a tárgyévre prognosztizált magyarországi GDP növekedés és a tárgyévre prognosztizált
fogyasztói árindex változás együttes értéke, plusz 2%
munkaerő-piaci kompenzáció,
- a 2021. évben, a tárgyévre prognosztizált magyarországi GDP növekedés és a tárgyévre prognosztizált
fogyasztói árindex változás együttes értéke, plusz 3%
munkaerő-piaci kompenzáció,
- a 2022. évben, a tárgyévre prognosztizált magyarországi GDP növekedés és a tárgyévre prognosztizált
fogyasztói árindex változás együttes értéke, plusz 3%
munkaerő-piaci kompenzáció.
(A GDP növekedés és a fogyasztói árindex változás mértékét, a tárgyévre vonatkozó, Magyarország
Kormánya által az Országgyűlésnek benyújtott, a
Központi Költségvetésről szóló törvényjavaslat indoklásának, makrogazdasági mutatók mellékletében foglaltaknak megfelelően kell figyelembe venni.
Ennek hiányában a tárgyévet megelőző év decemberében a Pénzügyminisztérium (illetve az ezt a tevékenységet ellátó minisztérium) által kiadott Makrogazdasági és Költségvetési előrejelzésben foglalt
adatok a mértékadóak.)

ZE

A munkáltató által előterjesztett javaslat – a MÁV Zrt.
és a vasutas érdekképviseletek által a 2017–2019-es időszakra kötött, hároméves bérmegállapodásnak megfelelően, a 2017. évi átlagosan 13 százalékos, majd 2018-ban
átlagosan 12 százalékos bérfejlesztést követően – az idei
évre meghatározott átlagosan 5 százalékos bérfejlesztés
végrehajtására vonatkozott.

tik ki, a januárra és februárra jutó béremeléssel együtt.
Azon munkavállalók esetében, akik alapbér-növekedése a minimálbér és a garantált bérminimum év eleji
emelésének eredményeként már elérte vagy meghaladta
az 5 százalékos mértéket, a bérfejlesztés megvalósultnak
tekintendő, tehát esetükben további béremelésre most
nem kerül sor.

A Megállapodást aláíró felek a vasutas munkavállalók
jövedelmi helyzetének javítása, a vállalatcsoport munkaerő-piaci pozíciójának erősítése, valamint a vasutas
hivatás iránti elkötelezettség megtartása érdekében az
alábbiakban állapodnak meg:

Jelen Megállapodás a MÁV Zrt.-nél és a konszolidációs
körbe bevont gazdasági társaságoknál munkaviszonyra
vonatkozó szabálynak minősül.
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E

A Vasúti Érdekegyeztető Tanács (VÉT) 2019. március
25-i ülésén a MÁV Zrt. és a képviselettel rendelkező
szakszervezetek megállapodtak az 5 százalékos bérfejlesztés végrehajtásáról.

MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET
A 2020-2022. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEKRŐL

A 2020-2022. évekre – a MÁV Zrt.-re és a konszolidációs körébe bevont gazdasági társaságokra – vonatkozó
általános szabályok:

TE

Létrejött a 2019. évi bérmegállapodás végrehajtását
tartalmazó egyezség a MÁV-csoportnál

alapját képezhetik. Ugyanakkor fenntartották azt a
korábbi álláspontjukat, hogy a megállapodásban szereplőnél nagyobb mértékű bérfejlesztést látnak indokoltnak.
A MÁV Zrt. ezzel összefüggésben vállalta, hogy az 5 százalékos bérfejlesztés végrehajtása után, legkésőbb 2019.
július 31-ig elemzést készít a bértorlódás hatásairól, és
ez alapján további bérfejlesztési javaslatot tesz, amelynek részben forrását képezheti a munkáltatói közterhek
tervezett csökkentése. A munkáltató ezen túlmenően
azt is vállalta, hogy a szakszervezetek által korábban benyújtott, a 2020–2022-es időszakra vonatkozó bérintézkedési javaslatokat tárgyalási alapnak tekinti egy újabb
középtávú megállapodás megkötése érdekében.

T

2019. MÁRCIUS 25-ÉN A 2017-2019. ÉVEKRE HÁROM
ÉVE MEGKÖTÖTT BÉRFEJLESZTÉS UTOLSÓ, 5%-OS
RÉSZLETÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÜLETETT EGYEZSÉG.
MÁR MEGKEZDŐDTEK A TÁRGYALÁSOK EGY IDEI, EZT
KIEGÉSZÍTŐ TOVÁBBI BÉRFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN!

A 2019-es évre megkötött bérmegállapodás alapján a
munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés
bruttó mértéke 0,5 százalékkal nő, így az a MÁV Zrt.nél 3,5 százalékról 4 százalékra változik, az év elejére
visszamenőlegesen.

A bevezetőben megfogalmazott célok elérése érdekében,
a munkavállalói érdekképviseletek, a munkáltató és a tulajdonosi jogokat gyakorló minisztérium által elfogadott
elveknek megfelelően az átlagos éves alapbér-fejlesztési
mérték az egyes években az alábbiak szerint alakul:

A márciusra járó béreket már a megemelt mértékben fize-
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Amennyiben a minimálbér, illetve a garantált bérminimum éves emelésének mértéke a fenti általános szabályokban foglalt átlagos éves alapbér-emelési értékeket
meghaladja, úgy az átlagos alapbéremelés mértékét azzal megegyezően kell megállapítani.
Az alapbéremelés mértékének számítása: (GDP volumen
index X Fogyasztóiár-index) / 100 – 100 (%) + tárgyévi
munkaerő-piaci kompenzáció (%)
A mértéket a tizedes érték 0,5 alatti értékénél 0,5-re,
míg a feletti értéknél egészre kerekítve kell meghatározni.
Az alapbéremelés kizárólag a jelen Megállapodás szerint, a MÁV Zrt.-nél vagy a Megállapodásban érintett
gazdasági társaságoknál kötött éves bérmegállapodásokban foglaltaknak megfelelően hajtható végre.
A tárgyévre vonatkozó alapbér-emelés részletes végrehajtásáról az aláíró felek tárgyév január 31-éig megállapodnak.
Jelen megállapodás személyi hatálya nem terjed ki azon
munkavállalókra, akik a MÁV Zrt.-nél illetve a Megállapodásban érintett gazdasági társaságoknál alkalmazott prémiumrendszer hatálya alá tartoznak és részükre a tárgyévben prémiumfeladatok kerültek kitűzésre.
(együttes feltétel)
Munkáltatói önkéntes nyugdípénztári és egészségpénztári tagdíj-kiegészítés:
A munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés mértéke a MÁV Zrt.-nél, a Megállapodás
megkötése előtti mértékeket is figyelembe véve:
- 2019. január 1. napjától – határozatlan időre – a
munkavállaló alapbérének 4%-a.
A munkáltatói önkéntes egészségpénztári tagdíj-kiegészítés mértéke a MÁV Zrt.-nél:
- 2019. július 1. napjától a munkavállaló alapbérének 1%-a,

- 2020. január 1. napjától a munkavállaló alapbérének 1,5%-a,
- 2021. január 1. napjától – határozatlan időre – a
munkavállaló alapbérének 2%-a.
A jelen Megállapodásban foglalt munkáltatói önkéntes
nyugdíjpénztári és egészségpénztári tagdíj-kiegészítéseknek a konszolidációs körbe bevont vállalatoknál
alkalmazandó mértékét, (az eddig ott fizetett kiegészítéseket alapul véve) az adott társaságnál kötött éves bérmegállapodások tartalmazzák.
A szolgálati idő (szenioritás) elismerése:
Az aláíró felek a MÁV Zrt.-nél 2017. június 19.-én, a
MÁV-START Zrt.-nél 2017. június 28.-án kötött, „a
szolgálati idő elismerése” tárgyú megállapodások rendelkezéseit – változatlan vagy közösen meghatározott új
tartalommal – 2020. január 1-i hatállyal a Társaságok
Kollektív Szerződésébe emelik.
A 11703/2017/MÁV. sz. Megállapodás kiegészítése:
Az aláíró felek a magyarországi munkaerő-piaci helyzet
alakulásának ismeretében, a vasutas munkavállalóknak
a vállalatcsoportban való megtartása és a létező munkaerőhiány pótlásának érdekében, a 11703/2017/MÁV.
sz. Megállapodás kiegészítéseként, annak hatályát (így
személyi jellegű hatályát is) megtartva, 2019. év január
1.-ei hatállyal további 5%-os átlagbérfejlesztésben állapodnak meg.
Záró rendelkezések:
Aláíró felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodásukat
az annak megkötésekor ismert – különösen a kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapítására vonatkozó – jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kötötték.
Az aláíró szakszervezetek kijelentik, hogy a jelenleg ismert jogszabályi körülmények változatlansága esetén a
jelen Megállapodás időbeli hatálya alatt további bérköveteléssel nem kívánnak élni.

A VDSzSz Szolidaritás nyerte az üzemi
tanácsi és munkavédelmi-képviselő
választásokat az RCH-nál!
De eredményes volt a koalíció is, hiszen a VDSzSz Szolidaritás
három területen, a TÜK szervezeti egységeknél a VSZ-szel, a
központi szervezetnél a VSZ-szel és a MOSZ-szal közösen állított
jelölteket, akik szépen helyt álltak: a választáson szakszervezetünk
az üzemi tanácsi ágon 35,6%-kal, a munkavédelmi képviselői
ágon 37,8%-kal végzett az első helyen. Sikerként könyvelhető el a
Központban elért eredmény is.

Tájékoztató az önkéntes nyugdíjpénztári
munkáltatói hozzájárulás 2019. évtől kezdődő
elszámolásáról
Azon munkatársak, akik már önkéntes nyugdíjpénztári tagok és
ezáltal részesülnek a Munkáltató által biztosított havi önkéntes
nyugdíjpénztári hozzájárulásban, 2019. évben is a Munkáltatónál
érvényes megállapodásban szereplő bruttó mértékben kapják ezt
a juttatást, de a törvényi változások miatt az elszámolás változik.
A 2019. január 1-től életbe lépett törvényi változások részeként a
nyugdíj- és egészségpénztári munkáltatói hozzájárulások bruttó
összege a magánszemély adó- és járulékköteles jövedelmévé vált,
tehát a közterheket ebből is le kell vonnia a munkáltatónak.
A munkáltató által nyújtott bruttó juttatásból a levonásra kerülő személyi jövedelemadó és járulékok mértéke a különböző
adó- és járulékkedvezmények függvényében eltérő lehet, ezért
még azonos alapbér esetén is személyenként eltérő lehet a nettó
pénztári utalás összege.
2018-ig a bérjegyzéken a TÁJÉKOZTATÓ ADATOK-nál
került megjelenítésre Önkéntes nyp. Hozzáj. néven a munkáltatói hozzájárulás bruttó összege, ami megegyezett a Pénztárba
átutalt összeggel. 2019. évtől a bruttó összeg a JÁRANDÓSÁGOK között található meg Önk.nyp.bruttó néven, az adózás
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Továbbra is tanulság, hogy az elveszett, be nem húzott szavazatok
egyes jelölteket lehet, hogy erősítenek, de összességében gyengítenek Bennünket! Köszönjük Választóinknak a szavazatokat! Köszönetet mondunk Mindazoknak, akik a VDSzSz Szolidaritás
égisze alatt vállalták a versenyt, a megmérettetést, a megválasztottaknak gratulálunk, munkájukhoz kitartást és jó egészséget
kívánunk!
Mózes Tibor,
Cargos társasági vezető ügyvivő

utáni tényleges pénztári befizetés pedig a NETTÓ JÁRANDÓSÁG címszó alatt Önk.nyp.nettó sorban jelenik meg.
Emellett természetesen továbbra is lehetőség van a munkáltató felé tett megbízás útján bérből történő levonással befizetést
eszközölni a választott önkéntes pénztárba, az adóváltozások ezt
nem érintik. A bérjegyzéken ez a tétel az eddigiekkel megegyezően a LEVONÁSOK címszó alatt kerül megjelenítésre.
Fontos kiemelni, hogy 2019. évtől a munkáltató által fizetett,
de a magánszemély által leadózott nettó befizetés ugyanúgy
alapja lesz a 20 %-os adó feletti rendelkezési jogosultságnak (a
befizetett összeg 20%-át, évi max. 150e Ft-ot a NAV átutal a
választott önkéntes pénztárba), mint az eddigi években a saját
befizetések. Így a Pénztárak által minden év elején megküldésre
kerülő – adóbevalláshoz szükséges - befizetési igazoláson szereplő összeg helyességét a munkáltató által nyújtott Önk.nyp.nettó,
valamint a LEVONÁSOK alatt szereplő Önkéntes nypénztár/
epénztár tagdíj soron feltüntetett saját befizetések figyelembe vételével tudják a munkavállalók ellenőrizni.
forrás: SZK Zrt.
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Csak ezt követően indulhattam vissza Debrecenbe,
ahová 21 órakor érkeztem, hogy munkahelyemen még
további feladatok vártak rám, látleletet is csak ezt követően másnap tudtam vetetni a karcagi Kórházban.

Az ügyészség határozata szerint a rendőrség
törvénysértően járt el tagtársunkkal szemben!
Az utas által bántalmazott munkavállalót a rendőrség a
budapesti 18. kerületi kapitányságra szállította, telefonját
kikapcsoltatták, elvették, őt pedig rabosították. Tagtársunk
megrázó története következik.
Tagtársunk 2019. január 4-i gyanúsítotti kihallgatásáról jegyzőkönyvet vettek fel, az abban leírt gyanúsítással
szemben később az alábbiakban olvasható panasszal élt: az
utas támadt rá, a munkavállaló csupán életét, testi épségét,
munkaeszközeit védte a támadástól és a szándékos rongálástól. De mi is történt január elején?

“Január 4-én reggel 05 óra 30 perckor álltam munkába Debrecenben, mivel Püspökladányban lakom, ehhez
hajnali három órakor kellett kelnem, hogy beutazzak
Debrecenbe. Amikor az utas rám támadt, 11 óra körüli időben, már visszaútban voltunk Budapest-Nyugati
pályaudvarról Debrecenbe.
A támadást követően - melyben magam is megsérültem
- csupán a mentősök látták el sérülésemet. Ekkor azt
mondták, hogy egy mentőautóban nem szállíthatnak
az utassal, a kiérkező rendőrök pedig azt mondták,
hogy hamar végzünk, utána majd elmehetek látleletet
vetetni. Ezt követően a XVIII. kerületi kapitányságra
szállítottak.
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A Kapitányságon az elkövetkező órákat egy zárkában
töltöttem először egyedül, majd több, számomra kellemetlen személy társaságában.
Mivel személyes dolgaimat tartalmazó táskámat Kollégám magával vitte Debrecenbe, nem volt nálam sem
enni- sem pedig innivaló. Később kaptam vizet, de ebédet nem kértem, nem gondoltam arra, hogy több mint
5 óra hosszat fogok a zárkában tölteni a meghallgatásig.
Ezen a meghallgatáson az ügyre vonatkozó részletes
nyilatkozatot nem tettem, mivel azt javasolták, hogy
arra egy másik alkalommal kerüljön sor, melyről értesíteni fognak, és arra már ügyvéddel menjek.
Mivel az idő igencsak előrehaladt alig vártam, hogy
hazaindulhassak. Családomat sem tudtam értesíteni és
- mivel telefonomat kikapcsolt állapotban elvették tőlem - ők sem tudtak elérni telefonon.
Ilyen körülmények között került sor a meghallgatásomra, amely - a jegyzőkönyv tanúsága szerint is - 16 óra
54 perctől 17 óra 14 percig tartott, melyet követően
még majd egy órát kellett tovább várakoznom a rendőri intézkedésről kiállított igazolásra.

Az átélt események hatására (hajnali kelés miatti fáradtság, az ellenem irányult támadás, több órás várakozás egy zárkában, stb.) stresszhelyzetben voltam,
ezért a jegyzőkönyvet nem olvastam el. Ezen kívül az
olvasásban az is korlátozott, hogy olvasószemüvegem
olyan mértékben szennyeződött a dulakodás során,
hogy használhatatlan volt, enélkül pedig homályok látok, olvasni nem tudok. A jegyzőkönyvet rögzítő nyomozónő olvasott fel a jegyzőkönyvből részleteket, de a
fogalmak értelmezése gondot okozott számomra, mivel
nem vagyok jártas a büntetőeljárásban.
Már azt is megalázónak és igazságtalannak éreztem, amikor ujjlenyomatot vettek tőlem, és
lefényképeztek, egyszóval
rabosítottak, holott
rám támadtak, és
csupán magamat,
életemet, testi épségemet valamint
munkaeszközeimet védtem.
Történt mindez
annak ellenére,
hogy munkámat
közfeladatot ellátó
személyként végeztem, amikor a támadás ért.
Miután hazaértem, és kipihentem magam, elolvastam a
jegyzőkönyvet, és csak akkor tudatosult bennem, hogy mit tartalmaz, ezért szeretnék panasszal élni az abban foglaltakkal szemben.”
A panasz nyomán a Budapest XVIII. és XIX. kerületi
ügyészség a nyomozati iratok felülvizsgálata alapján megállapította, hogy tagtársunk “gyanúsítotti kihallgatásának
időpontjában nem állt rendelkezésre olyan bizonyíték,
amely a vele közölt bűncselekmény megalapozott gyanúját
alátámasztotta volna. Mivel a megalapozott gyanú közlésére idő előtt, a bűnösséget alátámasztó adatok hiányában

került sor, a nyomozó hatóság a gyanúsítotti kihallgatásra
irányuló eljárást (...) törvénysértően végezte el.”
Az ügyészség a törvénysértést megállapította, egyúttal tagtársunk gyanúsítotti jogállását megszüntette.
Ismeretes: , a VDSzSz Szolidaritás debreceni területi vezető
ügyvivője a történtek után Katona Sándor TSZVI-igazgatóhoz fordult, mivel információink szerint egyedül a TSZVI területén az elmúlt fél évben 8-10 közfeladatot ellátó
vezető jegyvizsgálót, jegyvizsgálót ért bántalmazás az utasok részéről. Ez a szám nem tartalmazza a leköpéseket, a
lökdösődéseket, a verbális agressziót, stb.
Tagtársunk a hatósági vegzálás idején a MÁV-Starttól segítséget nem kapott, ezért debreceni területi vezető ügyvivő
a munkáltató részére írt levelében felvetette, “hogyan tudnánk segítséget nyújtani azoknak a munkavállalóknak, akiket munkavégzés közben
megtámadnak, és ezért nemcsak
a támadót, hanem a munkavállalót is hatósági (például rendőrségi) eljárás alá
vonják”.
Javasolta, hogy a
Debreceni TSZVI
mutasson jó példát a testkamerák
alkalmazásában,
természetesen
önkéntes alapon.
Jelezte, hogy a területen több tagtársunk
szerint
amennyiben
lehetőségük nyílna rá,
alkalmaznák a testkamerát.
Ezenkívül javasolta egy olyan
útmutató elkészítését, melyből a
munkavállalók megtudhatják, hogy egy
támadás miatt milyen eljárásra számíthatnak, és azt
követően milyen jogi lehetőségeik vannak (például a látlelet
készítése munkaidőnek számít-e, rendőrségi eljárás során
tanúvallomást tegyen-e, milyen jogai vannak a munkavállalónak, ha meggyanúsítják, stb.)
Kezdeményezte, hogy a MÁV-Start Zrt. hozzon létre olyan
jogsegélyszolgálatot, amely közfeladatot ellátó személyt
ért támadás esetén azonnal tud reagálni, és az eljárásban a
munkavállalót képviselni.
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Ezt követően a fentieket a VDSzSz Szolidaritás alelnöke
Csépke András, a MÁV-Start Zrt. akkori vezérigazgatója
részére továbbította, jelezve, hogy a MÁV-Start a lassan
megszámlálhatatlan fellépéseink ellenére sem képes a feltétlen elkötelezettségéről mindannyiszor megerősítő nyilatkozataikon túlmenő hatásos intézkedéseket hozni munkatársaik testi és mentális védelme érdekében. Megjegyezte,
hogy a kudarc gyászos eredményeként tagjaink kénytelenek
nap mint nap a testi épségüket - hovatovább az életüket kockára téve hűen szolgálni a vasutat, és tűrni a primitív
aljasság okozta megaláztatást.
Szakszervezetünk a leghatározottabban követeli, hogy a
MÁV-Start vezetése ne csak szavakban, hanem értékelhető

tettekben is adjon tanúbizonyságot, hogy - eleget téve morális valamint törvényi kötelezettségének - maradéktalanul
biztosítja a biztonságos munkavégzés feltételeit, továbbá
gátat vet a vasutas munkavállalók elleni gyáva, egyre félelmetesebb barbár támadásoknak, illetve annak, hogy az
érintettek tűrni kényszerüljenek a rémületet keltő, megalázó, alpári, alávaló viselkedést.
Nyomatékosította, hogy a munkáltató a támadások következményeként bajba került munkatársainak azonnal siessen
a segítségére, így ne kelljen a testi sérüléseken, lelki megrázkódtatáson kívül még a hatósági vegzálást is magukra
hagyatottan elviselniük.

Jogerős ítélet Németh Zsolt ügyében: jogellenesen
szüntette meg munkaviszonyát a MÁV-Start!
Két és fél év után – megismételt eljárás keretében – megszületett az újabb elsőfokú ítélet, a MÁV-Start ezúttal már nem fellebbezett, így az jogerőre emelkedett. Németh Zsolt vezető jegyvizsgáló tagtársunk ügyében a bíró ezúttal is
kimondta, hogy munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg a MÁV-Start.
Elkeserítő, hogy ennyire kiszolgáltatott helyzetbe juthat valaki csak azért,
mert törvényes jogával él, és betartatja a munkáltatóval a Kollektív Szerződésben foglaltakat. Németh Zsolt egyedüli „bűne” ugyanis az volt,
hogy betartott egy munkaviszonyra vonatkozó szabályt: a MÁV-Start
Zrt. Kollektív Szerződésének 9. sz. mellékletében foglaltakat. Ennek értelmében kétfős személyzetnek kellett volna a vonaton szolgálatot teljesíteni,
így egyedül nem volt hajlandó továbbítani a vonatot.
Ismeretes: 2016. nyarán a MÁV-Start Zrt. akkori vezérigazgatójának hathatós közreműködésével a munkáltatói jogkörgyakorlója
azonnali hatállyal megszüntette Zsolt munkaviszonyát. Hiába
követeltük Csépke Andrástól, hogy változtasson a döntésen, és
ne tegye földönfutóvá kétgyermekes tagtársunkat, hajthatatlan
volt, Zsoltot természetesen a bírósági eljárás során is képviselte a
VDSzSz Szolidaritás!
A MÁV-Start Zrt. nemrég eltávolított vezetőjének célja a vasutasok megfélemlítése, a jogaiért kiálló tagtársunk tettének megtorlása volt. A MÁV-csoportra
nézve vállalhatatlan ügy kétségkívül hozzájárult Csépke András napokban
történt menesztéséhez.
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A sztrájk előtti utolsó pillanatban
egyezség született a DB Cargo Hungária Kft.
és a VDSzSz Szolidaritás között!
Szakszervezetünk a kollektív munkaügyi vitát 2019. január
21-én kezdeményezte, mivel a munkáltató egyoldalú, tervezett bérintézkedése elfogadhatatlan volt számunkra.
Boda Imre, a VDSzSz Szolidaritás alapszervezeti vezető ügyvivője segítségével előzetesen felmértük tagjaink, valamint a
munkavállalók 2019. évre vonatkozó bérigényét, ez alapján
alakítottuk ki egyszerűen megfogalmazható követelésünket:
Az Audi telephelyen vasúti fizikai munkakörben dolgozók
részére 15%-os alapbéremelést, valamint 10.000 Ft mozgóbér-emelést indítványoztunk. A többfordulós tárgyalás során
a munkáltatónak bemutattuk azt a nyilatkozatot, amiben
az érintettek (tagjaink több mint 90%-a) kijelentik, hogy a
munkáltató által felkínált, 2019. évre vonatkozó bérjavaslatot nem fogadják el. A tisztességes mértékű bérfejlesztés és
a mielőbbi bérmegállapodás érdekében vállalják a sztrájkot
(eredménytelenül záruló kollektív munkaügyi vita esetén.)
Két forduló után az álláspontok ugyan közeledtek, de
nem elfogadható mértékben, ezért megkezdtük előkészíteni a sztrájkot. A bérmegállapodás megkötéséig tervezett sztrájkot végül nem kellett megtartani, mivel egyezség született:

- A korábban kihirdetett 10%-os béremelésen túl
- A munkáltató kötelezettséget vállalt, hogy a 2020. évi
bérfejlesztés a VDSzSz Szolidaritás és a munkáltató
közötti bértárgyalások alapján jön létre.
- Bevezetik a DB Évek juttatást, mértéke havi 5000 Ft,
10000 Ft, 15000 Ft a cégnél töltött évek alapján,
- A munkáltató az Audi vasútüzemben dolgozó, fizikai
munkakört betöltő (kocsirendező, vonali kocsirendező, tolatásvezető, vonali tolatásvezető, mozdonyvezető scvp, mozdonyvezető) munkavállalók részére havi
14.000 Ft összegű bérpótlékot biztosít.
Fenti bérintézkedések az Audi vasútüzemben, fizikai munkakörökben - a vállalatnál eltöltött évek függvényében megközelítően 15-22%-os jövedelem-növekedést eredményeznek a tavalyi évhez képest.
Gratulálunk tagjainknak a kollektív munkaügyi vita eredményes, sikeres lezárásához szükséges támogatásért! Összefogással még hatékonyabban tudunk kiállni a munkavállalói érdekekért!

Boda Imre

VDSzSz Szolidaritás,
alapszervezeti vezető ügyvivő

Czentnár Béla

VDSzSz Szolidaritás,
társasági vezető ügyvivő
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A döntéshozók sajtóban megjelent nyilatkozatai alapján
feltételezhető, hogy 2020-ig elkészül egy terv, ami ezt tartalmazza, de

• pontos részletek még nem ismertek;
• ha adott viszonylatban a jelenlegi párhuzamos közle-

Egy lépéssel közelebb a vasúti és közúti
személyszállító gigatársaság létrejöttéhez?
Ha igen, akkor az már csak egy ugrás. Megkezdődik
ugyanis a Volánbusz és a hat regionális közlekedési központ
egy társaságba szervezése.
Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter február 28-án elmondta: egy nagy
állami társaság végzi majd az autóbuszos közösségi személyszállítást. A miniszter az integráció előkészítésével és
lebonyolításával a Volánbusz Zrt-t bízta meg, a hat közlekedési központ (KK) teljes körű bevonása mellett.
A folyamat eredményeként egy egységes, országos szolgáltatási lefedettséget biztosító közszolgáltató társaság jön létre. A lépéstől költséghatékonyabb, szervezettebb, az utazási
igényekhez jobban igazodó működést várnak. A miniszter
a HVG megkeresésére azt közölte: a mostani bejelentéssel
csak a folyamat előkészítése kezdődött meg, további részletekről az erre vonatkozó kormánydöntés után adnak majd
bővebb tájékoztatást.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő bő négy éve, 2015 elejére vonta össze a huszonnégy, zömében megyei szinten
működő Volán-társaságot hét regionális szintű közlekedési központtá. Akkor egyedül az alapvetően Pest megyében
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szolgáltató Volánbusz maradt meg eredeti nevén. A Bács, a
Körös, a Kunság és a Tisza Volán Dél-alföldi Közlekedési
Központtá (DAKK), a Pannon, a Gemenc és a Kapos Volán
Dél-dunántúli Közlekedési Központtá (DDKK), a Borsod,
Hajdú és Szabolcs Volánok Észak-magyarországi Közlekedési Központtá (ÉMKK) alakult át. A Bakony, a Balaton, a
Kisalföld, a Somló, a Vasi és a Zala Volán Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központként (ÉNYKK), az Agria,
a Hatvani, a Jászkun, a Mátra és a Nógrád Volán a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központként (KMKK),
az Alba és a Vértes Volán pedig Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központként (KNYKK) funkcionál azóta.
Az iho.hu információi szerint a hét társaság 2019. december
31-ével jogutód nélkül megszűnik, a buszjáratok Volánbusz
név alatt fognak futni.

kedést felváltva kizárólag vonat vagy busz közlekedne,
akkor meg kell oldani a felszabaduló munkavállalók
elhelyezését;
• a válaszokat konkrét tervek esetén lehet kidolgozni,
mindenesetre a közfeladatot ellátó vállalatok konzultációs fórumán keresztül ezért fontos egy egységes munkaerőpiac kialakítása, ami megkönnyítené az állami
vállalatok közötti átjárást, a felszabaduló munkaerő
elhelyezését;
• a párhuzamosságok megszüntetése mellett persze a
modernizáció, a technikai fejlesztés (vonalfelújítások,
automatizáció, internetes jegyvásárlás) miatt is szabadul
fel munkaerő;
a
• speciális szabályok miatt egy buszsofőr nem lehet például azonnal mozdonyvezető, a magasabb képzettséget
igénylő munkakörben a legnehezebb a munkakörök
közötti átjárás;
• ha viszont nem a vasutat preferálnák a döntéshozók
adott viszonylaton, az több munkavállalót érintene,
mivel a kötöttpályás rendszer működtetéséhez nem elég
egyetlen ember (adott esetben a buszvezető);
azon
is sok múlik, hogy melyik térségben melyik közle•
kedési ág lesz preferált;
• nagyon fontos, hogy az elejétől részt vegyenek majd a
szakszervezetek ebben a folyamatban, ami így szabályozott keretek között, velük egyeztetve történne;
• hiszen akkor sokkal egyszerűbb ennek a helyzetnek a kezelése, ha
az érintett munkavállalók érzik, hogy
nem
bizonytalanság
vár
rájuk, hanem

kiszámíthatóság, ami akár évekre előre is tervezhető:
mikor hol és milyen munkakör szabadul fel, hol lehet
munkahelyeket teremteni, kit hova lehet elhelyezni - legyen szó akár MÁV-os vagy Volános munkavállalóról
vagy GySEV-esről. A kiszámíthatóság nagyon fontos;
• ezt minden társaságnak végig kell gondolnia, hiszen ha
ismertek lesznek a konkrétumok, akkor a körülményeknek technikailag meg is kell tudni felelni - miközben az
utasmennyiség nem változik. (Hiszen el kell szállítani
az utasokat.);
• a párhuzamosság idején meglévő utasmennyiséget
adott esetben a kedvezményezett közlekedési ágazatnak
(Volán, MÁV) egyedül is el kell tudni szállítani, máskülönben nincs értelme az egésznek, az utasok pedig
átterelődhetnek a privát busztársaságokhoz. Ami nem
veszélytelen, mivel ott az adott busztársaság szabja a feltételeket, nem közszolgáltatás;
• ismerni kellene mennyiben fog változni a menetrend,
hol melyik társaságnak lesz szállítási kötelezettsége, hol
nem lesz, és fel kell mérni, mennyi utast kell elszállítani;
• ez inkább a Budapest elővárosában és a nagyvárosok
körzetében lesz érzékeny kérdés, hiszen ott sok az utas.
A főváros környékén különösen, hiszen így is zsúfolt vonatok közlekednek csúcsidőkben. Ezt az részletek ismeretében meg lehet tervezni, és valószínűleg meg is kell,
mivel
• 2022-ben meg kell nyitni a pályát a személyszállíátsi
liberalizáció miatt, addig pedig ezeket a döntéseket Halasi Zoltán szerint meg kell hozni, a szükséges fejlesztésekre pedig sort kell keríteni.

Az Echo TV „Munkavállalók világa” c. 2018. októberi
műsorában Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke
megkísérelte modellezni, hogy mi történne akkor, ha sor
kerülne a vonat- és a buszközlekedés összevonására, aminek
épp a fenti lépés lehet az előfutára. Ez esetben megszűnnének a párhuzamosságok: egy adott viszonylatban mindös�sze egyetlen közlekedési ág végezné a közszolgáltatást (vasút
vagy közút); csak az egyiket finanszírozná az állam.
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„Vonatról letett idős néni”: A helyzet tisztázására
és bocsánatkérésre szólítottuk fel Csépke
Andrást, a MÁV-Start akkori vezérigazgatóját
Elfogadhatatlan, hogy a munkáltató a munkatársait bizonytalanságban tartsa az üzletszabályzat betartatásával
kapcsolatos elvárásairól és a következményeket utólag
gyomorforgató módon a munkatársaira
hárítsa – szögezte le Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás
elnöke Csépke Andrásnak, a MÁV-Start akkori vezérigazgatójának írt levelében.
“A jegyvizsgáló kollégák körében hatalmas
felháborodást keltett a (...)
3356. számú vonaton történt
– a Facebook közösségi oldalon és a
sajtóban „a szegény idős néni vonatról való
embertelen ledobásaként” interpretált, egyébként minden valóságalapot nélkülöző – eseményekkel kapcsolatosan a munkáltató által tanúsított zavarba ejtően képmutató, elvtelen és farizeusi
magatartása.
Sajnálatos, ám elgondolkodtató, és a MÁV-START vezetésének a munkatársaihoz való hozzáállását kiválóan tükröző
az a tény, hogy a munkáltató nemhogy kiállt volna a nyilvánosság előtt meghurcolt munkatársa mellett, hanem
maga is aktívan járult hozzá a kollégánkkal szemben
kialakult megvető és ellenséges közhangulat gerjesztéséhez, ezáltal áttételesen az egész jegyvizsgálói szakma
nagy nyilvánosság előtti lejáratásához.
Azzal ugyanis, hogy virágcsokor és édességcsomag kíséretében kért sűrű elnézést az Üzletszabályzatban lefektetett
utazási feltételeket nem teljesítő (menetjegy, vagy utazási
kedvezmény igénybevételére való jogosultság, sőt egyáltalán
a személyazonosság igazolására alkalmas bármiféle okmány
nélkül utazó) utasától, nyilvánvalóan azt a tévképzetet erősítette a közvéleményben, hogy a munkavállalója súlyosan
hibázott akkor, amikor a MÁV-START üzletszabályzata
szerint járt el, és annak kívánt érvényt szerezni.
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Tette mindezt a START annak ellenére, hogy nyilván pontosan tisztában volt azzal, hogy a saját Személyszállítási Üzletszabályzata a kedvezményre való jogosultság szemrevételezéssel, korbecsléssel, vagy más hasonló
módszerrel való megállapítására jelenleg nem ad felhatalmazást.
Bár a MÁV-START vezetése számára ez bizonyára érdektelen, de az
eset, és különösképpen
annak a munkáltatói
kommunikációja erősen
demoralizáló hatással volt
az utasokkal egyre gyakrabban
konfliktusokat vállalni kénytelen
jegyvizsgáló kollégákra, akik súlyosan elbizonytalanodtak azzal kapcsolatban, hogy – az egyébként napi
szinten előforduló – hasonló esetekben mi is a követendő eljárás.
Ezt az elbizonytalanodást sajnos tovább erősítette, hogy a
Budapest TSZVI HÉT-ülésén a munkáltató képviselője ismételten kijelentette, hogy a START továbbra is helyteleníti
a kolléga eljárását, és hasonló esetekben „emberséges” eljárást
vár el a munkatársaitól, anélkül azonban, hogy ennek tartalmát – erre vonatkozó kifejezett kérésünk ellenére – meghatározta volna, illetve az általa elmondottak írásbeli kiadásától
is elzárkózott.
A VDSzSz Szolidaritás elfogadhatatlannak tartja, hogy a
munkáltató a munkatársait bizonytalanságban tartsa az elvárásaival, a saját belső szabályai betartatásának megkövetelésével kapcsolatban, és a tisztázatlan elvárásokkal kapcsolatos bizonytalanság következményeit utólag gyomorforgató
módon a munkatársaira hárítsa.
A hasonló helyzetek elkerülése érdekében

elvárjuk és követeljük, hogy a munkáltató soron
kívül adjon ki rendelkezést, melyben világos és
egyértelmű választ ad a következő kérdésekre:

• a kedvezményes, vagy díjmentes utazásra jogosí-

tó feltételek fennállását (így különösen az életkort, a
hallgatói jogviszony fennállását, állampolgárságot, stb)
ha azokat az utas az Üzletszabályban rögzítettek szerint
igazolni nem tudja – az „emberséges” eljárás jegyében
– el lehet-e fogadni szemrevételezés, korbecslés, bemondás, vagy más hasonló módszer alapján?
• akkor is törekedni kell-e az Üzletszabályzat rendelkezéseinek érvényt szerezni, ha a jegyvizsgáló megítélése szerint
az abban foglaltak – az eset egyedi körülményei alapján –
nem esnek egybe az „emberséges eljárás” követelményével?
• pontosan melyek azok a szempontok, amelyek az „emberséges eljárás” körében egyedileg mérlegelhetőek a vonaton szolgálatot teljesítő jegyvizsgáló kollégák által?
• az eset tanulságai alapján tervezi-e a munkáltató,
hogy haladéktalanul kezdeményezi a Személyszállítási
Üzletszabályzat módosítását arra vonatkozóan, hogy a
jegyvizsgáló mérlegelési lehetősége és annak esetleges

korlátai az utazó közönség számára is hozzáférhető módon rögzítésre kerüljenek?
Egyben a fentiek dokumentálásának lehetővé tétele érdekében javasoljuk a JÉ rendszerben az „emberséges bánásmód
miatt pótdíj nélkül”, illetve „az „emberséges bánásmód miatt
menetjegy és pótdíj nélkül” utazó utasra utaló menüpont kifejlesztését.
A helyzet fentiek szerinti tisztázása mellett elvárjuk továbbá, hogy a munkáltató megfelelő – legalább a nénitől való
bocsánatkérés kommunikációjánál tapasztalt szintű – nyilvánosság biztosításával kérjen elnézést a közvélemény előtt
meghurcolt, szakmai önérzetében és méltóságában súlyosan
megsértett kolléganőtől, illetve általában a jegyvizsgáló társadalomtól, és jelentse ki, hogy a továbbiakban feltétlenül
tartózkodni kíván a saját munkatársait megalázó helyzetbe
hozó, hatásvadász megnyilvánulásoktól.”

Mi is történt valójában?
Lényeges részletek az eset után felvett meghallgatási
jegyzőkönyvből:

“Meghallgatására azért kerül sor, mert egy facebook poszt
szerint a jelzett vonat személyzete egy 74 éves nénit lerakott a vonatról, mert nem volt nála érvényes fényképes
igazolvány, ugyanis lejárt. Egyik utastársa a vonat indulásakor megfogta az ajtót és felhúzta a nénit, majd jegyet
vettek neki, hogy hazautazhasson.
(...)
A meghallgatott munkavállaló előadása:
(...) sz. vonaton teljesítettem szolgálatot. Budapest Keleti
pályaudvarról való elindulás után elkezdtem a jegyvizsgálatot. Ekkor találkoztam egy családdal, akik három gyermekkel utaztak. 4 db 90%-os menetjeggyel rendelkeztek,
mivel az egyik gyermek még 3 év alatti volt. Egy babakocsi
is tartozott hozzájuk, amit a közlekedési útba helyeztek
el, és az utasok le- és felszállását akadályozta. Megkértem
a család felnőtt tagjait, hogy megfelelően helyezzék el a
babakocsit, a többi utast ne akadályozza a közlekedésben.
Erre a család férfi tagja felháborodott és megjegyzéseket
téve arrébb tette a babakocsit. Közvetlenül ezután találkoztam az idős hölggyel, akinek ruházata kifogásolható
volt. Kértem Tőle is a menetjegyet, vagy a kedvezményre
jogosító igazolványt. A hölgy azt a tájékoztatást adta, hogy
személyigazolvánnyal utazik, de le van járva és egyébként

sincsen nála. Erre azt válaszoltam, hogy amennyiben nem
rendelkezik az utazáshoz szükséges feltételekkel, teljes árú
menetjegyet kell vásárolnia a fedélzeten pótdíj felszámításával, vagy utasleadási lapot állíthatok ki, de ehhez
adatait tartalmazó igazolvánnyal kellene rendelkeznie.
Mivel a hölgy a jegyvásárláshoz elegendő készpénzzel nem
rendelkezett, és adatait tartalmazó igazolványa sem volt,
tájékoztattam, hogy a következő állomáson (Kőbánya felsőn) le kell szállnia. Ezt az idős hölgy szó nélkül elfogadta,
és önszántából Kőbánya felsőn le is szállt a vonatról. Ekkor
az előbb említett család férfi tagja megbotránkoztató módon nekem állt, hogy miért szállítok le a vonatról egy 90
éves idős nénit. Az indulásra készen jelzés adása közben
az ajtóhoz lépett, majd az idős hölgyet visszasegítette a vonatra. A vonat indulása után a férfi felém dobott 2.000
Ft-ot. Letettem a pénzt az ülésre és annyit mondtam, hogy
csak a vállalat jogos bevételét kérem. Ezt követően engem
és a MÁV-START vezetését is hangosan, megbotránkoztató szavakkal illette. Megkértem az utast, hogy megfelelő
hangnemben beszéljen velem. A további konfliktus elkerülése érdekében munkámat tovább folytattam. Végül az
idős hölgy térítésmentesen utazott.
Kérdés: A többi utas mit szólt ehhez a szituációhoz?
Válasz: Többen pártomra álltak, és megjegyezték, hogy
így nem lehet viselkedni.”
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Bántalmazás:
már a forgalmi dolgozókat sem kímélik!
A pásztói vasútállomáson a forgalmi szolgálattevőt bántalmazta egy 22 éves férfi
A Pásztói Rendőrkapitányság közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy 22 éves gyanúsított ellen.
A police.hu tájékoztatása szerint a férfit 2019. március 6-án
19 óra körül a pásztói vasútállomáson a MÁV munkatársai
leszállították az arra közlekedő menetrend szerinti vonatról. A gyanúsított az állomáson tartózkodó forgalmi szolgálattevőt hangosan szidalmazni kezdte, aki - hogy a konflik-

tust elkerülje - az irodába ment. A férfi ezt követően az
ajtó ablaküvegét betörte, az ajtót kinyitotta, majd bement
a helyiségbe és megpróbálta megütni az alkalmazottat.
A 22 éves gyöngyöspatai lakos ezután kiment a helyiségből,
majd a peronon lévő kuka fedelét leemelte és az irodába
visszatérve azzal több alkalommal megpróbálta megütni a
sértettet.

“A kedves utas Gárdony állomáson bántalmazta a vezető jegyvizsgáló kollégát, tagtársunkat! Az eset fintora, [hogy] a kolléga egyedül volt szolgálatban, adta a
megállj jelzést, de a mozdonyvezető elindult a vonattal!
Ittas utas leköpte és arcon ütötte a kollégát!
Sajnos sérülései súlyosak,ezért ki sem engedték a kórházból az utolsó információim szerint állkapocstörése
szilánkos, valószínűleg vasrögzítőt kell beültetni,egyszóval műteni kell!

A kolléga jelentette az esetet és a menetirányító utasítása alapján bevitte a vonatot, leközlekedtette! Hogyan
történhetett ez meg? Ezen eseménysorozatok ismételten
nem kerültek Krízis eseményként kiküldésre! Miért? A
tisztelt vezetőségünk részére ezek szerint nem fontos,
munkavállalói egészsége és a biztonságos munkavégzés
feltételeinek biztosítása!
Vajon a munkáltató tisztes képviselői rohantak a hír
hallatán a kolléga segítségére, vittek neki virágot?”

A férfit a rendőrök a bejelentést követően elfogták, a Pásztói Rendőrkapitányságra előállították és gyanúsítottként hallgatták ki.

Gárdony:
Szilánkosra tört vjv-tagtársunk állkapcsa!
Ezt követően jelentette az esetet, majd a menetirányító utasítása alapján még leközlekedtette a vonatot.
Hogyan történhetett ez?
Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke utalt a március 10-én Bradács Dénes, a Budapest-Nyugati TSZVI-alapszervezet tisztségviselőnk által Neue Vilmos igazgató részére
írtakra, jelezve, hog immár sokadik alkalommal brutális,
nyolc napon túl, csak műtéttel gyógyuló sérülésekkel, nehezen viselhető fájdalommal járó támadás érte a szolgálatát teljesítő tagtársunkat. Az esetről a társaság elmulasztotta elküldeni a kötelező ún. „Krízis SMS”-t. A VDSzSz Szolidaritás
alelnöke szerint az ügy eltussolása miatt.
Bárány Balázs szerint szükségtelen szószaporítás lenne sokadjára is a MÁV-Start vezetése elé tárni azon viszonyokat,
melynek következtében alig múlik nap tagjainkat ért véres támadások nélkül. A sok-sok pénzért felbérelt őrző-védő kft-k emberei pedig ahelyett, hogy védenék tagjainkat,
kamu teljesítés igazolás írogatással igyekeznek kerülni az
őrzés-védelemmel óhatatlanul felmerülő konfliktusokat.
A helyzet aggasztóan súlyos voltára tekintettel soron kívüli
konzultációt kezdeményezünk, melyre kérjük meghívni a
tagjaink biztonságáért felelős szervezet vezető munkatársát.
Előzmény: Bradács Dénes, a Budapest TSZVI-alapszervezet ügyvivője Neue Vilmos munkáltatói jogkörgyakorló
részére címzett levelében számolt be a történtekről.
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A gárdonyi járőrök elfogták a jegyvizsgáló bántalmazóját
A rendőröknek azt mondta: azért ütötte meg a vasutast,
mert egész héten sokat dolgozott, és fáradt volt. A 20 éves
férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették.

egy 20 éves velencei lakost, akit 2019. március 15-én reggel Velencén elfogtak, és a Gárdonyi Rendőrkapitányságra
előállítottak.

A nyomozás adatai szerint 2019. március 10-én 6 óra 10 perckor Budapestről induló és Székesfehérvárig közlekedő vonat
jegyvizsgálóját szolgálati feladata ellátása során a gárdonyi
állomás peronján egy fiatalember szidalmazta, leköpte, majd
ököllel olyan ütést mért rá, aminek következtében a férfi állkapocscsont-törést szenvedett, és a földre esett. A bántalmazónak
csak Velencéig volt érvényes jegye, ahol azonban leszállni nem
tudott, mivel a vonaton elaludt, és barátnője ébresztgetésére is
csak Gárdonyban volt képes a vonatot elhagyni.

A nyomozók a bántalmazót közfeladatot ellátó személy
elleni erőszak bűntett, valamint súlyos testi sértés bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként
hallgatták ki, aki beismerő vallomást tett. Ennek során elmondta, hogy a bűncselekmény éjszakáján barátaival italozott, kora reggel a vonatra szállt, és mivel egész héten sokat
dolgozott, fáradt volt, ezért ütötte meg a jegyvizsgálót.
A gárdonyi nyomozók a fiatalembert őrizetbe vették, és előterjesztést tesznek letartóztatásának indítványozására.

A rendőrök az ügyben végzett adatgyűjtés eredményeként
azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét,
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Elkerülhetetlen a testkamerák kötelező
használata szolgálat közben az egyre gyakoribb
és súlyosabb támadások miatt!
Természetesen azzal a szigorú feltétellel, hogy a felvétel elindítása illetve leállítása kizárólag a testkamerát viselő vasutas
megítélésére van bízva. Ebben is egyetértés volt a VDSzSz
Szolidaritás és a MÁV-Start képviselői között a március 14-i
konzultáción. Mint Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás
alelnöke fogalmazott, vjv. tagtársunk elleni legutóbbi barbár és gyáva támadás miatt kért soron kívüli konzultáción
a munkáltatóval egyetértettünk abban, hogy a támadások
megelőzésére az eddigieknél nagyobb figyelmet kell fordítani. (A MÁV vállalatcsoport szerteágazó biztonsági szervezetrendszerének feladata a hosszúra nyúlt, önmagukat dicsőítő
hozsannák mellett (helyett) a hatékony eljárások feltárása
avagy kimunkálása. A szükséges hozzáértésre és tapasztalatra
közülük jópáran aktív rendőri pályafutásuk során óhatatlanul szert kellett, hogy tegyenek.)
Abban sem volt vita közöttünk, hogy a köztulajdonban
lévő vasútvállalatok részére összességében évente tízmilliárd forintos nagyságrendben megbízott őrző-védő cégektől
joggal elvárható, hogy megfelelő számú - és minden tekintetben alkalmas - személyeket biztosítsanak a szolgálatban
lévő vasutasok (tagjaink) testi épségének megóvására.
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A megbeszélés során kiderült, hogy a Havária irányító csak
a vonat Székesfehérvárra való érkezését követően szerzett
tudomást a tagtársunkat ért támadásról.

vigyázatosak stb. A jövőben visszatér a megszüntetetett eljárás, újra lesz - remélhetőleg a hathatós intézkedések révén
egyre ritkább - “krízis SMS”.

Ezért ígéretünkhöz híven mindazon vasutas munkatársainktól ezúton elnézést kérünk, akiket téves tájékoztatásunkkal megbántottunk. Persze, ha a “krízis SMS”-t - ahogyan az decemberig szokás volt - az utazók megkapják, nem
eshettünk volna tévedésbe.

Úgy tűnik, tagjaink megelégedésére napokon belül rendeződhet az utazók létszámnormájára vonatkozó szabály
alkalmazása körüli viszály. Végezetül pedig egy igazán előremutató cselekedet:

De mint az a mai konzultáción kiderült - erről persze szakszervezetünket nem tartották fontosnak tájékoztatni - múlt
év decemberében a MÁV-START vezetése - no, nem minden hátsó szándék nélkül - úgy döntött: a jövőben megkíméli tagtársainkat is a rossz hírek olvasásától. Amiről nem
tudnak az nem rontja kedvüket, nem lesznek túlzottan elő-

A MÁV-START felajánlja a jogellenesen kirúgott Németh
Zsolt tagtársunk részére: amennyiben úgy dönt, újra szívesen látják a MÁV-START munkatársai körében. Persze
nem akarunk előre inni a medve bőrére, de reméljük, a bíztató kezdet végre valahára már nem hoz ismét csalódást.

Egyetértettünk abban is, hogy az egyre szaporodó és egyre
súlyosabb sérülésekkel járó támadások elkerülhetetlenné
teszik a testkamerák szolgálat közbeni kötelező használatát. Természetesen azzal a szigorú feltétellel, hogy a felvétel
elindítása illetve leállítása kizárólag a testkamerát viselő
vasutas megítélésére van bízva. E szabály alkalmazása kizárja annak lehetőségét, hogy a munkáltató a testkamerát
felhasználva utólag - és a munkavállalóinak hozzájárulása
nélkül - ellenőrizhesse a testkamerát viselők ténykedését.
(Sajnos, a testkamerák beszerzésének “végtelen” folyamata
egyelőre még nem ért véget.)
A támadások megelőzése és az eredményes felderítések érdekében a potenciális támadók elrettentésére szolgáló közleményeket úgy az állomásokon, mint a vonatokon gyakrabban és
hangsúlyozottaban kell közzétenni. A média kínálta lehetőségeket is jobban ki kell használni, valamint a vasúti kocsik
mindegyikében szükséges a kamerák felszerelése.
A galád támadás során nagyon súlyosan megsérült vjv-nek
a vezérigazgató az átélteket is feledtető gyógyulást kíván, és
mielőbb meg szeretné látogatni tagtársunkat.
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István vagy a Haza minden előtt?
A szolnoki vasútvonal megnyitójához kapcsolódik a magyar
vasúttörténet érdekes polémiája is, ami az első napon közlekedett mozdonyok nevével kapcsolatos. Két adalék: #1. Ez volt
István főherceg első nyilvános szereplése. #2. A pesti indóházból induló 16 kocsis vonatot az István nevű mozdony vontatta, a szerelvény előtt pedig a Haza nevű mozdony haladt...
Az alábbiakban Nagy Tamás „A magyar vasútügy az 1848-49.
évi forradalom és szabadságharc idején” c. tanulmányából közlünk tanulságos részletet.
Vasutak átadása 1849-ig
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idejéig hazánkban százhetvennyolc kilométer gőzüzemű vasútvonal épült. A
Középponti Vasút vonalainak építése során derült fény az Ullmannklán által elkövetett visszásságokra. Alig néhány héttel
az első kapavágások után, 1844 októberében a vasúttársaság
elnöke, Kari Myrbach váratlanul elhunyt. Halála után az addig mérnöki precizitással szervezett
kivitelezési munkában egyre inkább fiskális szempontok érvényesültek. A főrészvényes Ullmann Móric átvette az elnökséget, és hatáskörét ezzel az építési munkákra is kiterjesztette. Felrúgta a porosz
származású építési főigazgató, Beyse Vilmos Ágoston által bevezetett
kisvállalkozói rendszert, és az építési és szállítási feladatokat - versenytárgyalás nélkül - olyan nagyvállalkozóknak adta át, akik kivétel nélkül rokonai és jól bevált pénzügyi partnerei voltak.
Beyse nem sokáig tűrte, hogy feje fölül irányítsanak, és az ő inspirációjára jelent meg a Középponti Vasút szabálytalanságait leleplező cikk az Augsburger Allgemeine Zeitungban, bizonyos Zöppritz
württembergi gyapjúkereskedő tollából. Néhány nap múlva maga
az uralkodó, V.Ferdinánd utasította a Helytartótanácsot a vasúi
botrány kivizsgálására.
A Dubraviczky Simon tanácsos által vezetett vizsgálat során fény
derült Ullmannék nepotista panamáira. Beyse, akit már a vizsgá-
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lat kezdetekor elmozdítottak állásából, részletes írásbeli jelentésben
vádolta Ullmann kompániáját.
Az anyagi visszaéléseknél, csalásoknál, jogosulatlan kedvezményeknél is megdöbbentőbb volt azonban a munkások rossz ellátása.
A nagyvállalkozók saját társaikkal szerződtek a munkások élelmezésére, akik drága pénzen ehetetlenül rossz élelmet és ihatatlan, zavaros bort kaptak a pálinkafőző barakkokban. Az európai vasútépítések vonzották a földműveseket, mert a nehéz, ám
szakértelmet igénylő munkával lényegesen többet kereshettek,
mint a mezőgazdasági ágazatban. A Középponti Vasút munkásai az Uflmann-féle nagyvállalkozói forma bevezetése után elkeserítően alacsony, mindenféle levonással terhelt béreket kaptak.
1845 júliusában a pilis-albertirsai szakaszon a rosszul ellátott
szlovák és kárpátukrán munkások körében járvány ütötte fel a
fejét. Sokan megbetegedtek, hamarosan halálesetek is bekövetkeztek, de az építési vállalkozók nem foglalkoztak sem a betegek
ellátásával, sem a halottak eltemetésével. Az egyik helyi földesúr,
báró Nyáry Antal saját költségén élelmezte a betegeket, akiket
az általa berendezett alkalmi ispotályban késő őszig uradalmi
orvosa, Szilézi látott el. A tizenegy elhunyt munkás temetésének
költségeit a munkatársak és a két község tanácsa fizette.
Dubraviczky 1846. május 12-én készítette el részletes jelentését az MKpV vezetőinek és építési vállalkozóinak üzelmeiről,
és öt nappal később Uilmann Móric a vasútnál betöltött összes
vezető tisztségéről lemondott.
A Duna-balparti vasút első szakaszát a pesti pályaudvar és Vác között 1844. október 5-én kezdték építeni, és a 34 kilométeres pályát
1846. július 15-én ünnepi külsőségek között adták át a forgalomnak. A magyar vasút ezen születésnapját a történeti irodalom részletesen tárgyalja, így ettől ezúttal eltekintünk.
A második magyar vasutat 1847. augusztus 20-án adták át Sop-

ron és Bécsújhely között, ennek 27 kilométeres szakasza haladt
magyar földön. A magyar köztudat a későbbiekben teljességgel
mellőzte ezt a tényt, és a vasútépítés „dobogójának” második helyére a tizenkét nappal később átadott pest-szolnoki szakaszt helyezte. A mellőzést két okkal magyarázhatjuk. Egyrészt a soproni
vonal az osztrák vasúti hálózathoz csatlakozott, magyar érdekeltsége, a soproni polgárok és környékbeli birtokosokon kívül, nem
volt. Az építkezés anyagi terheinek jelentős részét Sina vállalta;
sőt, a vasútüzemet is az általa finanszírozott Bécs-Gloggnitzi
Vasút (WGB) látta el. Ily módon érthető, hogy a soproni vasút
átadása nem okozott olyan kitörő lelkesedést hazánkban, mint
a Középponti Vasút vonalai. Másrészt maguk az építtetők sem
értékelték túl az új vasutat. Így történhetett meg az a furcsaság,
hogy a vasút megnyitásakor nem rendeztek afféle ünnepséget,
mint Pesten, így aztán erről sem a lapok nem emlékeztek meg,
de még a Helytartótanács közlekedési osztályát sem tájékoztatták.
A Széchenyi-életrajz kedélyes epizódja ez: a megnyitás után három hónappal a közlekedési osztály - amelynek vezetője Széchenyi
volt - felszólította a vármegyét és a vasúttársaságot - amelynek elnöke ugyanő volt -, hogy a vonalmegnyitásról tegyen jelentést...
A soproni-bécsújhelyi pálya büszkesége a mai napig használatban lévő tekintélyes méretű műtárgy, a nagymartoni völgyhíd.
A magyar vasút első jelentősebb balesete is ezen a vonalon történt:
a megnyitás után két hónappal, 1847. október 28-án este Bánfalvánál a töltéscsuszamlás miatt szabálytalanul továbbközlekedő
bécsújhelyi vegyesvonat összeütközött a mentesítésére Sopronból
küldött segélyvonattal. A balesetben a segélyvonaton utazó vasúti
mérnökök és a másik vonat mozdonyvezetője szenvedett sérülést,
illetve megrongálódott két vasúti kocsi.
1847. szeptember l-jén, szerdán nyílt meg a Pest és Szolnok közötti
száz kilométeres vasútvonal, amely kereskedelmi és politikai szempontból egyaránt az 1849-ig átadott négy vaspálya közül a legjelentősebb volt. A vonatok Pestről a váci vonal számára egy évvel korábban átadott pályaudvarról indultak, Szolnokra pedig a Tisza-part
közelében épített facsarnokos állomásra érkeztek, amelynek felvételi
épülete, romos, elhanyagolt állapotban ugyan, de ma is áll.
A vonal avatóünnepsége semmiben nem maradt el a váciétól, azon
a politikai, gazdasági és társadalmi élet színe-java megjelent. Ez
volt az első nyilvános szereplése István főhercegnek, a nem sokkal
később megválasztott utolsó magyar nádornak.
A pesti indóházból 16 kocsiban mintegy hatszáz fővel indult az ünnepi menet reggel nyolc órakor. A vonatot az MKpV István nevű
mozdonya vontatta, a szerelvény előtt pedig a Haza nevű mozdony
haladt, „a lehető akadályok kitudása végett”. Minden állomáson
kisebb-nagyobb ünnepséggel fogadták a vonatot. Szolnokon a vas-

úttársaság villásreggelivel fogadta vendégeit. Innen István főherceg
Jászberény, Széchenyi pedig a Pannónia gőzösön Tokaj felé vette az
útját, a különvonat utasai pedig még emelkedettebb hangulatban
tért vissza Pestre.
A szolnoki megnyitóhoz a magyar vasúttörténet két érdekes polémiája tartozik, melyeket röviden ismertetünk. Mindkettő az első
napon közlekedett mozdonyok nevével kapcsolatos. A szakirodalom
a mai napig előszeretettel tulajdonítja Széchenyinek azt az aforizmát, mely szerint a mozdonyok közlekedési rendjét látván a gróf
így fejezte ki a nádorjelölt iránt érzett bizalmát: „István előre viszi a Hazát”. Ha a három korabeli tudósítást elolvassuk, meglepve
tapasztaljuk, hogy mindkét mozdony nevét csak az egyik napilap
közölte, a szójáték szintén csak ott, a Budapesti Híradóban tűnik
fel, nyilvánvalóan az újságíró alkotásaként és a mozdonyok tényleges
sorrendjéből következően kevésbé plasztikusan:

„Elől a »Haza« nevű, utánna mindjárt »István«,
ki előre tolja a »Hazát«.”
Aligha kétséges, hogy a csak szépre emlékező utókor Széchenyinek István főherceg és a Középponti Vasút iránt érzett egyaránt
lehangoló véleményét kívánta megszépíteni. Mindenesetre a
gróf naplójában a szolnoki vonal ünnepélyes megnyitását meg
sem említette...
A vasút íratlan szabályai szerint ezen ünnepélyes alkalommal az
MKpV is legújabb beszerzésű, legkorszerűbb, legjobb állapotú
mozdonyaival avatta fel a vasútvonalat. A szolnoki megnyitón
szereplő István és Haza mozdonyok nem sokkal korábban érkeztek a philadelphiai Norris cég gyárából. A másik vitát az
okozta, hogy a napilapi értesüléseken kívül a Haza mozdonynév
egyetlen írott forrásban sem szerepel, az 1849 utáni szegényes
adatokban a két amerikai gyártású lokomotív István és Nádor
néven tűnik fel. Korábban ezért három Norris-eredetű MKpV-mozdonnyal számoltak, bár ezt a feltevést semmi sem erősítette. Sokkal elfogadhatóbb az az újabb álláspont, mely szerint
az eredetileg Haza nevű mozdonyt 1849 után átkeresztelték a
politikai intenzitásában gyengébb Nádor névre.
A korszak negyedik, utolsó vasútvonalát 1848. augusztus 20án adták át az ausztriai csatlakozó állomás, Marchegg és a
magyar koronázó város, Pozsony között. Ennek 17 kilométeres
szakasza haladt a történelmi Magyarországon. Híres, napjainkig használatban lévő műtárgyai az első magyar vasúti
alagút a pozsonyi indóház előtt (703 méter) és a Vödricpatak
völgye felett átívelő kilenc nyílású Vörös híd.
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senkinek nem lett baja! Én csak tettem a dolgom tulajdonképpen, de az elismerés azért nagyon jól esik!”

Egy hónap, két hős vasutas: „Azonnal vörösre
állítottam a kijárati jelzőt, és szaladtam jelzést adni a
barcikai vonatnak, hogy mielőbb álljon meg!”
Szerencsére Smajda Attila tagtársunknak ez sikerült, így végül 317 méteren múlt, hogy nem történt tragédia március
elsején Miskolc határában, és nem ütközött össze két személyvonat.
Március elsején 15 óra 25 perckor egy Kazincbarcika felől érkező személyvonat mozdonyvezetője nem vette figyelembe a
vörös jelzést, s miután a szerelvény megrongálta a váltót, egy
olyan pályaszakaszon közlekedett tovább, ahol szemből érkezett a Miskolcról Kazincbarcika felé haladó személyvonat.
A vonatokat végül egymástól mindössze 317 méterre állították meg, nem ütköztek össze. A tragédiát Smajda Attila váltókezelő előzte meg. Helytállását emléklappal köszönte meg
március 7-én dr. Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója és dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere.
Azonnal kellett cselekedni – Nagyon meglepődtem, mikor
észleltem, hogy egymással szemben megy a két vonat – emlékszik vissza Smajda Attila, aki az emléklap átadását követően nyilatkozott a boon.hu-nak.

“Az első vágányom foglalt volt, egy tehervonat várakozott
rajta, így a Barcikára közlekedő személyvonat a második
vágányról haladhatott volna Sajóecseg felé. Ehhez a váltókat kitérőre állítottam, szabad jelzése volt. A Miskolc
felé közlekedő tornanádaskainak viszont meg kellett vol20 | MI ÚJSÁG - 2019. 5. évfolyam 1-2. szám

Ahogy arról az RTL Klub híradója beszámolt, a Tornanádaskáról érkező szerelvény mozdonyvezetője figyelmen kívül
hagyott egy vörös jelzőt, továbbment. A mulasztást váltókezelő tagtársunk vette észre, aki azonnal jelzést adott, hogy
álljon meg. A két vonaton összesen közel 170 utas ült, ők a
MÁV szerint a történtekből egy erős fékezést észleltek. “Ennek köszönhetően a két vonat 350 méterre megállt egymástól, nem történt személyi sérülés, nem keletkezett kár sem
a pályában, sem pedig a járművekben” - nyilatkozta Biber
Anett, a MÁV-csoport szóvivője. A Miskolcra érkező vonat a
vörös jelzés ellenére nem állt meg, amikor áthaladt a váltón,
szembekerült a másik vonattal. A váltókezelő jelzésére azonban egyből fékezett, ahogy az állomásról induló vonat is.
A MÁV szerint a hibázó mozdonyvezető évtizedek óta a
vasúttársaságnál dolgozik, az RTL Klub információi szerint
megbízhatónak tartják, munkájával kapcsolatban eddig nem
merült fel kifogás.

na állnia a bejárati jelző vörös jelzését figyelembe véve.
Hát ez neki nem jött össze, és sikeresen felvágta a tizenötös váltót.
Ekkor állítottam meg itt, az őrhelyem előtt. Ahogy ez
megtörtént, jelentettem a szolgálattevőmnek, hogy itt
áll a nádaskai vonat az orrom előtt, és azonnal megkérdeztem azt is, merre jár a barcikai. Mikor megtudtam,
hogy már elhaladt előtte, tudtam, hogy nincs sok időm,
így azonnal vörösre állítottam a kijárati jelzőt és szaladtam jelzést adni a barcikai vonatnak, hogy mielőbb
álljon meg. Szerencsére sikerült!”
– tette hozzá Attila.
Jóleső elismerés
Attila 2003 óta dolgozik a vasútnál, elmondása szerint a
március elsejeihez hasonló eset szerencsére nem történik túl
gyakran. Még csak hasonlóra sem emlékszem, nemhogy
ezen az őrhelyen, de az állomáson sem! – mondja.
A hős váltókezelő nem tudott arról, hogy elismerést fog kapni március 7-én délben. Épp ezért, mint mondta

”nagyon meglepődtem, mikor a sok kamerát és mikrofont megláttam, pláne, hogy amúgy ide előzetes engedély
nélkül be sem jöhettek volna! Aztán belépett hozzám a
vezérigazgató úr és a miskolci polgármester, és megköszönték, amit tettem. Örülök neki, hogy az eset során

Az eset után a helyszínelés idejére felborult a menetrend, az
utasokat pótlóbuszok szállították Miskolc és Sajóecseg között. A vonatközlekedés csak órákkal később indult újra, a
történteket a rendőrség is vizsgálja, vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt folytatnak eljárást, az éber váltókezelőt várhatóan kitüntetik.
Az RTL Klub felidézte, hogy nem most történt először
ilyen eset a MÁV-nál: decemberben Gyálnál mintegy 200
méterre állt meg egymástól két, szintén egymással szemben
haladó szerelvény, az egyik vezetője itt sem vette figyelembe
a vörös jelzést. Mindkét mozdonyvezető fékezett, így időben meg tudtak állni, és nem sérült meg senki, a rendőrség
ezt az ügyet is vizsgálja.
Forrás: rtlklub.hu, boon.hu
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Üdülés
A Mozdonyvezetők Vasútüzemi Dolgozók Segélyező
Egyesületével (MVDSE) kötött megállapodásunk értelmében szakszervezetünk tagsága nagyon kedvező áron
pihenheti ki magát az Egyesület önellátós üdülőiben: Balatonkenesén, Egerszalókon és Hajdúszoboszlón!

Rosszul lett a buszsofőr, jegyvizsgáló
tagtársunk megállította a járművet
A pótlóbusz a település belterületén indokolatlanul gyorsítani kezdett, majd az árok felé sodródott.

A busz összes utasa épen, egészségesen érte el úti célját,
senki nem sérült meg.

Balesetet előzött meg az a jegyvizsgáló, aki február 19én a Székesfehérvárról Sárbogárdra tartó vonatpótló buszon teljesített szolgálatot. Szabó Attila Aba-Sárkeresztúr
megálló előtt arra lett figyelmes, hogy a pótlóbuszt vezető
sofőr – aki addig normál tempóban vezetett – a település
belterületén indokolatlanul gyorsítani kezd, majd a busz
elkezd az árok felé sodródni. A jegyvizsgáló a láthatóan
zavart állapotú sofőr mellé lépett és a kormányt megfogva
korrigálta az irányt, majd a buszt biztonságosan megállította. Gondoskodott arról is, hogy a sofőr a lehető legrövidebb időn belül orvosi segítséget kapjon: ő hívta ki
a mentőket, akik a járművezetőt kórházba szállították.

Kerékgyártó József, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója
személyesen fejezte ki köszönetét és adott át vezérigazgatói dicséretet Szabó Attila vezető jegyvizsgálónak, aki
lélekjelenlétével és bátorságával megakadályozott egy balesetet, ezzel életeket mentett meg.
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Fontos változás, hogy a Mozdonyvezetők és Vasútüzemi Dolgozók Segélyező Egyesületének üdülőit nem
csak turnusokra lehet igénybe venni - kivéve a balatonkenesei üdülőt május 28. és szeptember 10. között!
A kedvezményes üdüléshez MAKASZ-tagkártyádra
feltétlen szükséged lesz!

BALATONKENESE ÜDÜLŐ

EGERSZALÓK ÜDÜLŐ

HAJDÚSZOBOSZLÓ ÜDÜLŐ

8174 Balatonkenese,
Széchenyi u. 106.

3394 Egerszalók,
Dolgozó u. 20.

4200 Hajdúszoboszló,
Wesselényi u. 66/a.

34 férőhelyes, önellátós üdülő,
8 nap/7 vendégéjszakás
turnusokkal üzemel

15 férőhelyes, önellátós üdülő,
8 nap/7 vendégéjszakás
turnusokkal üzemel

19 férőhelyes, önellátós üdülő,
8 nap/7 vendégéjszakás
turnusokkal üzemel

Nyitvatartás:
május 28. és szeptember 10. között
(szezon: június 18. és augusztus 27.
között)

Nyitvatartás:
május 7. és október 1. között (szezon: június 18. és augusztus 27.
között)

Nyitvatartás:
május 7. és október 1. között (szezon: június 18. és augusztus 27.
között)

szezonban: 21 000 Ft/fő/turnus
szezonon kívül: 19 600 Ft/fő/turnus

szezonban: 21 000 Ft/fő/turnus
szezonon kívül: 19 600 Ft/fő/turnus

szezonban: 21 000 Ft/fő/turnus
szezonon kívül: 19 600 Ft/fő/turnus

Üdülési díj turnuson kívül:
• vendégéjszakánként
szezonban: 3 000 Ft
• vendégéjszakánként
szezonon kívül: 2 800 Ft

Üdülési díj:
• vendégéjszakánként
szezonban 3 000 Ft
• vendégéjszakánként
szezonon kívül 2 800 Ft

Üdülési díj turnuson kívül:
• vendégéjszakánként
szezonban 3 000 Ft
• vendégéjszakánként
szezonon kívül 2 800 Ft

Az ÖNKÖLTSÉGI ÁRAS szociális üdülés május 7. és június 18.,
valamint augusztus 27. és október 1. között vehető igénybe.
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Tudnivalók a magyarországi üdülők igénybevételéhez:
1. A tagi kedvezményes ár tagtársainkra és velük
együtt utazó házastársra – élettársra – valamint 18 év
alatti gyermekeikre vonatkozik.
2. Gyermekkedvezmény: 3 éves korig nem kell fizetni, 14 éves korig a kedvezmény mértéke 30%.
3. Az ár az Áfát tartalmazza. Az idegenforgalmi adó
- IFA - helyben, a gondnoknál fizetendő!
4. Helyfoglalás január 2-től folyamatosan az Egyesület
székházában. Helyfoglalás: a 06-1-251-8496-os telefonon és az info@mozdvezegy.hu e-mail útján. A foglaló

jogosultnak telefonos elérhetőségét biztosítania kell!
5. Turnusnál rövidebb időre történő foglalás az üdülő
szabad kapacitásától függ.
További információ személyesen a Mozdonyvezetők, Vasútüzemi Dolgozók Segélyező Egyesületénél (1145 Budapest, Uzsoki u. 40.) kérhető, vagy honlapjukon: www.
mozdvezegy.hu
Ügyfélfogadás: hétfőtől – csütörtökig 8.00 – 14.30 óra
között.

Megállapodtunk a Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesületével (VKJE) annak
érdekében, hogy a VDSzSz Szolidaritás tagjai nagyon kedvező áron pihenhessék ki magukat!

Hotel Annabella, Balatonfüred

SZÉP Kártyás fizetési lehetőség kizárólag az MVDSE Központban lehetséges (és nem az üdülés helyszínén)!

Üdülési lehetőség Horvátországban!
Előszezon (május 5. és május 31. között):
8.500 Ft/fő/éj
Főszezon 1. (június 2. és június 28. között):
10.000 Ft/fő/éj
Főszezon 2. (június 30. és augusztus 30. között):
13.000 Ft/fő/éj (standard szobákban),
15000 Ft/fő/éj (superior szobákban)
Utószezon: (szeptember 1. és szeptember 27. között):
8.500 Ft/fő/éj
A VDSzSz Szolidaritás tagjaként családoddal vagy baráti társasággal a vinjeraci strandon csodálhatod a szép kilátást a kristálytiszta tengerre és a Velebit-hegységre! Az
alábbi árakból 10 euró/apartman/éj kedvezmény jár. A
kedvezmény igénybevételéhez elég, ha a társaságból valaki
a VDSzSz Szolidaritás tagja! Nagyon gyorsan fogynak a
szabad helyek.

A 4-6 személyes apartmanok árai:
Június 1. és június 30. között, valamint szeptember 1.
után: 50 EUR/apartman/éj
Július 1. és augusztus 31. között: 70 EUR/apartman/éj
Öt apartman közül lehet választani, ide kattintva magyar
nyelvű felület nyílik, kedvedre válogathatsz közülük. Kérdés esetén, foglalással kapcsolatban Rodek Gyula tagtársunkat hívd, száma: 06-70/367-36-59

A vendégeknek a szállodában kell továbbra is az üdülőhelyi díjat és a parkolást fizetni. Minden beutalt külön
tájékoztatót kap az üdülése fontosabb részleteiről.
Gyermekek üdülése 6 év alatt díjmentes, 6-14 év között az alábbiak szerint alakul:
Előszezon: 4.000 Ft/fő/éj
Főszezon 1.: 6.000 Ft/fő/éj
Főszezon 2.: 6.550 Ft/fő/éj (standard szobákban), 6.900 Ft/fő/éj (superior szobákban)
Utószezon: 4.000 Ft/fő/éj

Az árak a szállást és a félpanziós ellátást tartalmazzák!
A szállodát vasárnaptól-péntekig tartó 5 éjszakás /6 napos/ turnusokban lehet igénybe venni, üdülési csekket
vagy egyéb utalványt nem tudnak elfogadni.
Milyen szolgáltatást nyújt a Hotel Annabella a térítési díjért?
• valamennyi szoba légkondícionált,
• reggeli és vacsora svédasztalos rendszerben,
• beltéri - kültéri úszómedence, egyéb wellness terítés nélkül,
• saját balatoni strand szintén ingyenesen, a strandon és a hotelben ingyenes napozóágy,
• gyermekeknek játszótér, gyermek foglalkozások, stb.
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Gold Panzió, Mezőkövesd (VKJE-üdülő)

A Gold Panzió a mezõkövesdi gyógyfürdõ közelében, nyugalmas, csendes környezetben található. A folyamatosan fejlõdõ Zsóry Gyógy- és Strandfürdõ kéntartalmú gyógyvize
alkalmas izületi gyulladások, kopások, egyéb mozgásszervi
betegségek kezelésére, nõi betegségek gyógyítására. Hullámfürdõ, élményfürdõ, uszoda várja a kikapcsolódni, pihenni
vágyó vendégeket. A gyógyvízzel töltött nyitott medencék
hõfoka 34 illetve 36 °C. A fedett medencék vize 36-38-40 °C.
A Gold Panziótól néhány perces sétára található a gyógyfürdõ. Kényelmesen berendezett, televízióval, hûtõszekrénnyel
ellátott, kétágyas összkomfortos szobákban, apartmanban
helyezik el pihenni vágyó tagtársainkat, családias hangulatban. A panzióban 40 fõs étterem és bár áll rendelkezésre, de
kulturális és egyéb rendezvények (pl. esküvõ, találkozó, kiállítás, termékbemutató, konferencia) helyszínéül is alkalmas.
Előszezon (április 1. és június 30. között)
Utószezon: (szeptember 2. és november 17. között)
Árak tagjaink számára (fő/nap):
Szállás: 3.100 Ft
Reggeli: 1.100 Ft
Ebéd: 1.940 Ft
Vacsora: 1.840 Ft
Főszezon (július 1. és szeptember 1. között):
Árak tagjaink számára (fő/nap):
Szállás: 3.750 Ft
Reggeli: 1.100 Ft
Ebéd: 1.940 Ft
Vacsora: 1.840 Ft
1 ágyas felár: 1200 Ft/fő/éj, idegenforgalmi adó (18 év felett): 350 Ft/fő/éj, az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
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Gyermekek üdülése 4 év alatt díjmentes, 4-12 év között
az alábbiak szerint alakul:
Előszezonban és utószezonban (fő/nap):
Szállás: 1.550 Ft
Reggeli: 550 Ft
Ebéd: 970 Ft
Vacsora: 920 Ft
Főszezonban (fő/nap):
Szállás: 1.875 Ft
Reggeli: 550 Ft
Ebéd: 970 Ft
Vacsora: 920 Ft
A fenti VKJE-üdülésekre Bíró Ildikónál jelentkezhetsz
(06 70/455-0893, biro.ildiko@vdszsz.hu)!

Szabó László versei
Tündértánc

Az ihlet órái

Tél sarkában, jég markában
Megcsillan a Napsugár,
s madárdalra szökken szárba
a táncos lábú hóvirág!

Mikor méla bú ül tollamon,
s léha csend ül ajkamon,
lelkembe nem kúszik rím,
-üres marad a papír...

Szeretetnek csillagporát
Szerthintő látomás
- kék felhőben, fehér ködben
Tavasz-tündér táncot jár.

Ám a méla csend óráiban,
üres napok magányában,
ha felvillan egy-egy emlék,
vígan válik verssé,
vagy...
- Rianva robban rímmé!

Míg végtelent körbelengni
elindul a Fény útján,
szőke arcod kék szeméből
rámnevet a Napsugár...
Lágyan libben lila légben
tükröződő mosolyunk,
egymással így mindörökre
Szeretetben maradunk!

***

Látszat
Nézd a drága, Igaz ‚belsőt’,
ne a hazug, flancos ‚küslőt’!

***

Minden vihar itt kinn elül,
ha a szíved tiszta belül...

Évszakok

Ne higgy a káprázatnak,
a dolgok látszatának!

Ködös tavaszi hajnalok?
Dideregnek fenn az Angyalok...
A nyár elén izzó Nap heve...?
Nem enyhíti, csak az Élet Vize.

Csak a képzelet szül szenvedést,
- az elme szüli e tévedést!


Verőfényes őszi délelőtt...?
Táncol egy kislány a ház előtt...
Hófehér téli délután...?
...milliók fáznak, - Szeretet híján...
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Korlátlan beszélgetés
belföldön flottán belül.

Vodafone
Flotta
A jövő izgalmas.

Ready?

15 éve együtt a Vodafone-nal!

Miért jó Vodafone flottásnak lenni?
KoRlÁTlanUl bEszélhETsz
belföldön minden flotta taggal, saját flottán belül

egyszerű csAtlAkozás
neked, barátaidnak és családtagjaidnak

AdAtkeretedet könnyen bővítheted
a Netinfón keresztül megvásárolható adatopciókkal

száMhordozássAl is jöhetsz,
így megtarthatod a telefonszámodat

2004-ben jött létre együttműködési megállapodás a VDSzSz Szolidaritás és a Vodafone mobilszolgáltató között.
A Vodafone volt az egyetlen szolgáltató Magyarországon,
amelyik hajlandó volt flotta szerződést kötni olyan feltételekkel, hogy tagjaink korlátlanul, extra költségek nélkül
beszélhessenek egymással úgy, hogy nem kért anyagi kötelezettségvállalást a nem fizető tagokra.

különböző összetételű és áru csomag közül is választhatsz.
(Részleteket keresd a MiÚjságban és az aktuális szórólapokon.)
Ma már nem csak tagjaink, hanem hozzátartozóik is csatlakozhatnak a flottához anélkül, hogy tagjainknak kellene
az előfizetéssel kapcsolatos terheket felvállalni.

Másodperc AlApú elszáMolás
az alacsonyabb költségekért

Az elmúlt 15 év alatt rengeteg minden változott, a hangés sms alapú szolgáltatás kibővült az internettel, az árak
csökkenése mellett egyre több szolgáltatás került a csomagba. Végül az igényeknek megfelelően több tarifacsomag is bevezetésre került a mindössze 2.097 Ft-os alapcsomag mellett. Tagjaink nagy többsége (kb. 80 %) ma
ezt a csomagot használja, hiszen azokkal, akik fontosak
számára korlátlanul beszélhet, egyebekre pedig a közel
három és fél órás beszélgetési keret bőven elegendő, és
emellett még rendelkezésükre áll 500 mb internet adatforgalmi keret is.

Tartozz Te is közénk! Csatlakozz a VDSzSz Szolidaritás
flottájához!

vdszsz szolidAritás egyedi FlottA tAriFák

A racionális többség úgy véli, hogy nem fizet többet olyanért, amit nem használ ki.
Ha mégis több adatra lenne szükséged, a Vodafone a legkedvezőbb áron kínálja kiegészítő adatcsomagjait.
Természetesen az alapcsomag mellett további három
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A VDSzSz Szolidaritás flottaszerződéséhez szükség van a
VDSzSz tagkártyára, vagy az azt helyettesítő papíralapú
„Tagsági kedvezmény igénybevételére szóló” igazolásra.
Az igazolást a VDSzSz Szolidaritás területi vezetőitől,
valamint az irodavezetőktől kérheted. Az „átszerződést”
a Vodafone márkaképviseletein az előfizető intézheti személyazonosságát igazoló igazolvány birtokában. Amen�nyiben korábbi flottáinkhoz tartoztál pl: LIGA, akkor a
telefonos ügyfélszolgálaton (1270) keresztül is lehet szerződést módosítani.

A VDSzSz Szolidaritás FLOTTAKÓDJA:

1a02u

kedvező percdíjAkkAl beszélhetsz

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

tarifa havidíja

e-Pack-kel1, készülék nélkül

Akár 0 Ft kezdőrészlettel tiéd lehet
12 vagy 21 havi kamatmentes részletre, esetenként
mobilelőleggel a flotta készülék árlistán szereplő
bármely készülék

0Ft

VDszsz
szolidaritás EU 2

net

pro 250
special

premium
special

2 097 Ft

3 490 Ft

3 490 Ft

5 490 Ft

Korlátlan

Korlátlan

Korlátlan

100 perc

250 perc

Korlátlan

havidíj lebeszélhetősége2
Vodafone irányba indított hívás esetén

200 perc
Egyéb normál díjas irányba indított hívás esetén

percdíj

2

Lebeszélhetőség felhasználása után, másodperc alapú
Vodafone hálózatba indított hívás

8,89 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Más mobilhálózatba vagy vezetékes irányba indított hívás

8,89 Ft

10 Ft

8 Ft

0 Ft

Normál díjas SMS küldés/db

19,05 Ft

19,05 Ft

19,05 Ft

19,05 Ft

adatforgalom

500 MB

5 GB

2 GB

5 GB

social pass

social pass

sMs 2
2

Havidíjban foglalt, nem osztható adatmennyiség

vodafone pass

Tarifa díjába foglalt szolgáltatás, mellyel a megjelölt népszerű applikációk nem
fogyasztják az adatkereted, használatukhoz minimális adattal kell rendelkezned,
belföldön és az EU-n belül használható

-

social pass
connect pass

A fenti tarifák mellett bármely lakossági red, go, Family és you csomagok is elérhetőek, flottán belül megtartva a flottán belüli díjmentes belföldi beszélgetést.
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.
2
A hívások belföldön magyar, az EU-ból magyar és EU-s normál díjas számokra értendőek.

+1000 Ft
+1000 Ft

beszélj korlátlanul flottán kívül is kötöttségek nélkül!
Korlátlan beszélgetés opció

+ 4 000 Ft/hó

• Elérhető minden egyedi flotta tarifához, kivétel a korlátlan
beszélgetést már tartalmazó csomagok
• 0 Ft percdíj belföldön és EU-n belül, normál díjas magyar
számokra, személyi használatra, utazási célra

+1000 Ft

+1000 Ft

1 Gb
990 Ft/hó

5 Gb
1 790 Ft/hó

10 Gb
2 990 Ft/hó

20 Gb
5 990 Ft/hó

A Korlátlan beszélgetés opció és Megújuló PluszAdat minden hónapban megújuló opció, amíg lemondásra nem kerül. Az első hónapban az éppen nyitott
számlázási ciklusra érvényes, ezt követően havonta megújul és a havi számlázási cikluson belül érvényes.

hozd ki a legtöbbet adatkeretedből választható vodafone passokkal!
social pass 1 000 Ft/hó

connect pass 3 000 Ft/hó

video pass 5 000 Ft/hó

Music pass 1 000 Ft/hó

navigate pass 1 000 Ft/hó
Apple Maps, Waze
A választható Vodafone Pass havidíja a tarifa havidíjon felül értendő. A Vodafone Passok használatához minimális adattal kell rendelkezned. Belföldön és az EU-n
belül használhatóak. A Navigate Pass 2018. április 11-től visszavonásig, tesztidőszaki jelleggel érhető el.
A Video Pass az akció indulásakor elérhető mobiltelefon készülékekre optimalizált, 480 p videó felbontást biztosít. A Video és Music Pass a harmadik fél által
havidíj ellenében elérhető prémium funkcióik elérését nem tartalmazza, ezen fizetős tartalmak igénybevételéhez külön előfizetés szükséges a szolgáltatóknál.

hogyan lehetsz te is flotta tag?

1

Keresd fel flotta kapcsolattartódat további információkért és a flotta igazolásért.

a
b

2

Látogass el bármely üzletünkbe az igazolásoddal vagy tagsági kártyáddal, ahol kollégáink
segítenek a továbbiakban.
Hogyha lejárt a hűségidőd, csatlakozz a flottához a flotta kódod segítségével a https://shop.
vodafone.hu/flotta/login oldalon. Flotta kód: 1a02u

• Évente maximum 5 ajánlás után biztosítunk
kedvezményt a Vodafone Ajánló program keretén belül

ajánld a Vodafone-t extra kedvezményért!
• Regisztrálni bármely üzletünkben, valamint a belföldi

hálózatból díjmentesen hívható 1401-es vagy a 1270-es
Minden sikeres ajánlásért 3 hónapon keresztül 1000 Ft-ot
adunk,keresztül
melyet mindkettőtök
számláján jóváírunk
számon
tudsz
a szolgáltatási díjak ellenében a Vodafone Ajánló program keretében.
Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről kérjük tájékozódj üzleteinkben vagy a www.vodafone.hu/ajanlo oldalon.
• Sikeres az ajánlásod, ha regisztráltad magad Ajánlóként,
illetve az általad Ajánlott új flotta szerződést kötött a
Vodafone-nál és jelzi, hogy részt vesz a Vodafone Ajánló
programban

Általános Tájékoztató
válassz előfizetésed mellé megújuló pluszAdataink közül!

+1000 Ft

3

• Csak új szerződéskötés után jár jóváírás, beleértve a
számhordozást is

Az ismertetett ajánlatok mindegyike visszavonásig érvényes. Az árak az áfát tartalmazzák. A szórólap tájékoztató jellegű. A tarifacsomagokhoz elérhető aktuális
telefon- és eszközkínálatról és azok árárólhónapon
a mindenkor érvényes árlisták az irányadóak. Nyomdába adás dátuma: 2019.02.26. A nyomdahibák elkerüléséért
Több sikeres
ajánlás
esetén a kedvezmények
keresztül
mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak,
azok tartalmáért nem áll•módunkban
felelősséget
vállalni.
+1000 Ft
összeadódnak
+1000
Ft
Flotta
tarifa
+1000
Ftkészülékvásárlás
+1000 Ftnélkül egy
+1000
Ftkészülékvásárlás
+1000 Ft esetén két éves
A flotta
tarifa
éves,
határozottmaximum
idejű szerződéskötéssel
A határozott idejű szerződés
• Évente
5 ajánlásvehető
utánigénybe.
biztosítunk
lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. A csoporton belüli díjmentes beszélgetés szolgáltatás
kedvezményt
a
Vodafone
Ajánló
program
keretén belül
a saját flotta összes előfizetése közötti díjmentes beszélgetést biztosítja belföldön, beleértve a céges előfizetéseket is.

• Regisztrálni bármely üzletünkben, valamint a belföldi
Korlátlan beszélgetés opció
Bármikor aktiválható és lemondható, lemondást követően a tarifacsomag havidíjában
foglalt tartalom,
illetve percdíjak
irányadók.
hálózatból
díjmentesen
hívható
1401-es vagy a 1270-es

számon keresztül tudsz
EU Roaming
A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone EU Roaming szolgáltatás díjmentes aktiválása, mellyel a Szolgáltató által meghatározott roaminghálózatokon a magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások/SMS-ek az Előfizető által használt szolgáltatáscsomag Vodafone Magyarország
hálózatán
alkalmazott
belföldikörű,
normáladíján
történő elszámolásán
a tarifájukbanüzleteinkben
meghatározott adatkeretük
és annak terhére forgalmazhatnak
adatot.
Az ajánlat
nem teljes
részletekről
kérjüktúltájékozódj
vagy a erejéig
www.vodafone.hu/ajanlo
oldalon.
A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak lemondásáig aktív marad. A tarifába foglalt saját hálózatra és családon belüli felhasználásra vonatkozó
díjak érvényesek 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.

Általános Tájékoztató

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. 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
Azismertetett
ismertetett
ajánlatok
mindegyike
visszavonásig
érvényes.
Az árak
az áfát
tartalmazzák.
A mértéke
szórólap
tájékoztató
jellegű.
A tarifacsomagokhoz
elérhető aktuális
Az
mindegyike
visszavonásig
érvényes.
árak az
áfát tartalmazzák.
szóA többletdíj
1-es
roaming forgalmazott
díjzóna
országaiba:
vett
átlagát.ajánlatok
A vizsgált
időszakban
a napok
számaAznem
haladhatja
meg
aA Vodafone
Magyarország
hálózatán
napok számát.
rólap
tájékoztató
jellegű. A tarifacsomagokhoz
elérhető
aktuális telefonés eszközkínálatról
és irányadóak.
Hívásindítás:
12,56 Ft/perc
| SMSdátuma:
küldés: 3,92
Ft/SMS | MMSA
küldés:
3,02 Ft/MMS,elkerüléséért
telefonés eszközkínálatról
és azok áráról
a mindenkor
érvényes
árlisták az
Nyomdába
adás
2019.02.26.
nyomdahibák
azok
áráról
a
mindenkor
érvényes
árlisták
az
irányadóak.
Nyomdába
adás
dátuma:
2019.02.26.
A
Adatforgalom
díja
2,5
Ft/MB.
mindent
megteszünk,
ám ha
mégis előfordulnak,
azok
tartalmáérterről
nemaz
állElőfizetőt
módunkban
felelősségetésvállalni.
Amennyiben
a méltányos
használat
feltételei nem
teljesülnek,
tájékoztatjuk,
figyelmeztetjük a méltányos használat feltételeire. A
nyomdahibák elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért
figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizetőnek a méltányos felhasználásra
vonatkozó feltételeket maradéktalanul teljesíteni kell; ellenkező esetben
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Adatforgalom díja 2,5 Ft/MB.
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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. 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. 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.

A jövő izgalmas.

Aktiváld flottás tarifádat és élvezd a vele járó előnyöket.

ajánld a Vodafone-t extra kedvezményért!

Ready?

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-terkep oldalon. Részletes feltételeket az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a Lakossági
ÁSZF-ben és a www. vodafone.hu oldalon találsz.

ALÁBBI TAGTÁRSAINKNAK GYERMEKÜK
SZÜLETETT, EZÉRT GYERMEKVÁLLALÁSI
TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTEK:
• Bakó György, akinek
2019. január 2-án Enikő és Máté
néven ikrei születtek,
• Balázs Richárd, akinek
2019. január 3-án Bende néven
kisfia született,
• Balogh Zsolt, akinek
2018. augusztus 23-án Szvetlána
Klaudia néven kislánya született,
• Bencze Enikő, akinek
2019. január 21-én Róbert néven
kisfia született,
• Csabajda Róbert, akinek
2018. december 11-én Kinga néven
kislánya született,
• Disznósné Kelemen Éva, akinek
2018. szeptember 25-én Csaba
néven kisfia született,
• Drótos Gergely, akinek
2019. április 26-án Gergely Alex
néven kisfia született,
• Gombos Tamás, akinek
2018. szeptember 28-án Máté
néven kisfia született,
• Gyurka Krisztián, akinek
2019. február 11-én Dániel néven
kisfia született,

• Kegyes-Révész Katalin, akinek
2018. december 12-én Lili Anna
néven kislánya született,
• Kelemen Istvánné, akinek
2018. december 17-én Petra
néven kislánya született,
• Kis János, akinek
2019. január 8-án Dániel néven
kisfia született,
• Kovács István, akinek
2019. január 10-én Marcell
Dominik néven kisfia született,
• Lakatos Márton, akinek
2018. október 25-én Csanád
Márton néven kisfia született,
• Marinó Péter, akinek
2018. december 28-án Kitti néven
kislánya született,
• Mézesné Hernyák Andrea, akinek
2018. december 10-én Luca Alíz
néven kislánya született,
• Nagyné Magyaros Bernadett,
akinek 2018. november 14-én
Dániel néven kisfia született,
• Nagyné Mocher Viktória, akinek
2018. szeptember 24-én Szófia
Viktória néven kislánya született,

• Oláh Imre, akinek
2019. január 2-án Levente
Dominik néven kisfia született,
• Pető Zsolt, akinek
2018. december 17-én Hanna
Patrícia néven kislánya született,
• Répási István, akinek
2018. december 19-én Zsolt néven
kisfia született,
• Szabó Zsolt, akinek
2017. december 6-án Dorina
néven kislánya született,
• Szalai Ferenc, akinek
2018. július 13-án Máté néven
kisfia született,
• Szilágyi Tibor, akinek
2019. január 17-én Tibor néven
kisfia született,
• Verli Zoltán, akinek
2018. november 24-én Rozália
néven kislánya született

Tudtad?

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

További információ és igénylőlap: www.vdszsz.hu/szolgaltatasaink

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

