
LV: Vasútőrök célkeresztben,
a kiszervezés ellen vagyunk!
(8. oldal)

www.vdszsz.hu
www.facebook.com/vdszsz

Fejenként több százezer forint
elmaradt pótlékot talált a
készenléti jellegű munkakörök
dolgozói számára, mégsem az
anyagiak vezérlik! (5. oldal)

Migráció: Mit tettünk 
a vasutasok, tagjaink 
érdekében?
(6. oldal)

Ez csak az első lépés: 
Sikerült elérni, hogy 
a MÁV Zrt. sok év után végre
anyagilag is elkezdje 
elismerni a leterhelt 
szolgálati helyen dolgozó
munkavállalókat! 
(3. oldal)
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A Vasutasok Szakszer-
vezete (VSZ), a Vasúti
Dolgozók Szabad Szak-

szervezete Szolidaritás
(VDSzSz Szolidaritás) és a

Mozdonyvezetők Szakszer-
vezete (MOSZ) szeptember
7-én megállapodásban erő-
sítették meg együttműkö-
désüket.

A megállapodást aláírók kinyilvání-
tották, hogy azon vállalatoknál, ahol
képviselettel rendelkeznek – a foglal-
koztatási viszonyok, azt szabályzó kol-
lektív szerződések és megállapodások
védelmében, a közösségi közlekedés és
az egyes vállalatok jövőbeni átalakítása,
átszervezése során –, kölcsönösen
érdekeltek az eddigi érdekvédelmi
együttműködés megújításában, új kere-
tek között.

A három szakszervezet vezetői vállalták, hogy a foglalkoztatási viszonyok, az azt
szabályzó kollektív szerződések és megállapodások védelmében folyamatosan
egyeztetnek. Új megállapodást, hatályos megállapodást vagy Kollektív Szerződés
módosítást az aláíró felek előzetes egyetértése esetén fogadnak el, illetve írnak alá.

Amint az ismeretes, a VDSzSz Szövetség elnöke és egyes tagszervezetei jogelle-
nesen kizártnak tekintik a VDSzSz Szolidaritást, ami így már szerintük nem tagja a
Vasutas Szakszervezetek Szövetségének (VASZ). A VASZ megalakítását a VDSzSz Szo-
lidaritás, a VSZ és a MOSZ kezdeményezte, mint a legnagyobb vasutas szakszerve-
zetek, hogy a munkavállalók érdekeit még hatékonyabban tudják képviselni.

A jelenlegi helyzetben a VDSzSz Szolidaritás nélkül a VASZ csonka, nem tölti be a
megalapítását életre hívó akaratot, ezért döntött úgy a VSZ, a VDSzSz Szolidaritás és
a MOSZ, hogy érdekvédelmi együttműködésüket megerősítik, ha szükséges, új szak-
szervezeti szövetség keretei között is.

Újabb kedvezményes üdülési 
lehetőségek tagjaink részére!
Tagtársaink mostantól már a Vasútegészségügyi Non-

profit Közhasznú Kft. balatonfüredi, hévízi és harká-
nyi intézetében is kedvezményesen kipihenhetik a
vasutas élet fáradalmait!

(Részletek a honlapunkon olvashatók: www.vdszsz.hu)

Megerősített együttműködés
a három legnagyobb vasutas

szakszervezet között 

Együttműködés   Együttműködés   Együttműködés



Megtört a jég! Sikerült elérni, hogy a
MÁV Zrt. sok év után végre anyagilag
is elkezdje elismerni a leterhelt szol-

gálati helyen dolgozó munkavállaló-
kat! 

Több mint egy év tárgyalás után a VDSzSz Szolidaritás szeptem-
ber elején aláírta a 10% műszakpótlék-emelésre vonatkozó meg-
állapodást a MÁV Zrt-nél, ami első lépcsőben a Budapesti Igazga-
tóság területén lévő állomásokon szolgálatot teljesítő, műszak-
pótlékkal érintett munkavállalókat, vasutasokat érinti. Ezeken a
helyeken egyébként az elővárosi forgalom és a súlyos, évek óta
fennálló létszámhiány miatt a munkavállalók fokozott terhelésnek
vannak kitéve. Esetükben július 1-jéig visszamenőlegesen a
műszakpótlék mértéke az eddigi 30% helyett 40% lesz.

A munkáltató a megállapodásban vállalta, hogy az intézkedést
2016 végéig fenntartja. Ez az ezt követő években is megmaradhat
amennyiben a MÁV Zrt. gazdasági helyzete megfelelően alakul, és
ehhez nem is kell majd külön megállapodást kötni.

A VDSzSz Szolidaritás intenzív tárgyalásokat kíván folytatni
annak érdekében, hogy a műszakpótlék-emelés mielőbb minél
több állomáson, csomóponton fejtse ki áldásos hatását.

A megállapodás értelmében a 230 óra feletti rendkívüli munka-
végzést teljesítő összes munkavállaló alanyi jogon jogosulttá válik
az egészségmegőrző programban való részvételre. Ha valaki pél-
dául idén 231 órát teljesít, és igényli, akkor 2016-ban a MÁV köte-
les számára biztosítani számára a programban való részvételt úgy,
hogy ebből 5 munkanapot számára fizet. Abban az esetben, ha
valaki a 230 óra feletti rendkívüli munkavégzéssel érintettek közül
kéri részvételét, de mégsem kerül be a programba, akkor a mun-
káltató 5 napra felmenti a munkavégzés alól. A lényeg, hogy senki
nem fog emiatt veszteséget elkönyvelni, legfeljebb nem a kijelölt
intézményekben tölti el ezt az 5 fizetett napot, hanem akár otthon
is.

Persze, tisztában vagyunk vele: nem mindenki fogja kedvezően
ítélni a megállapodást, de a lényeg, hogy megtört a jég: a mun-
káltató elismerte a forgalommal összefüggő munkakörben dolgo-
zó vasutasok átlagosnál jóval nagyobb leterheltségét. A megálla-
podás azt a közös feladatot is tartalmazza, miszerint még idén
felül kell vizsgálni az állomásokat munkavállalói leterheltség szem-
pontjából annak érdekében, hogy a megállapodás 1. sz. mellékle-
tében felsorolt állomások köre bővülhessen. A VDSzSz Szolidaritás
intenzív tárgyalásokat kíván folytatni annak érdekében, hogy a
műszakpótlék-emelés mielőbb minél több állomáson, csomópon-
ton fejtse ki áldásos hatását.

A módosítás további fontos eleme, hogy a felsővezeték-szerelő,
járművezető munkakörben foglalkoztatottak jövedelme havi 15 ezer
forinttal megemelkedik. 10 ezer forint jövedelem-kiegészítésben
részesülnek azok a felsővezeték-szerelők, akik munkakörébe nem
tartozik bele a járművezetés, és ezzel csak esetenként vannak meg-
bízva.

A szakszervezetek KSZ-módosítás keretében hozzájárultak ahhoz,
hogy a rendkívüli munkavégzés eddigi éves 230 órás maximuma 300
órára emelkedjen úgy, hogy a 230 óra fölötti rendkívüli munkavég-
zést a munkáltató 215%-os pótlékkal díjazza. A növelt rendkívüli
munkavégzés lehetősége a munkáltató számára csak addig áll fenn,
amíg a növelt műszakpótlék hatályban marad. A MÁV a KSZ módosí-
tása folytán vállalta, hogy a rendkívüli munkavégzésért járó díjazást
minden esetben úgy alkalmazza, hogy érvényesüljön a 215%-os pót-
lékemelés hatása. Tehát míg eddig valaki 200 óra fölött, munkaszü-
neti napon vagy elvont pihenőnapon túlmunkát végzett, a munkál-
tató az Mt-re hivatkozva nem biztosította számára az emelt rendkí-
vüli munkavégzés pótlékát. Ez a gyakorlat a megállapodással véget
ért.

Szakszervezetünk elkötelezett amellett, hogy korrektebb bérezés
jusson osztályrészül mindazoknak, akik a vágányok mellett és a jár-
műveken végzik nehéz és felelősségteljes munkájukat.

Ez csak az első lépés!
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Ismeretes: A nyár folyamán a MÁV-Startnál sikerült megállapodni
egyes stratégiai munkakörök alapbér-kiegészítő pótlékáról - némi-
leg enyhítendő a jegyvizsgálók, személypénztárosok gondjait. (A
megállapodást honlapunkról letölthetitek!) A július 20-i hét elején
megtartott első tárgyalási forduló nem volt túl eredményes, hiszen
a munkáltató azt szerette volna aláírattatni, hogy az intézkedést
december 31. után el is felejthetjük. Egyszer régen már beleestünk
ebbe a csapdába, mert bíztunk a munkáltató korrektségében. Az
ördög nem alszik, épp ezért ezúttal nem voltunk hajlandóak az első
verziót aláírni, mások viszont ezt megtették. 

Egy nap múlva aztán egy esti egyeztetést követően a megállapo-
dás a honlapunkon is olvasható formában végleges formát öltött.
Még a foglalkoztatás biztonságát és körülményeit javítani hivatott
megállapodás várat magára a Startnál, amit értelemszerűen vissza-
menőleges hatállyal kívánunk aláírni.
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A VSZ-szel közösen kezdeményeztük a
szeptember 8-i VÉT-ülés összehívását
egyebek mellett a bértárgyalások megkez-
dése érdekében. Mint arról már beszámol-
tunk, július elején nyújtottuk be bérkövete-
lésünket. Ennek oka az volt, hogy a kor-
mány bejelentette: 2016. január elsejétől fel
kívánja emelni a minimálbéreket és a bér-
minimumokat.

Értelemszerűen a vasutasok nem csak a
minimálbér-emelést várják el, hanem reál-
kereset-növekedést jelentő bérfejlesztésre
tartanak igényt! Szakszervezetünk a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal prognózisa és
nemzetgazdasági adatok értékelése alap-
ján 5% általános, átlagos keresetnöveke-
dést tart szükségesnek. Nem szeretnénk
túlbonyolítani a dolgot: gyakorlatilag min-
den vasutas számára 5% keresetnöveke-
dést kívánunk elérni. A munkáltató korrekt-
nek tartja a javaslatot, de forráshiányra
hivatkozott. Azt gondoljuk, hogy a tulajdo-
nost, a kormányzatot meg kell tudnunk
győzni arról, hogy az eddigi út nem járható

a továbbiakban. Persze, szeretnénk ezt
konfliktusmentesen rendezni, azonban
szükség esetén természetesen élni fogunk
a jog biztosította eszközeinkkel is.

A kialakult vita eredményeképp a MÁV
Zrt. írásban arról tájékoztatott minket, hogy
felfüggesztette az állomások besorolását.
Egyelőre tehát a korábbi állapot van élet-
ben, és a megállapodásban is szereplő
egyeztetések során alakul majd ki egy
velünk egyeztetett, közös akarattal össze-
rendezett hálózati rangsor. Ezt a későbbi-
ekben a bérek alakítása során lehet hasz-
nosítani.

Hangsúlyozzuk: Nem feledkeztünk meg
arról az ígéretünkről sem, ami a megálla-
podásban szintén szerepel! A 10%-os
műszakpótlék-emeléssel csak az első lép-
csőn vagyunk túl, és minél előbb szeret-
nénk ezt továbbfejleszteni! A közeljövőben
tárgyalásokat kezdünk a MÁV-val annak
érdekében, hogy több állomás munkaválla-
lói is részesülhessenek ebből a lehetőség-
ből.

Jövedelem   Jövedelem   Jövedelem   Jövedelem

A 10%-os műszakpótlék-eme-
léssel csak az első lépcsőn
vagyunk túl. A közeljövőben tár-
gyalásokat kezdünk a MÁV-val
annak érdekében, hogy több
állomás munkavállalói is része-
sülhessenek ebből a lehetőség-
ből. A bérfejlesztést nem sze-
retnénk túlbonyolítani: minden
vasutas számára 5% keresetnö-
vekedést kívánunk elérni. Az
állomások besorolása jelenleg
szünetel. Szeptember 8-án VÉT-
ülés volt a MÁV-nál.

A bérfejlesztésen kívül a
minél több állomást érintő
műszakpótlék-emelés is

nagyon sürgető!

Ráadásul többen a VDSzSz Szolidaritás
korábbi elnökének és gazdasági alel-
nökének visszahívását kezdeményez-

ték a Nyugdíjpénztár éléről.
Sajnos, úgy tűnik, a történtek a Liga Szakszervezetek tag-

szervezeteit sem hagyják érintetlenül, hiszen a konföderáció
taglétszáma két hónap alatt közel a felére esett vissza. Eközben
a VDSzSz Szolidaritás korábbi elnökének és gazdasági alelnöké-
nek visszahívását kezdeményezte több pénztártag a Vasutas
Önkéntes Nyugdíjpénztárban betöltött posztjaikról.

Sokakat elgondolkodtatnak és cselekvésre késztetnek a Liga
Szakszervezetek jelenlegi elnökének viselt dolgai. Sajnos, nem
számítanak kivételnek a Liga tagszervezetei sem, hiszen a kon-
föderáció taglétszáma a birtokunkban lévő dokumentumok
szerint az utóbbi két hónapban jelentősen csökkent, közel a
felé re zuhant.

Eközben információnk szerint több pénztártag is kezde-
ményezte a VDSzSz Szolidaritás korábbi gazdasági alelnöké-
nek és elnökének visszahívását a Vasutas Önkéntes Nyug-
díjpénztár Ellenőrző Bizottságából, illetve elnöki posztjáról.

Az indoklás szerint a visszahívást kezdeményező pénz-
tártagok tudomására jutottak azok a dokumentumok, ame-
lyek a nyomozószervekhez beadott bejelentések alapját
képezték.

Indítványukat emellett a médiában megjelent hírekkel is
indokolták. Megfogalmazásuk szerint ismeretségi körükben
egyre több negatív vélemény fogalmazódott meg kettejük
tevékenységével kapcsolatban.

A visszahívást indítványozó pénztártagok megfontolásra
javasolták, hogy a Pénztár erre feljogosított testülete hala-
déktalanul ajánlja fel a két tisztségviselő számára a lemon-
dás lehetőségét. Amennyiben ezzel nem kívánnak élni,
abban az esetben a testület kezdeményezze a rendkívüli
küldöttgyűlés összehívását visszahívásuk és pótlásuk érde-
kében.

Zuhan a Liga taglétszáma
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Az új Munka törvénykönyve 2012. július
elsején lépett életbe, az azóta eltelt
bő három év alatt azonban senki nem
fedezte fel azt, amiért nemrég a

VDSzSz Szolidaritás Szegeden és Deb-
recenben is próbapert indított.

A felfedezés semmi másnak nem köszönhe-
tő, mint annak, hogy Kurunczi Imre, szak-
szervezetünk Szegedi Startos tagcsoportjá-
nak ügyvivője szabadidejében szereti a
Munka törvénykönyvét bújni.
Így jutott el 2015. márciusában a 101. parag-
rafus 3. bekezdéséig, ami a vasárnapi mun-
kavégzést szabályozza. Eszerint abban az
esetben, ha a készenléti jellegű munkakör-
ben foglalkoztatottakat vasárnap rendes
munkaidőre osztják be, szombati munka-
napjukat nem rendes munkaidőként,
hanem rendkívüli munkavégzésként kell
elszámolni.
Bár a MÁV Csoportnál dolgozó, készenléti
jellegű munkakörben foglalkoztatott mun-
kavállalók esetében ez – a próbaper kime-
netelétől függően – fejenként akár több százezer forint
kifizetetlen pótlékot is jelenthet, Imrét mégsem az anya-
gi megfontolások vezérelték… Kurunczi Imre önvallomá-
sa:

„Igazából 2015 márciusában – a Munka Törvénykönyve olvasga-
tása közben – jutottam el a vasárnapi munkavégzés törvényi ren-
deletéig, és ott találtam meg ezt a 101.§-t, amelyben a törvényal-
kotó azt a szándékát fejezi ki, hogy amennyiben vasárnap rendes
munkavégzésre vagyunk beosztva, akkor az előtte lévő szombaton
rendkívüli munkavégzést ne lehessen alkalmazni készenléti mun-
káltatás esetén. 

Utánanéztem: a törvény abban az esetben mentesíti a munkál-
tatót ez alól, ha a munkavállalókkal, illetve képviseleti szerveikkel
megállapodik erről. Átnéztem a Kollektív Szerződést, de abban
nem találtam semmilyen erre utaló jelzést. A március 8-i Személy-
szállítási Utazó Tagozati testületi ülésre elküldtem a kérdésemet:
mi mentesíti a munkáltatót a 101.§. alkalmazása alól?

Ezek után felvetődött az is, hogy amennyiben a munkáltatót
nem mentesíti ez alól semmi, akkor az eddig alkalmazott szombat-
vasárnapi munkavégzés során a szombati munkavégzésünket
rendkívüli munkaként kell elszámolni. Kiszámoltuk hónapról-
hónapra, hétről-hétre egészen 2012. július 1-ig, a Munka Tör-
vénykönyve életbe lépéséig visszamenőlegesen, hogy mennyit
kellene fizetni részemre, majd 2015. július 23-án beadtuk a kere-
setlevelet a Munkaügyi Bíróságra. A per első tárgyalási napját
szeptember 22-re tűzték ki, ezen várhatóan a munkáltató is nyi-
latkozik arról, hogy miért nem alkalmazza ezt a törvényi rendelke-
zést. 

Nagyon leterheltek a készenléti
jellegű munkakörökben dolgozó
munkavállalók. Ez ugyanis azt
jelenti, hogy napi 16 órákat is dol-
gozunk, és ebből akár 13 órában
munkát végzünk – függetlenül
attól, hogy 12,2 óránál igazából
nem lehetne többet produktívan
tölteni. Nagyon sűrűn előfordul,
hogy szombaton is és vasárnap is
be vagyunk osztva munkavégzésre,
amit nagyon nehéz összehangolni a
családi élettel. Egy többgyermekes
ember – legyen akár kicsi, akár
iskolás-, vagy felnőttkorú gyermeke
– nem tudja tartani velük a kapcso-
latot, ugyanis a normál munkaidő-
beosztásban mindenki csak hétvé-
gén ér rá. Ha mindkét napra be
vagyunk osztva, az azt jelenti, hogy
egy hónapban csupán egy hétvé-
gén érünk rá. Egy hónapban egyet-
len hétvégére családi programot
tervezni kissé visszás helyzet: ilyen-
kor nem tartjuk családbarátnak ezt
a munkahelyet.

Én azért vágtam bele a próbaperbe, hogy lássam a gyerekeimet
felnőni, foglalkozhassak velük, és néha én is nevelhessem őket.
Legalább egy-két hétvégén. Nem az anyagi haszonszerzés motivált
ebben az ügyben, és szerintem senkit sem ennek kell motiválnia.
A lényeg, hogy élhető, normális fordulók kialakításával, élhetőbb
beosztással egy jegyvizsgáló, vezető jegyvizsgáló is élhessen csalá-
di életet, illetve bárki, aki a MÁV Csoportnál készenléti jellegű
munkavégzésre van beosztva. 

A munkáltató nem ismeri el igényeinket. Nem mutat hajlandó-
ságot az ügy rendezésére, sőt, a vezénylések ezirányú változtatá-
sára sem. Jelen pillanatban még ugyanúgy vezényelnek minket,
szombat-vasárnapra, akár egymás után is. Amennyiben legfelsőbb
szinten számunkra pozitív döntés születik, az igen súlyos anyagi
terheket ró majd a vállalatokra, illetve ez esetben radikálisan meg
kell változtatni a vezénylés politikáját. A készenléti jellegű munka-
végzésben foglalkoztatottaknak a munkaidő-beosztására nagyobb
figyelmet kell fordítaniuk, ami szerintem nem lesz rossz dolog. 

Jelen pillanatban nem látok lehetőséget arra, hogy a munkálta-
tó a továbbiakban ne készenléti jellegű munkakörben foglalkoz-
tassa a jegyvizsgálókat, vezető jegyvizsgálókat, és esetleg normál
munkarendbe minősítsen minket vissza. A 12 órás fordulókhoz
hálózati szinten legalább ezer embert kellene felvenniük, de a
tömeges felvétel szerintem az alacsony bérek miatt sem lehetsé-
ges.”

Otthon már nem nézik jó szemmel, ha Imre a Munka Törvény-
könyvét olvasgatja a számítógép előtt, ami érthető: két kisgyer-
meke mellett egyéb elfoglaltságai is akadnak. A felesége szerint
is. Mostanában már várakozási időben olvasgatja az Mt-t, ami a
mobileszközöknek hála így elkísérheti a munkahelyére is…

Jövedelem   Jövedelem   Jövedelem   Jövedelem

Tagtársunk a szabadidejében fejenként 
több százezer forintot „talált” a készenléti 
jellegű munkakörben dolgozók számára!



Migráció: Mit tettünk,
a vasutasokért, tagjainkért?
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• A VDSzSz Szolidaritás szeptember 1-jén felszólítot-
ta a közlekedési tárcát arra, hogy minden befolyását

latba vetve garantálja, hogy az országba áramló
ezrek ne veszélyeztessék a továbbiakban a szolgá-
latukat végző vasutasok egészségét, testi épségét,
• egyúttal támogatásunkról biztosítottuk minden

olyan intézkedést, melyek következtében a túlzsúfolt,
esetenként agresszivitástól túlfűtött hangulatú vasúti

állomásokat a vonatközlekedés elől lezárják, és nem
engedik a vonatforgalmat. (Mint arról előző számunkban
beszámoltunk, korábban a VDSzSz Szolidaritás védőeszkö-
zöket – szájmaszkokat, gumikesztyűket – osztott szét erre
igényt tartó tagjai között.)

• Szeptember 3-án a MÁV Zrt. felfüggesztette a nyugat-
európai járatok közlekedését, amit a személyzet biztonsá-
gának megóvásával is indokolt. A lépés bölcs döntés volt,
és reméljük, talán ebben nekünk is volt némi szerepünk.
Dávid Ilona, a vasúttársaság elnök-vezérigazgatója szep-
tember 3-án sajtótájékoztató keretében azt mondta: „A vas-
úti közlekedés, az utasok és a személyzet biztonsága érde-
kében döntött a MÁV Zrt. a Budapestről induló közvetlen
nyugat-európai járatok felfüggesztése mellett, a szolgálta-
tást megrendelő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyetér-
tésével.”

• Az előbbieken kívül hosszabb távon egyebek mellett
több pihenőidőt is követelünk azon vasutasok számára, akik
rendszeresen menekültekkel túlzsúfolt vonatokon utaznak.
Szakszervezetünk arra hívta fel a figyelmet, hogy „a túlzsú-
folt vonatok a közlekedés biztonságát kockáztatják, és a
dolgozók az egészségüket is féltik. A kollégáink egészségét
is féltjük, hiszen komoly leterheltség alá kerülnek ezekben

a szolgálatokban, és olyan tömeggel kell szembenézniük,
amelyben nem tudjuk, hogy ki milyen egészségi állapotban
érkezik erre a vonatra” – jelentette ki Halasi Zoltán, a
VDSzSz Szolidaritás elnöke.

• Szeptember 4-én bagikövekkel és több más tárggyal
dobálták meg a migránsok közül páran a DB Schenker moz-
donyát és a rajta szolgálatot ellátó vasutasokat Bicske állo-
máson, szeptember 7-én pedig kis híján tömeget gázolt a
Budapestre tartó IC Biatorbágy állomás harmadik vágányán:
a menekültek ugyanis a síneken át rohamozták meg a
negyedik vágányon álló vonatot 

• Lapzártánkkor úgy tudni: szeptember 15-től talán enyhül
a vasutasokra nehezedő nyomás is, hiszen ettől kezdve bűn-
cselekmény lesz a tiltott határátlépés, nem pedig szabály-
sértés. Hiába jön át valaki a kerítésen, egyből kiutasítják,
amit a határ menti zsáktranzitban kell megvárnia. Aki
viszont szabályosan, a hivatalos átkelőnél próbálkozik, azt
azért fordítják vissza, mert Szerbia biztonságosnak minősí-
tett ország. Emellett az illetékesek a Röszke és Horgas
közötti vasúti pályára zárható kaput telepítenének, hogy
ezzel tegyék teljessé a déli határzárat: jelenleg itt ezrével
jönnek át a menekültek. A MÁV szegedi igazgatóságával
megvizsgáltatták: műszakilag megvalósítható-e a létesít-
mény. A kapu felállításának a Népszabadság szerint techni-
kai akadálya nincs, így az közvetlenül a sín felett valószínű-
leg meg fog épülni, vélhetően valamilyen őrhellyel együtt.
Ha jön a vonat – napjában pár szerelvény –, a vágányt elzá-
ró kaput a vasutasok nyitják ki, majd zárják vissza.

Terjedelmi okok miatt migrációval kapcsolatos részletes anyagain-
kat nem közöljük a Miújságban, viszont a honlapunkon egyetlen helyre
mindent összegyűjtöttünk Nektek: 

www.vdszsz.hu/migracio
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Az augusztusi galgamácsai vo -
natütközés miatt kezdeménye-

zett egyeztetésünkre augusz-
tus 31-én került sor. A jelen-

lévők egyetértettek abban,
hogy alapvető változásra van

szükség a balesetvizsgálatok
során, és szükséges az eddigi szem-

lélet megváltoztatása is. Hiszen
vajmi kevés eredményt hozott az a
gyakorlat, melynek során a balesetet
követően sebbel-lobbal, talán elem-
zésekkel is körítve, gyakorlatilag
kizárólag az emberi mulasztásokra
helyezték a fő hangsúlyt, és ennek
kapcsán nem vették figyelembe,
hogy az ember esendő, aki óhatatla-
nul is téved és mulaszt. Nem azért,
mert hanyag vagy felelőtlen, nem
azért, mert ismerethiánnyal küzd,
hanem egészen egyszerűen azért,
mert így működik az emberi elme. 

Ezt jobb helyeken már felismerték, épp
ezért különféle eljárásokkal igyekeznek az
elkerülhetetlenül előforduló hibák következ-
ményeit mérsékelni, vagy azoknak elébe
menni. A vasútnál most úgy tűnik, megtörik
a jég, és egyre többen látják be, hogy – legin-
kább szemléletbeli – változtatásra van szük-
ség. A jelenlegi biztonsági rendszerek más
szempontok mentén való alkalmazása, keze-
lése is nagymértékben javítana a baleseti
statisztikákon, illetve megelőzné a vonatve-
szélyeztetéshez vezető eseményeket. Elfo-
gadhatatlan, hogy rendre betarthatatlan
információkkal bombázzák a vonat személy-
zetét, legyen szó akár a mozdonyvezetőről,
akár a vezető jegyvizsgálóról. A galgamácsai
eset is ezt támasztja alá. A vonatszemélyzet
rendre – ha kell, ha nem – írásbeli rendelke-
zést kap a vonatközlekedéssel kapcsolat-
ban. Ami óhatatlanul is egyfajta rutint, meg-
szokást alakít ki az írásbeli rendelkezések
kezelése kapcsán: „ó, hát csak a szokásosat
kaptam”. Emiatt aztán, ha az írásbeli rendel-
kezés változást is tartalmaz, bizony-bizony
elsikkad az emberek figyelme, ahogy ezúttal
is történt. 

Lehet aztán elemezgetni, hogy az írásbeli
rendelkezés kézbesítése, kezelése az utasí-
tásnak megfelelően történt-e, de a körülmé-
nyeket és az előírásokat szétválasztani dőre-
ség. Úgy véljük, hogy a körülményekhez kell
igazítani az utasításokat, nem pedig fordítva.
Ha a döntéshozók ezt képesek felismerni,
akkor a balesetek előfordulása csökken. 

Épp ezért a konzultáción egyetértettünk
abban, hogy szorosabbra kell fűzni az
együttműködést a Közlekedésbiztonsági
Szervezettel, és nem csak annak vasúti

részével: légiközlekedéssel foglalkozó szak-
emberek bevonásával tapasztalataik révén, a
vasúti eseményeket elemző szakemberekkel
konzultálva vélhetően olyan megoldási cso-
magot sikerül összeállítani, ami a már vázolt
helyzetre gyógyírt is jelenthet. 

A konzultáció végén abban maradtunk,
hogy Csépke András, a MÁV Start Zrt. vezér-
igazgatója ezt a javaslatot a MÁV Zrt-nél
működő, negyedévente ülésező biztonsági
testület elé tárja azzal a kéréssel, hogy a
VDSzSz Szolidaritás bevonásával fektesse-
nek nagy hangsúlyt arra, hogy a közös böl-
csesség olyan változást eredményezhessen,
ami mérsékli a balesetek lehetőségét. 

Hosszabb ideje vajúdunk már ezzel a
problémával, de mostanra eljutottunk oda,
hogy a vasút szakemberei a presztízskérdé-
seket félretéve felismerték: a légiközlekedé-
si szakemberek alaposabb, elemzőbb és az

emberi tényezőket sokkal inkább figyelem-
bevevő vizsgálatokat folytatnak, hiszen egy-
egy baleset óhatatlanul súlyosabb következ-
ményekkel jár, mint a vasútnál. 

A légiközlekedésben a hibázásnak
nagyon súlyos következményei vannak. Épp
ezért nehéz azt tudomásul venni, hogy „hát,
hibázott az ember”. Az emberi hiba okát meg
kell találni, mert akkor az ellenszerét is köny-
nyebb felfedezni. 

Erre a légiközlekedésben több évtizedes
gyakorlat áll rendelkezésre. A súlyos követ-
kezmények miatt ugyanis alaposabb, feltáró
jellegű elemzőmunkát végeznek, amiről
bárki meggyőződhet, ha ellátogat a KBSZ
honlapjára. Láthatja, hogy egy-egy légiközle-
kedési baleset kapcsán kiadott elemzések
mennyire emberközpontúak, mennyire az
ember szerepét hangsúlyozzák a rendszerek
üzemeltetésében, működtetésében. A vizs-
gálat során nagyon nagy súlyt helyeznek az
emberi tényezők, az ember szerepének vizs-
gálatára azzal a céllal, hogy miként lehetne a
hibát legközelebb elkerülni. 

Nem azt feszegetik, hogy a pilóta betar-
totta-e a légiközlekedés szabályait, vagy
éppen mit tett, vagy nem tett meg, hanem
azt, hogy mi vezetett oda, ami miatt akár tra-
gikus döntést hozott. 

Így jutottak el például arra a következte-
tésre, hogy a repülőgépeken már beszélő
műszerek vannak. Ugyanis arra jöttek rá a
közlekedési szakemberek, a balesetvizsgá-
lók, hogy hiába a műszer, hiába a fény- és
hangjelzés, ezeket kritikus pillanatban kép-
telen feldolgozni az emberi elme stressz-
helyzetben. Amikor azonnali döntésre van
szükség, viszonylag sok információt kell
gyorsan feldolgozni, a legnagyobb informá-
cióval az emberi hang bír. Épp ezért a
veszélyre már szóban figyelmeztetik a gép
személyzetét, illetve a veszély elkerülésének
módjairól is emberi hangon adott jelzés ad
utasítást. 

Ha egy ehhez hasonló szemlélet kialakul
a vasúton, jelentős mértékben lehet mérsé-
kelni a balesetek előfordulásának kockáza-
tát, hiszen ha ebben a szellemben folynak az
oktatások, az ellenőrzések, így szerkesztik
az utasításokat, akkor bizony ennek az ered-
ménye pozitív lesz. 

Fontos, hogy ez esetben nem úgy kellene
tekinteni egy-egy esemény után a vasutasra,
mint egy átoktól sújtott gonosz ördögre, akit
fegyelmezni és büntetni kell. Ennek pont az
ellenkezőjére van szükség: esendő ember,
akit nagyon megviselnek a történtek, hiszen
nem akarta ezt előidézni. Senki nem akar
meghalni, senki nem akarja mások halálát,
senki nem óhajtja magát hosszas vegzálás-
nak kitenni, és adott helyzetben a képessé-
gei legjavát nyújtva teszi a dolgát. Ha ennek
ellenére mégis megtörténik a baj, akkor az
okokat nem az emberben, hanem a körülmé-
nyekben kell keresni. Ez azért fontos, mert
nap mint nap történik a hálózaton olyan ese-
mény, melynek következménye egy újabb
galgamácsai baleset is lehet. 
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Több légiközlekedést a vasútra!
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Az LV állományában lévő munkatársak jelentős részben
20-30 éves vasúti szakmai múlltal rendelkező biztonsági

szakemberek. Speciális vasútbiztonsági ismereteiket
nem lehet egyik napról a másikra elsajátítani, pláne
nem drogériákból és bevásárlóközpontok kijáratai elől

elcsábított, motiválatlan, ideig-óráig a vasúton dolgozni
hajlandó vagyonőrökkel. Korábbi véleményünket fenntart-

va Bánhidi-Nagy Attila, a MÁV Zrt. humán erőforrás vezérigaz-
gató-helyettese részére levélben elküldtük kiegészítő észrevé-
teleinket a „MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. által
különféle személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások nyújtása"
tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárással kapcsolatos terve-
zett intézkedéshez.

Mint írtuk: “Jelenleg a vasúti infrastruktúra a terrorizmus
célpontjába került: erre a Thalys szuperexpresszen augusztus-
ban elkövetett fegyveres támadás a példa, amit az Európa felé
tartó folyamatos migráns áradat biztonsági kockázata tovább
fokoz. Emiatt az EU-országok közlekedési minisztereinek októ-
ber 7-i találkozóján kiemelt téma lesz a vasútbiztonság ügye.
Előzetes információk szerint egyesek úgy vélik, hogy a vasúti
közlekedésben a légiközlekedésben bevált biztonsági intézke-
déseknek megfelelő lépéseket kell tenni.

Jelenleg Magyarországon a vagyonvédelem a fekete, de
mindenképp a szürkegazdaság része. Amennyiben a mostani LV
Kft-nél foglalkoztatott vagyonőrök és fegyveres biztonsági őrök
átkerülnek a piacon működő bármely vagyonvédelmi vállalko-
záshoz, akkor az 350-450 Ft-os órabérért foglalkoztatná őket.
Ha ez a tevékenység a MÁV érdekeltségi köréből kikerül, kétsé-
gesnek tartjuk, hogy a vasút biztonságával törődők az új mun-
káltatónál akár jelenlegi bérüket meg tudják-e tartani.

LV: Vasútőrök célkeresztben,
a kiszervezés ellen vagyunk!

Azok a munkatársak, akik az LV Kft. tényleges állomá-
nyába tartoznak, jelentős részben 20-30 éves vasúti szak-
mai múlttal rendelkező biztonsági szakemberek. Ponto-
san tudják, hogy egy vonatkísérés alkalmával miért áll
meg a nyílt pályán a vonat, kit mikor kell értesíteni, (köz-
ponti menetirányító, vasútőr személyzetirányító, adott
állomás forgalmi szolgálattevője, katasztrófavédelem,
vegyi elhárítók, rendőrség, stb.) ki mikor követ el bűn-
cselekményt, közforgalmú járművek, vasúti szolgálati
személyek elleni cselekményeket. Ezeket a speciális vas-
útbiztonsági ismereteket nem lehet egyik napról a
másikra elsajátítani, főleg nem drogériákból és bevásár-
lóközpontok kijáratai elől elcsábított, motiválatlan, ideig-
óráig a vasúton dolgozni szándékozó vagyonőrökkel.

Idén nyáron például volt olyan zűrös balatoni feszti-
vál, ahol tizenkét vagyonőr helyett csupán kettőt tudtak
kiállítani az alvállalkozó biztonsági cégek: az első nap
után ugyanis a leszerződtetett vagyonőrök közölték, hogy
ezért a pénzért nem hajlandók ezt a munkát elvégezni.

Másrészt, ahogy a konzultáción is elmondtuk, a Kor-
mány álláspontja munkahelyteremtéssel kapcsolatban
mindenki számára ismert, amire jelentős stratégia épül.
Ennek ismeretében nem hagyhatjuk, hogy olyan lehető-
ségtől zárják el a MÁV Zrt-t, ami – azontúl, hogy egyéb-
ként az előbb említett stratégiával ellentétes – alkalmas
lehet azoknak a több évtizedes áldozatos munkában
megfáradt, egyes vasúti munkakörre jogszabály szerint
orvosilag alkalmatlanná vált munkavállalók továbbfog-
lalkoztatására, akik a vagyonőri tevékenység ellátására a
megfelelő szakvizsgákat megszerzik.

Hangsúlyozzuk: ha a MÁV Zrt. elveszíti biztonsági
szakembereinek jelentős részét – ami a feketegazdaság
útvesztőiben biztosan bekövetkezik – akkor évekig nem
beszélhetünk valódi vasútbiztonságról, továbbá a szak-
emberek hiánya, valamint egy nem várt, de a tervezett
intézkedés hatásaként valószínűsíthetően bekövetkező,
jelentősebb figyelmet kiváltó biztonsági esemény után a
politikai felelősség is minden bizonnyal fő kérdéssé válik.

Fentiekre tekintettel elvárjuk, hogy a MÁV Zrt. azon-
túl, hogy jelzi Tulajdonos felé megalapozott félelmeinket,
a munkahelyteremtés továbbá az utazóközönség, a mun-
kavállalók és összességében a vasúti biztonság érdeké-
ben eljár a Tulajdonosnál azért, hogy a „MÁV Létesít-
ményüzemeltető és Vasútőr Kft. által különféle személy-
és vagyonvédelmi szolgáltatások nyújtása" tárgyában kií-
randó közbeszerzési eljárással kapcsolatos tervezett
intézkedést gondolják át. Ennek eredményeképpen pedig
a szakszervezetünk által is támogatott, évtizedekkel
ezelőtt jól bevált gyakorlatot visszaállítva, a vasút bizton-
ságát a MÁV Zrt-n belül foglalkoztatott munkavállalókkal
kell megoldani.”
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Kis társaságok:



Elvárásunk, hogy az
MMK-rendszer beve-
zetése nem okozhat

munkabércsökkenést!
A bérsávok ugyan meg-
egyeznek a MÁV-os bérsá-
vokkal, de az azonos mun-
kaköri csoportoknál a
besorolásban eltérések
tapasztalhatóak.

A MÁV Létesítményüzemeltető és
Vasútőr Kft-nél 2015. augusztus 24-
én konzultáción vettünk részt a Hay
munkakör-értékelésen alapuló beso-
rolási rendszer (MMK) bevezetésével
kapcsolatban.

A munkáltató közölte, hogy az
MMK-rendszer bevezetését a közelgő
„nagy”, MÁV-ba tervezett integráció
indokolja, és bevezetésével a beolva-
dás akadálymentességét kívánják biz-
tosítani. A MÁV LV Kft. közel 200 mun-
kaköréből kellett egy MÁV-hoz igazo-
dó struktúrát létrehozni. Az egyezte-
tések megtörténtek, és a jelenleg az
érdekképviseletek számára átadott
anyag már a MÁV-val leegyeztetett
verziót tartalmazza.

Elvárásunk, hogy az MMK-rendszer
bevezetése nem okozhat munkabér-
csökkenést! A bérsávok ugyan meg-
egyeznek a MÁV-os bérsávokkal, de
az azonos munkaköri csoportoknál a
besorolásban eltérések tapasztalha-
tóak.

További probléma, hogy a vagyon -
őr és a fegyveres biztonsági őr mun-
kakörök egy kategóriában vannak,
holott az elvárt kompetenciák lénye-
gesen különböznek egymástól. Ilyen
problémákat lehet tapasztalni az
erősáramú és az ingatlanos területe-
ken is. A MÁV-nál jelenleg – nyugod-
tan kijelenthetjük – több sebből vérző
besorolási rendszerbe próbálják meg
integrálni ugyanolyan elvek alapján az
LV-nél tervezett MMK-rendszert
döntő részben gazdasági alapon.

Ennek következménye nagy való-
színűséggel az, hogy a MÁV-nál

tovább fog súlyosbodni az amúgy is kritikus szakemberhiány valamint a bérfeszült-
ség. A nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek számára nem vonzó munkahely
a MÁV, a jelenlegi munkaerő megtartása is nagy gondot okoz a munkabérek színvo-
nala valamint az erkölcsi elismerés hiánya miatt. Vannak olyan szakmák, melyek vég-
zéséhez kamarai tagság szükséges, a munkáltató megígérte: összegyűjti ezen szak-
mák listáját és a kamarai tagságot is fizeti.

A megbeszélésen megegyeztünk abban, hogy az MMK-rendszer bevezetésével
kapcsolatos észrevételeinket, javaslatainkat szeptember 4-ig megküldjük a munkál-
tató részére.

Felhívjuk minden tagtársunk és a munkavállalók figyelmét arra, hogy a munkálta-
tó által kezdeményezett munkaszerződés módosításához közös megegyezés szüksé-
ges. Amennyiben valaki az abban foglaltakkal (munkabér, munkavégzés helye, stb.)
nem ért egyet, úgy azt aláírni nem kötelező, kérjétek minden esetben a segítségün-
ket!

A folytatásról természetesen beszámolunk.
Czentnár Béla

LV: MMK-rendszer 
bevezetése problémákkal

FKG: Óvakodjatok 
a munkaszerződés-

módosítástól! 
A MÁV-FKG Kft-nél átfogó munkaszerződés-módosítá-
sokra készül a munkáltató, az indoklás szerint egysé-
ges szerkezetű munkaszerződéseket szeretnének. Mint
azonban kiderült, lényeges tartalmi változtatásokat
csempésztek ezekbe a módosításokba.

Kiderült, hogy a munkavégzés helye egyes esetekben az FKG Kft. ÖSSZES
telephelye, a pályás munkakörökben pedig a Divízió a főépítés-vezetőség
helyett. Aki ezt elfogadja, és aláírja a módosítást, azzal is számolhat, hogy a
következő naptól az ország vagy a divízió legtávolabbi pontján kezdheti a mun-
káját, és persze, az oda- és visszajutás is a szabadidejében történik. Sőt, egyé-
ni szociális problémává degradálhatja a munkáltató, hogy ezt mi módon, milyen
eszközzel tudja megtenni (vonat, busz, kerékpár, gyalog, stb.). Mindenféle
ellentételezés (pl. kiküldetési díj) nélkül.

Információink szerint a munkaköröket is megbolygatták, és egyszerűsítés
felkiáltással elfogadhatatlan módosításokat kívánnak végrehajtani.

Ezért azt kérjük tagjainktól, hogy nagyon figyelmesen olvassák el a doku-
mentumot, és a legkisebb aggály esetén is forduljanak szakszervezetünkhöz
segítségért.

A munkáltató képviselőjével abban állapodtunk meg, hogy az aláírás megta-
gadását, ha lehet, röviden indokoljátok meg (pl. A MUNKAVÉGZÉS HELYE!),
hogy tudja a munkáltató, mit kell kijavítani benne, hogy a munkavállalók által
is elfogadható verzió jöjjön létre.

Feledy István
FKG Kft. alapszervezeti vezető ügyvivő
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Közösségi élet    Közösségi élet    Közösségi élet            

Mikor volt bármelyik 
alapszervezetünk ennyire

a mélyponton?!
A Szeged Start alapszervezetünk tagjai Tiszaszigeten tar-
tották vasutasnapi rendezvényüket, ami hazánk Marian-
na-árka. Ez ugyanis Magyarország legmélyebb pontja a
maga 75,8 méterével, és ezt a tényt egy 1984-ben felállí-
tott kopjafa is szimbolizálja. Ez szerencsére a han-
gulatra nem nyomta rá a bélyegét... :)
Itt nádfedeles pihenő, szekér, gémeskút, kerámia
plasztika, fából készült padok és asztalgarnitúrák,
kerékpártároló, valamint tisztálkodási létesítmény
várja a turistákat. A kerámia plasztika burkolatát
képező dombormű a Tisza folyó árterületén találha-
tó kiszáradt, repedezett talajt mintázza. A térplaszti-
ka közepén elhelyezkedő, az ország képzeletbeli
mélypontjára fókuszáló gyűrű így természetes kör-
nyezetbe került. Közkedvelt kerékpár kiránduló helye
a helyi lakosoknak, Szegedről és az ország távolabbi
helyéről érkező csoportoknak, nagycsaládosoknak,
kerékpározó fiataloknak. A mélypont emlékhely,
helyet adott már kirándulásoknak, bográcsozóknak,
ifjúsági találkozóknak és zenés éjszakai programok-
nak – buliknak, esküvőknek egyaránt.
A Tiszaszigetre látogatók semmiképpen se hagyják ki
a Mélypont Emlékhely meglátogatását.
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Kaposvár
Augusztus 12-én szakszervezetünk MÁV-START Zrt. Pécs TSZVI Kapos-
vár Tagcsoportja tartott családi napot. Ez Orbán Zoli tagcsoport-veze-
tővel, Nagy Mónika ügyeletes szakácsnővel, házitündérrel, no és per-
sze tagtársainkkal együtt nyerő kombinációt jelent: a finom ízkavalkád
és a jó hangulat nem is maradt el. Egészségetekre váljék – bármi
legyen is az üvegben! :)

Kisújszállás
Augusztus 15-én a
VDSzSz Szolidaritás
MÁV-START TSZVI Buda-
pest Szolnok Tagcsoport
aratógulyása második
helyezést szerzett a 11
induló közül a kisújszállá-
si egészségnap főzőver-
senyén! Gratulálunk! A
részvételt a Budapesti
Területi Szervezet támo-
gatta.
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Záhony: Három nap
Erdélyben

Nekiveselkedtünk 2015 augusztus havának tizedik napján, és három
álló napon át olyan utat jártunk be, mint a mesebeli székely legény –
jártunk a föld mélyében... sétáltunk a Pokol tornácán... elszenesedett
fatörzsek között csónakáztunk a Gyilkos tavon... a bátrabbak megmár-
tóztak a „mélységesen mély, ménkű-sós” Medve-tó vizében....

Ahogy egyre beljebb vitt utunk Erdély gyönyörű vidékein, a szelíd
lankák után festői szépségű hegyek-völgyek, szurdokok, kanyargó
szerpentinek következtek. Hosszú volt az út, de az állandó hangulatfe-
lelősöknek és a lenyűgöző látványnak köszönhetően hamar elrepült.
Délután már 120 méter mélyen, a parajdi sóbánya tekintélyt parancso-
ló belmagasságú termeinek hűvösében, és a földalatti kápolna szelíd
félhomályában szusszanhattunk nagyokat, ajánlottan minél mélyeb-
ben, tekintettel a gyógyító sós levegőre, no meg a föld alatti buszmeg -
állóhoz oda-vissza vezető lépcsősor hatására is...

„Fáradt lábunk" estére már Farkaslakán, a szállásunkon pihentet-
tük. Az út túloldalán fekvő parkban, a gyönyörű faragású székelykapus,
hatalmas fenyőktől hűs templomkert szomszédságában, két öreg cser-
fa között a nagy író, Tamási Áron alussza örök álmát, végakarata sze-
rint.

Másnap újra úton, fenyveseken, székelykapus falvakon át, irány a
Békás-patak völgye, a természetes átjáró Erdély és Moldova között. A
Békás-szoros a Keleti Kárpátok legszebb szurdokvölgye, részei a Pokol
kapuja, a Pokol tornáca, a Pokol torka, de az égbetörő csúcsok között
mégis az Oltárkő – tetején hatalmas kereszttel – uralja a völgyet...

Másfél kilométeres sétánk alatt – beleszédülve a nyaktekergetésbe
– hol a sziklák közt rohanó patak festői medrét, hol a szédítő magassá-
got, hol a minden apró repedésbe beköltöző, előtörő élet eleven zöld-
jét, apró virágait csodáltuk. Meg persze a bazársort, ahol erdélyi szé-
kelyek és moldovai románok árulják sokszínű tarkaságban szemet
gyönyörködtető, javarészt kézműves portékáikat.

Innen a Hagymás-hegységbe, Erdély egyik legszebb tavához, a Gyil-
kos-tóhoz vitt utunk. A vízből kiálló megfeketedett fenyőtörzsek a tó
keletkezése óta állnak úgy, ahogyan a földcsuszamlás annak idején
letarolta őket. A legenda szerint baljóslatú neve onnan ered, hogy egy
nyáj és a terelő juhászok is halálukat lelték születésekor, és a földin-
dulás egy szerelméhez holtáig hű székely leány fohászának köszönhe-
tő, az ő szépséges zöld szemének színe tükröződik a tó vizében, ha
belenézünk... Visszaútban nem hagyhattuk ki Korond bazársorát. Ki-ki
kedvére tobzódhatott a fazekas remekművek, a hímzett szőttesek lát-
ványában.

Az este újra Farkaslakán talált bennünket. A mozgalmas nap után a
fáradtság senkivel nem bírt el, az elszántabbak kora hajnalig múlatták
az időt, Rácz Sanyi – örökös mókamesterünk, és igazán kellemes
hangú, énekes kedvű csapattársaink társaságában.

Szerencsére rengeteg vasutasnapi képet kaptunk Tőletek, amiket terjedelmi okok miatt ebben a
számban nem tudunk megjelentetni. Épp ezért ne lepődjetek meg, ha a nyári programokról Általatok
készített képes beszámolókkal a következő számban is találkoztok. :)

Közösségi élet   Közösségi élet   Közösségi élet 

Harmadnap korán indultunk a Görgényi havasok alá,
Szovátára, a világ legnagyobb heliotermikus tavához. A
tó 1875-ben keletkezett a sókarszton, egy búvópatak
beszakadása után. A székely szemnek nem ritka látvány
a kiterített medvebőr, s mivel alakja erre hajaz, innen
kapta a nevét: Medve-tó. Sótartalma olyan magas, hogy
a kevésbé úszni tudó máshol azért kalimpál, hogy fenn-
maradjon, itt meg azért, hogy benn maradhasson a víz-
ben. Olyan érzés, mintha minduntalan ki akarna vetni
magából a néhol majd' húsz méteres mélység.

A hazavezető út újra elvitt székely falvak, sötét feny-
vesek között, gyors folyású hegyi patakok-folyók fölött,
tekergő szerpentineken. Látvány, amivel nem lehet
betelni, érzés, ami megfogalmazhatatlan... Lassan a
szürkeségbe vesznek, majd dombbá szelídülnek a
hegyek... szemünk még belekapaszkodik a látványuk-
ba... letűnt idők néma tanúi Isten veletek, viszontlátás-
ra!

Köszönetünk a VDSzSz Szolidaritás Záhony Területi
Szervezetének a szervezésért és az anyagi támogatá-
sért!

Papp Hajni
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A zene a mindennapjaink része, és szinte min-
denhol jelen van: találkozunk vele a vasúti köz-
lekedés során, a bevásárláskor a plázákban, a
temetésen és a keresztelőn is. De az teljesen
más, mint amikor azt hallgatunk, amit szeret-
nénk. Persze, befolyásolnak bennünket a médi-
ában megjelenő reklámok és zenék is. Ponto-
san ezért fontos dolog az egy előadónak, hogy
valamilyen formában eljusson a fogyasztók-
hoz, hozzánk. A különböző műfajú zenék köré
egy egész iparág nőtte ki magát. Nemzetközi színtér

Balázs Ferenc, Radics Béla, Brunner Győző, Som Lajos 

Fülbemászó   Fülbemászó    Fülbemászó



Fülbemászó   Fülbemászó   Fülbemászó

Boney M.

ABBA
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1. Melyik angol zenekar írt dalt
Moby Dick-ről?
a) Queen
b) Rolling Stones
c) Led zeppelin

2. Melyik dunai szigeten ren-
dezik évente a Sziget-feszti-
vált?
a) Lupa sziget
b) Hajógyári sziget
c) Csepel

3. Sitke melyik megyében
található? (Balázs Fecó Kápol-
na-fesztiváljának helyszíne.)
a)  Somogy megye
b)  Vas megye
c)  Zala megye

4. Melyik évben koncertezett
Budapesten a Queen együttes
Budapesten?
a) 1985.
b) 1987.
c) 1986.

5. Melyik skandináv országból
származik az A-Ha együttes?
a) Norvégia
b) Svédország
c) Dánia

6. Charlie melyik legendás
zenekar énekese volt a hetve-
nes években?
a) Piramis
b) Generál
c) Gemini

7. Melyik évben rendezték meg
a Live Aids koncertet?
a) 1988.
b) 1987.
c) 1985.

8. Mikor nyílt meg a nemrég
megszüntetésre ítélt Petőfi
Csarnok?
a) 1990.
b) 1985.
c) 1988.

9. A Volt fesztivált melyik
városban rendezik?
a) Szombathely
b) Pécs
c) Sopron

10. Melyik budapesti színház-
ban volt a „Macskák” c. musi-
cal bemutatója?
a) Operett Színház
b) Madách Színház
c) Vígszínház

11. Hol rendezték 2015-ben a
legendás Rockmaratont, mely-
nek Pécs évek óta otthont
adott?
a) Szeged
b) Tatabánya
c) Dunaújváros

12. Mikor nyitotta meg kapuit a
Papp László Sportaréna?
a) 2003.
b) 2000.
c) 1999.

13. Hol rendezték éveken át a
népszerű Kapcsolat koncerte-
ket?
a) Népstadion
b) Margitsziget
c) Felvonulási tér

13+1. Hol található a Főnix
Csarnok, amely egyúttal a
Tankcsapda hazája is?
a) Győr
b) Debrecen
c) Szolnok

A zene olyan, mint a futball: mindenki ért hozzá, leg-
alábbis, Magyarországon. Most ezt be is bizonyíthatjuk:
Zenei Totót indítunk útjára, a vizsgaidőszak közepén
amúgy sem árt egy kis laza tesztelés. Pláne, hogy még

egy ajándékcsomagot is kisorsolunk a helyes megfejtést beküldők között! Kalandra fel! 

ZENEI  TOTÓ

A „Fülbemászó” jeligével ellátott megfejtéseiteket október
10-ig várjuk (vasúti postával) az alábbi címre: VDSzSz Szoli-
daritás, 1146 Budapest,Ajtósi Dürer sor 27/A. Emailen is
elküldhetitek: rejtveny@vdszsz.hu.
Előző számunkban megjelent rejtvény nyertese:
.............................., ajándékcsomag a jutalma.
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Keresztrejtvény   Keresztrejtvény   Keresztrejtvény
A megfejtésből megtudod, miről állapodtak meg szeptember 7-én a MOSZ, a VSZ és a VDSzSz Szolidaritás vezetői! A megfejtést
beküldők között egy, a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. egyik üdülőjébe szóló, 40 ezer forint értékű üdülési cso-
magot sorsolunk ki!  A „Rejtvény” jeligével ellátott megfejtéseiteket október 10-ig várjuk (vasúti postával) az alábbi címre:
VDSzSz Szolidaritás, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Emailen is elküldhetitek: rejtveny@vdszsz.hu
Előző számunkban megjelent rejtvény nyertese: ........., ajándékcsomag a jutalma.



Jelentkezés és időpontkérés 2015. október 31-ig a 437-6660-as 
telefonszámon VDSzSz Szolidaritás hivatkozással.

T e g y e n  a z  e g é s z s é g é é r t !

INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSI
LEHETŐSÉGEK TAGJAINK RÉSZÉRE

2015. október végéig

Tisztelt Tagtársak!
A Synexus Magyarország Kft. egy egyedi ingye-
nes egészségügyi szűrési csomagot állított
össze a VDSzSz Szolidaritás tagjai és családtag-
jai számára. A szűrési csomag az alábbiakat tar-
talmazza:
– 40 év felettiek részére: koleszterin és vércu-
korszint mérés (külön előfeltétel nélkül), alsó
végtagi érszűkület mérés + ajándék 

– 50 év felettiek részére: az előzőeken túl
csontsűrűség mérés
– asztmások részére asztma szűrés (légzésfunk-
ciós vizsgálat),
– pikkelysömörben szenvedők vizsgálata.

A Synexus Magyarország Kft. indokolt esetben
ingyenes szakorvosi konzultációt is biztosít.
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