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

Akár az atombombánál: 
Kell a kritikus tömeg, hogy 
felrobbanjon! (10-11. oldal)

50-60%-os bérfejlesztésre
lenne szükség, a MÁV 30%-ot
kért a tulajdonostól! (7. oldal) 
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Évente 60-70 jegyvizsgáló-
bántalmazásról van tudomá-

sunk, ez azonban vezető
jegyvizsgáló tagtársunk

szerint „csak a jéghegy
picinyke csúcsa”. Gya-

korlatilag odáig jutot-
tunk, hogy szinte naponta

számíthatnak a szolgálatban
lévő jegyvizsgálók arra, hogy

valamilyen atrocitás éri őket.
Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidari-
tás alelnöke az Országjáró Infótur-
né május 11-i, székesfehérvári for-
dulóján többek között elmondta:
azon munkálkodunk, hogy a jegy-
vizsgáló hölgyek tagadják meg az
egyedül történő munkavégzést a
vonaton, a tervezett akciónkban
résztvenni szándékozó utazók
száma szépen gyarapszik. Azt
akarjuk elérni, hogy egy folyamat
elinduljon: első körben néhány
jegyvizsgáló hölgy társaságában
elmegyünk a szolgálati vezetőjük-
höz, és jelezzük, hogy a munkavál-
lalók saját biztonságuk érdekében
nem kívánnak egyedül szolgálatot

teljesíteni a vonaton! Azt szeretnénk, ha ez a megoldás elterjedne, és legalább ezen a
téren előrelépés lenne. 

Vannak olyan foglalkozások, ahol a veszélyvállalás hivatali kötelezettség, a munkavál-
lalók nem hivatkozhatnak a félelemre: ilyen a rendőr, a tűzoltó, a katona. A vasutasok
azonban nem ebbe a körbe tartoznak. A vasutasnak nem kötelessége kockáztatni, ilyen-
re nem lehet kötelezni. A munkáltatónak ugyanis biztosítania kell az egészséges és biz-
tonságos munkavégzés feltételeit. Amennyiben ez nem teljesül, a munkavállaló jogosult
az utasítás végrehajtását megtagadni, ez azonban nem egyenlő a munkamegtagadással.
Rendelkezésre áll, de közli: mivel a fennálló állapot a testi épségét közvetlenül és súlyo-
san veszélyeztetheti, így ebben nem kíván részt venni.

Álláspontunk szerint egy tetszőleges éjszakai vonaton minden további nélkül össze-
gyűlhetnek olyan utasok, akik jelenléte, magaviselete a jegyvizsgálót félelemmel tölti el.

Rajtunk nem múlik. Rövidesen vezető jegyvizsgáló tagtár-
saink társaságában felkeressük a szolgálati vezetőjüket,
majd az egyeztetést követően közöljük, hogy saját bizton-
ságuk érdekében nem kívánnak egyedül szolgálatot teljesí-
teni a vonaton! Jó lenne, ha ezek a megoldások elterjedné-
nek a hálózaton. Erről is beszélt Bárány Balázs, a VDSzSz
Szolidaritás alelnöke az Országjáró Infóturné székesfehér-
vári állomásán. 

A vasutasnak nem kötelessége
kockáztatni, ilyenre nem lehet
kötelezni. A munkáltatónak
ugyanis biztosítania kell az
egészséges és biztonságos
munkavégzés feltételeit.

(Folytatás a 4. oldalon)

Egy bántalmazás is sok, pláne évente 60-70 eset! 

Közös fellépésre van szükség!
A Munka törvénykönyve értelmében 12 órán túl
csak az foglalkoztatható, aki erről egyéni megál-
lapodásban, írásban megegyezett a munkáltató-
val. Záhonyban és Nyíregyházán például az uta-
zók nagy többsége visszavonta ezt a nyilatkoza-
tot, és emiatt csak 12 órában lehetett őket foglal-
koztatni. Egyből javultak a körülmények! A mun-
káltatóval szemben kérlelhetetlen helyi tisztség-
viselőkről, a nyugdíjpénztári tagság fontosságá-
ról és az összetartás erejéről is beszélt Halasi Zol-
tán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke Tatabányán.

H
alasi Zoltán leszögezte, hogy erős helyi képviseletre van
szükség, aktív alapszervezeti, tagcsoport vezetőkkel.
Hiszen például a fordát csak helyben lehet érdemben
értékelni, és optimálissá tenni. Persze, a jegyvizsgálók
közül sehol nem járnak forda szerint az emberek, így
gyakorlatilag fölösleges fordában megegyezni, mert
sehol nem tartják be. 

Ez azért nem tartható, mert – a többi vasutashoz hasonlóan – minden
utazónak jogában áll tudni, melyik hétvégén lesz otthon, mikor van a pihe-
nője, és hogyan dolgozik a következő hónapban. Ezzel azt a jogot veszik
el az utazóktól, ami az összes többi munkavállalót megilleti, hiszen 23-án
mindenki megkapja a vezénylését.

Az utazókról szólva a VDSzSz Szolidaritás elnöke elmondta: az Mt. sze-
rint 12 órán túl csak az foglalkoztatható, aki erről egyéni megállapodásban,
írásban megállapodott a munkáltatóval. A törvény rendelkezik arról, hogy
nyilatkozatát a munkavállaló vissza is vonhatja. Ezt a megállapodást az
érintett munkavállalók minden hónapban, a vezénylés készítése (23-a) előtt
15 nappal tehetik meg, ez esetben 12 órán túl nem vezényelhetőek.

Záhonyban és Nyíregyházán például a munkavállalók döntő többsége
visszavonta ezt a nyilatkozatot, és emiatt csak 12 órában lehetett őket fog-
lalkoztatni. Persze, a munkáltató azonnal elkezdett panaszkodni, hogy ez
nem lesz így jó számára, és a VDSzSz Szolidaritás képviselőivel elkezdett
alkudozni a fordáról, a vezénylésről annak érdekében, hogy a munkaválla-
lók gondolják át a dolgot, és nyilatkozzanak úgy, hogy mégis vállalják a 12
óránál hosszabb szolgálatokat.

Megint mi kellett ehhez? Az, hogy a jegyvizsgálók 80%-a visszavonja a
nyilatkozatát! Ezt követően persze a munkáltató először megpróbált kitolni
a munkavállalókkal – ahogy napjainkban is teszi annak érdekében, hogy
felbőszítse az embereket, és ellenünk fordítsa őket. Ha azonban a munka-
vállalók tömegesen lépnek fel, kedvező változások lesznek, hiszen a mun-
káltató képtelen huzamosabb ideig 12 órára vezényelni őket, mivel nincs
annyi embere, és kénytelen lesz végül kompromisszumot kötni annak érde-
kében, hogy a munkavállalók újból aláírják a 12 órán túli foglalkoztatásról
szóló megállapodást.

Éljetek ezzel a lehetőséggel – szólította fel a fórumon résztvevőket Hala-
si Zoltán, hiszen – mint mondta – ez a Munka törvénykönyvén alapuló meg-
oldás, semmi jogellenes nincs benne.

Helyben legyetek kérlelhetetlenek: mindenki tartsa be a rá vonatkozó
szabályokat, a jogait mindenki követelje ki. Bármit is kínál a munkáltató,
semmit nem kell aláírni addig, amíg egy tisztségviselőnk végig nem olvas-
sa. Péládul egy munkaköri leírás módosításába nagyon veszélyes bele-
menni, mert lehetnek olyan csapdák, ami miatt a munkavállaló korábbi
jövedelemelemet veszít el. Tagjainkat meg kell győzni ennek fontosságáról,
el kell kísérni a munkáltatóhoz. Ha úgy gondolja a helyi tisztségviselő, hogy

nem tudja ellátni tagtársunk képviseletét, akkor a területi szervezetekhez és
a központ munkatársaihoz forduljatok, semmiképp se egyedül menjen a
munkavállaló a munkáltatóhoz. A KSZ rögzíti: ha a munkavállalót a mun-
káltató bármilyen okból meg kívánja hallgatni, a munkavállaló képviseletet
vehet igénybe – legyen szó akár fegyelmi eljárásról, előzetes meghallga-
tásról. Ha bejelentenek valakit, a munkáltató vizsgálatot indít. Nagyon nem
mindegy, mi kerül a jegyzőkönyvbe, az biztos, hogy a munkavállaló nem
köteles önmagára terhelő vallomást tenni. A képviselet természetesen
olyan esetekre is vonatkozik, amikor a jogkörgyakorló nem árulja el előre,
miről kíván tárgyalni. A fentiek már önmagában indokolják a szakszerveze-
ti tagságot.

Nyugdíjpénztár: A MÁV-val tesztek jót, ha nem kéritek el a
pénzt!

Ha még nem léptetek volna be az Önkéntes Nyugdíjpénztárba, kérem,
pótoljátok, hiszen ellenkező esetben eldobtok a fizetésetekből 3-4 ezer
forintot. Jelenleg 5300 Ft az alaptagdíj, ez azt jelenti, hogy például 150 000
Ft alapkereset esetén 3000 Ft-ot ad a munkáltató: egy ezresnél nem sok-
kal többet kell betenni havonta, és máris gyűlik a pénz. Ha viszont nem lép-
tek be, elveszik a 3000 forint, mivel a MÁV nem tudja hova befizetni. Hala-
si Zoltán felhívta a figyelmet: ha nem vagytok pénztártagok, hiába állapod-
tunk meg a munkáltatóval arról, hogy idén 2,5% az önkéntes nyugdíjpénz-
tári munkáltatói tagdíjhozzájárulás. Bármennyi idő is van hátra a nyugdíjig,
mindenképp megéri belépni a pénztárba, hiszen aránylag kevés befizetés-
sel nyugdíjba vonuláskor jelentős pénzhez lehet hozzájutni. Halasi Zoltán
kérte, hogy erről is beszélgessetek egymással, hiszen becslések szerint a
munkavállalók fele nem él ezzel a lehetőséggel, ezzel számukra elveszik a
munkáltatói tagdíjhozzájárulás. Utóbbi mértékét jövőre 3%-ra szeretnénk
megemelni, ezzel a munkáltatói hozzájárulás kitenné a minimális tagdíj
összegét, ebben persze még meg kell állapodni a munkáltatóval.

Helyi vasutasnap támogatására a területi szervezeteknél pályázhatnak
az alapszervezetek. A területi szervezet létszámarányosan nyújt támoga-
tást, ezen kívül is sok mindenre lehetőség van. Ezek a lehetőségek azért
vannak, hogy tagjaink közül minél többen éljenek velük, és kérte, hogy min-
denki vegye igénybe a rendelkezésre álló forrásokat.

Mint mondta, a fentiek bőven ellentételezik azt az 1%-os tagdíjbefizetést.
Amúgyis ennek gyakorlatilag 40%-a visszaérkezik hozzátok, a befolyt pénz
nagy részét a tagok számára igénybe vehető szolgáltatásokra, a területi
szervezet működésére fordítjuk. A szakszervezeti tagság értékarányos
befektetés, arról nem is beszélve, hogy még védelmet is kapsz ezért, ügye-
ket el lehet intézni.

A VDSzSz Szolidaritás elnöke az Országjáró Infóturné keretében, több-
ségében utazók előtt beszélt a legújabb fejleményekről a Tatabányai Alap-
szervezet fórumán, ahol tisztségviselő-választásra is sor került: a szavazás
eredményeképp Gál Krisztina lett a Tatabányai Alapszervezet vezető
ügyvivője, eredményes munkát kívánunk számára!
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(Fotó: Rodek Gyula)

Helyi szinten is legyetek kérlelhetetlenek
a munkáltatóval szemben!



Ekkor fel lehet szállni a mozdony-
ra, vagy motorvonat esetén be

lehet menni a vezetőállásra. 
Ezen a ponton a hallgatóságból vala-

ki megjegyezte, hogy ilyen esetben a
munkavállaló már kapja is a fegyelmit.
Pedig nem. A munkáltatóval közölni
kell, hogy olyan állapotok uralkodtak
az adott vonaton, hogy a jegyvizsgáló
nem érezte biztonságban a testi épsé-
gét. Ilyen esetben senkivel szemben
nem jár el a munkáltató.

Ez az állapot tarthatatlan, sürgősen
változtatni kell. Egy bántalmazás is
sok, pláne évente 60-70 eset. A vasút
nem képes arra, hogy munkatársai
részére biztosítsa a megfelelő munka-
végzés feltételeit. Ez a jegyvizsgálók
esetében jelentkezik a legplasztiku-
sabban, de az állomási személyzet is ki
van téve az atrocitásoknak.

Van egy másik következménye is
annak, ha a jegyvizsgáló egyedül van a

vonaton: nincs tanú. Bárány Balázs
rámutatott arra, hogy ez nagy problé-
ma: egy állítás áll szemben egy taga-
dással. 

A kétfős személyzet egyúttal vissza-
tartó erőt is jelenthet, hiszen a lehet-
séges támadót elrettentheti az a
tudat, hogy tettének szemtanúja is
lesz.

És a forgalom-
biztonság?!

A Kollektív Szerződés munkaviszony-
ra vonatkozó szabály rögzíti például,
milyen típusú szerelvény és hány kocsi
esetén viheti el egy vagy két ember a
vonatot. Amennyiben ez a szabály
nem teljesül, a jegyvizsgáló jogosult
megtagadni az utasítás végrehajtását,
ha az saját testi épségét veszélyezteti,
viszont köteles megtagadni az utasítás
végrehajtását, ha azzal mások testi
épségét veszélyezteti.

Hiszen ha például túl hosszú a sze-
relvény, és a megállóhely ívben van,
hogyan lehet garantálni a forgalom
biztonságát? Bármi történhet. És ha
valaki megsérül, akkor a jegyvizsgálót
vonják majd felelősségre. Az ügyész,
vagy akár a sérült ügyvédje előveszi az
utasítást, és mondhatja: „Ön miért
hozta el ezt a vonatot, hiszen meg kel-
lett volna tagadnia a továbbítását?”
Mit mondasz rá? – tette fel a kérdést
Bárány Balázs. Azt, hogy jó fiú, jó kis-
lány akartál lenni? Ez enyhítő körül-
mény, de nem mentesít a felelősség
alól. A fentiek megvalósításához azon-
ban – szakszervezetünkön kívül – tevő-
legesen fel kell lépniük a munkaválla-
lóknak is: szükség van azokra a vasuta-
sokra, akik vállalkoznak a fentiek kivi-
telezésére. A közös cél érdekében
félre kell tenni a sérelmeket, a vitákat.
Nem kell nagy célokat kitűzni, ezeket
azonban mindenkinek fel kell vállalnia.
És akkor kiderül, hogy egyre több min-
dent sikerül elérni. 

A belső utasításokban a szankcionálás egy-
irányú: csak a munkavállalót fenyegeti bün-
tetés, ha az egyen-forma, és munkaruháza-
tát, védőfelszerelést nem, vagy nem sza-
bályszerűen viseli. 

Arról szó sincs, mi van akkor, ha meg sem
kapja. Ez esetben a munkáltató jogsza-
bályt sért, a munkavállaló pedig joggal
tagadja meg az utasítás teljesítését. Ezt
kell tenni, segítünk!

Az elmúlt években állandósult, hogy rendre elmaradnak
azok a juttatások, melyek biztosítását a munkáltató saját
magára nézve utasításokban előírt, illetve – munkaviszonyra
vonatkozó szabályokban – mint a Kollektív Szerződésben –
rögzített. Gondoljunk itt elsősorban az egyen-forma- és mun-
karuházati ellátásra. Sajnos, nem különb a helyzet a védőesz-
köz, védőruházati ellátás esetében sem, ezek biztosításának
kötelezettségét jogszabályok írják elő. Fontos tudni, hogy
2015-től a mozdonyvezetők, jegyvizsgálók kivételével ez
utóbbi kategóriába került a cipőellátás is, értve alatta azokat
is, melyeket korábban a pontkeretük terhére, a KSZ alapján
igényelhettek a munkavállalók.

A belső utasításokban a szankcionálás – ki gondolná – egy-
irányú: csak a kiszolgáltatott munkavállalót fenyegeti bünte-
tés abban az esetben, ha ezeket a ruházati elemeket nem,
vagy nem szabályszerűen viseli. Arról szó sincs, mi van akkor,
ha meg sem kapja.

Ilyen esetben vajon milyen lehetőségek állnak a
munkavállalók rendelkezésére?

Fontos tudni, hogy minden releváns jogszabály és a Kol-
lektív Szerződés – az utasítások kivételével – munkaviszonyra
vonatkozó szabálynak számít. Az egyen-forma, és munkaru-
házati ellátás a kollektív szerződések mellékletein, a védőfel-
szerelés ellátás követelménye a Munkavédelmi Törvényen
alapul. Így az ebben előírtak hiánya munkaviszonyra vonatko-
zó szabályt sért, mely megalapozza a konkrét utasítás teljesí-
tésének megtagadását, azonban a munkavállalónak ez eset-
ben is rendelkezésre kell állnia (Mt. 54.§ (2)).

A Munkavédelmi Törvény 63. paragrafusa a fentieknél is
közvetlenebb módon határozza meg a védőeszköz – például
cipő – biztosításának hiánya esetén követendő eljárást. A
munkavállaló ez esetben (is) jogosult megtagadni a munka-
végzést.

(Folytatás a 3. oldalról)
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Állj a sarkadra,
segítünk! 

Itt van például a ruhaellátás...

(Folytatás a 6. oldalon)

„Az csak a jéghegy
picinyke csúcsa, ami a
jegyvizsgálókat, utasokat
ért verbális vagy 
tettlegességig fajuló
támadásokból 
nyilvánosságra kerül!”

„A létszámhiányra való hivatkozás mindent
ápol s eltakar! A MÁV-Start kizárólag műszaki
és a forgalmi utasítás szempontjából vizsgálja
és biztosítja a biztonságot” – jelentette ki veze-
tő jegyvizsgáló tagtársunk a VDSzSz Szolidari-
tás Miskolc területi vezető ügyvivője részére írt
levelében a MiÚjság 2016. 4. számában megje-
lent cikkünkre reagálva. Leveléből saját érde-
kében eltávolítottunk minden információt, ami-
vel a munkáltató beazonosíthatná:

„Az csak a jéghegy picinyke csúcsa, ami a
jegyvizsgálókat, utasokat ért verbális vagy tett-
legességig fajuló támadásokból nyilvánosságra
kerül. Az éves szinten jegyvizsgálók által meg-
írt eseményjelentő lapok nagy része a kukába
kerül, legfeljebb jót derülnek, vagy elszörnyül-
ködnek azon, ami leírásra került, de tényleges
intézkedés nem történik. Statisztikába csak az
kerül, amiből rendőrségi, bírósági ügy lesz, a
többit egyszerűen elhallgatják.

Sajnálattal tapasztalom, hogy a MÁV-START Zrt. jelentő-
sen csökkentette az amúgy sem nagy biztonságérzetünket az
elmúlt negyedév során azzal az intézkedésével, hogy a távol-
sági vonatokat 1 fős utazószemélyzettel járatja. Visszük a (...)
vonatokat éjjel és nappal egyedül, férfiak és nők egyaránt. A
létszámhiányra való hivatkozás mindent ápol s eltakar! A
MÁV-Start kizárólag műszaki és a forgalmi utasítás szem-
pontjából vizsgálja és biztosítja a biztonságot.

Ha 4 kocsiból áll a szerelvény, akkor viheti 1 fő akár a
világ végére is. Ami leginkább elgondolkodtató az egészben,
hogy egy állítólag személyszállításból élő cég utasai szemé-
lyes biztonságát és a vagyonbiztonságot sem tartja sokra! Az
utasok sincsenek biztonságban, hogyan nézzek a szemébe
annak a fiatal lánynak vagy öreg néninek, akit a cigány már
percek óta zaklat? Mit mondjak neki? Bocs, de egyedül
vagyok… Ez elfogadhatatlan! Ráadásul jön a turistaszezon,
jönnek a nyári szabadságolások és a helyzet tovább fog rom-
lani. Az esetek jelentős részében már napokkal egy héttel
előtte tudják, hogy csak egyfős személyzet lesz a vonaton,
mégsem küld vasútőri, rendőri biztosítást.

Persze az sem megoldás, hogy küld vasútőrt (...). A teljes
útvonalra kérünk biztosítást! A bajt, a tragédiát megelőzni
kell, nem elszenvedni!

Azt meg már nem is minősítem, hogy a KSZ 63. pont sze-
rint biztosított technológiai létszámtól eltérő különdíjazást
is rendszeresen lehúzzák a szolgálati lapokról. Gondolom,
ezt is majd 3 év múlva egy összegben késedelmi kamatokkal
akarják kifizetni! Ha a menetforduló 1+1 fősre van tervezve,
akkor biztosítsa rá a létszámot, vagy rendőri, vasútőri kísé-
retet a vonat teljes útvonalára!

(...) Írtam egy (...) eseményjelentő lapot, és hogy ne kerül-
jön a kukába, másolatokat készítettem róla, melyből egy pél-
dányt, mint jogi képviselőmnek mellékelek. A helyzet egyre
rosszabb, valahogy fékezni kellene ezt a folyamatot, ne a
munkavállalók és az utasok személyes biztonságán spórol-
janak.”
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Az MvT. 62.§-a szerint, a
munkavállalót nem érheti hát-

rány az egészséget nem veszélyez-
tető és biztonságos munkavégzés

követelményeinek megvalósítása ér -
dekében történő fellépéséért.

Az rendben van, ha valaki
panaszkodik. Az viszont már
nincs rendben, ha valaki 
kizárólag csak panaszkodni
tud! Tettek is kellenek!
Számtalan helyzetben gyors ered-
ményt hoz a harcos kiállás! Össze-
szedtünk néhány példát az utóbbi
idők munkavállalói kiállásából.
Egyiküknek sem lett baja abból,
hogy felemelte szavát önmagáért
és társaiért!

Tavaly vezető jegyvizsgáló tagtár-
sunk például komolyan vette a forga-
lom biztonságára vonatkozó utasításo-
kat, és fedélzeti jegyellenőr társaságá-
ban nem volt hajlandó elvinni a három
egységes Desiro-t az esztergomi vona-
lon. A MÁV-Start felmondott neki, de a
VDSzSz Szolidaritás rögtön kollektív
munkaügyi vitát kezdeményezett, a
munkáltató pedig gyorsan visszako-
zott. Azóta is a MÁV-Startnál dolgozik.

Friss történet, hogy egyetlen tola-
tásvezető tagtársunknak elég volt
megtagadnia az utasítás végrehajtását
Tatabányán, egyből megoldódott a
féléves probléma, és rövid időn belül
ismét lett melegvíz! Ez is jól példázza,
hogyan lehet a munkáltatót rávenni az
azonnali intézkedésre.

Bárány Balázs, szakszervezetünk, a
VDSzSz Szolidaritás alelnöke 2015.
március 26-án erről beszélt „Mi a fon-
tosabb: az utasítások betartása vagy a
menetrendszerűség?” című videónk-
ban.

„Ha valaki vagy valakik az utasítás
szerint végzik munkájukat, akkor
bizony a menetrendnek annyi. Nyilván
nem minden vonalszakaszon, de a
törzshálózat túlterhelt vonalain hét-
szentség. Ezt egy példával is demonst-
ráltuk, hiszen csak így van értelme. Két
kollégám elment Rákospalota-Újpest
II. számú váltókezelő őrhelyére a reg-
geli időszakban, amikor jöttek a cso-
portok, és a váltókezelőt figyelték,
hogy miképpen végzi a munkáját, és
ezt rögzítették is. Kiderült, hogy ha a
kolléga az utasítás pontjai szerint jár
el, az összes közlekedő vonat szükség-

szerűen átlagosan 2-3 percet késett.
Az ügy pikantériájához azért hozzátar-
tozik, hogy még így sem voltak meg-
tartva azok a normaidők, amiket
egyébként az utasítás előír. Hangsúlyo-
zom: a cselekmények az utasítás sze-
rint történtek – próbaállítás, vágányút -
állítás, jelzőkezelés, engedélyadás-
kérés, fejrovatos napló vezetése, stb. A
kolléga nem fordította rá azt az időt,
amit az utasítás számára előír – tehát
ami kötelező – ha ez így lett volna,
akkor bizony az említett 3 percből ki
tudja mennyi lett volna.”

A fenti kísérlet előtt egyetlen váltó-
kezelő dolgozott a toronyban. Bár a
technológiai idők nem voltak betartva,
a demonstráció óta a II-es toronyban
már vezető váltókezelő is dolgozik.
Tehát az akció eredményes volt, ennek
ellenére máshol nem követte senki
váltókezelő tagtársunk példáját.

De megemlíthetnénk jó példaként a
2015. őszi gyékényesi fellépést, amikor
az éjszakás és a nappalos tolatócsapat
is megtagadta az utasítás végrehajtá-
sát Gyékényes állomáson, mivel úgy
ítélték meg, hogy a fennálló fertőzés-
veszély az egészségüket veszélyezteti.
Megelégelték, hogy nem vette őket
emberszámba a munkáltató, és minő-

síthetetlen körülmények között akar-
ták őket munkavégzésre kényszeríteni.
Érdekes módon a körülmények azon-
nal rendeződtek, emberivé váltak, és
senkinek semmilyen bántódása nem
esett.

Ezt megelőzően tolatásvezető tag-
társunk tagadta meg az utasítás teljesí-
tését, miután munkavédelmi kesztyűje
elveszítette védelmi képességét, el -
ázott, olajos lett. Kérte, hogy a mun-
káltató biztosítson számára megfele-
lőt, ez azonban nem történt meg, sőt,
a munkáltató jelentős büntetést helye-
zett kilátásba. Ennek ellenére tagtár-
sunk Miskolc-Tiszai állomáson megta-
gadta az utasítás teljesítését: nem
ment a vágányok közé, a forgalmi iro-
dában ült, rendelkezésre állt. 

A munkáltató hat hónap 20%-os, az
akkori szabályok szerint maximális
alapbércsökkentést szabott ki rá, amit
a VDSzSz Szolidaritás a munkaügyi
bíróságon megtámadott. A pert jog-
erősen megnyertük, a jogkörgyakorló
kénytelen volt a hátrányos jogkövet-
kezményt okozó intézkedését vissza-
vonni. 

Azóta Miskolc-Tiszain a forgalmi iro-
dában mindig van megfelelő állapotú
munkavédelmi kesztyű...

Bárány Balázs 2016. május 11-én arról is beszélt Székesfehérvá-
ron, hogy annak, aki hasznos tagja a társadalomnak, legalább annyi
jövedelmet kell biztosítania a társadalomnak, amiből meg tud élni.
Ne azon kelljen nap, mint nap aggódni, hogy mit hoz a holnap, tud-e
majd élelmet, ruhát venni, lesz-e tüzelője. És ez nincs meg a vasút-
nál, mindezidáig nem tudtuk elfogadtatni a vasút vezetésével sem,
hogy legalább ebben legyenek partnerek.

A munkáltatók nem hajlandóak ebben szerepet vállalni. Az idei
bérmegállapodás érdekében kínunkban már a bértárgyalásra kellett
hívnunk Fónagy János parlamenti államtitkárt. Máskülönben nem
tudtunk volna megegyezni a MÁV-Csoporttal: bele akartak hajszolni
minket a sztrájkba. Egyébként, ha sztrájkot hirdetünk, nem adtak
volna egy fillért sem – szögezte le Bárány Balázs, hozzátéve: „Tud-
játok, elég sok sztrájkot végigcsináltunk, miért áltassunk embereket
hiú reményekkel? Felelőtlenség ígérgetni vagy valakit hamis utakra
terelni.”

Minimum 50-60%-os bérfejlesztés kellene – jelentette ki a
VDSzSz Szolidaritás alelnöke. Még egy egzisztenciával rendel-
kező egyedülálló munkavállalónak is havi nettó 150-200 ezer
forint kellene ahhoz, hogy nagyjából elfogadhatóan megélhes-
sen.

Mint mondta:
„Szégyelli magát az ember a bértárgyalásokon: ezer meg kétezer

forintokon megy a cirkusz. Tudjátok, az az egészben a siralmas,
hogy az ember nézi a MÁV vagy akár a MÁV-Start üzleti tervét, és azt
látja, hogy a személyi jellegű kiadások 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben
nem változnak. Nem növekednek. Jelen vagyunk a Felügyelő Bizott-
ságban, (...) nem fogadjuk el az üzleti tervet, de nem számít, nem is
érdekli őket. A hatalom arrogáns, mert tudja, hogy a közösség meg-
osztható, a vasutasok is megoszthatóak.

Én megőrülök attól, amikor a szakmák egymást méricskélik. Ez
szándékosan van kitalálva. Egy normális világban, ha például a
pékek sztrájkot hirdetnek, akkor vita és lázongás nélkül mindenki
melléjük áll. Nálunk, ha valamelyik munkavállalói csoportnak prob-
lémája van, mi történik? Hasonlítgatnak: „mit ugrálnak azok, mikor a
másik még kevesebbet keres”. Meg lehet osztani vele. Egyszerűen
pofátlanság egy kívülállónak azt vizslatni, hogy a másik miért keres
annyit. Nem is lenne szabad. Azt ő tudja megítélni, hogy érzi, meny-
nyit ér az ő munkája. Normálisabb társadalmakban, ha van egy meg-
mozdulás, száz, kétszázezer ember kimegy az utcára.”

Egy héttel később, a május 17-i VÉT-ülést követően a VDSzSz
Szolidaritás képviselőjének a munkáltató beszámolt arról, hogy a
tulajdonoshoz fordult annak érdekében, hogy jelentős, legalább
30%-os jövedelemnövekedésben részesítsék a vasutasokat. Feltéve,
ha nem csak szavakban, hanem tettekben is helyre kívánják állítani
a vasutas munka presztízsét, meg kívánják akadályozni a fiatalok
elvándorlását a vasúttól, és tényleg tenni akarnak azért, hogy olyan
munkaerő-utánpótlás érkezzen a vasúthoz, akik munkájára számíta-
ni lehet.

Szakszervezetünk természetesen örömmel fogadta ezt a fejle-
ményt, hiszen ez már régóta esedékes. Talán mi is szerepet játszot-
tunk abban, hogy ez a tulajdonos részére írt levél megszületett,
hiszen épp elégszer hangsúlyoztuk, hogy a vasutasok jelentős
részének jelenlegi jövedelme túl kevés ahhoz, hogy a mindennapi
megélhetési problémák ne hátráltassák őket felelősségteljes munká-
juk elvégzésében.

(Folytatás az 5. oldalról)
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50-60%-os bérfejlesztésre lenne
szükség, a vasutas jövedelmek 

legalább 30%-os emelését 
kezdeményezte a munkáltató 

a tulajdonosnál!

50-60%-os bérfejlesztésre lenne
szükség, a vasutas jövedelmek 

legalább 30%-os emelését 
kezdeményezte a munkáltató 

a tulajdonosnál!

Számtalan fórumon felajánlottuk, hogy Szak-
szervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás ilyen meg-
keresés esetén – előzetes konzultáció után –
segít akár személyes jelenléttel is javítani a
körülményeken! Egyet azonban nem tudunk: a
munkavállalók helyett, helyettetek nem tudunk
eredményt elérni. Nélkületek nem megy!
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rendszer megújítását is. Csakhogy sok esetben nem az a probléma, hogy nem kopog-
tatnak elegen a vasúttársaságnál, hanem inkább az, hogy a jelentkezők nem felelnek
meg a szigorú követelményeket támasztó egészségi alkalmassági vizsgálatokon, vagy
éppen lemorzsolódnak a kötelező képzés ideje alatt.

Ugyanebben a témában Csépke András, a személyszállítást végző MÁV-Start Zrt.
vezére azt közölte, hogy a „természetes pótláson túl” a közelmúltban 150 embert vet-
tek fel jegyvizsgálói munkakörbe. Viszont több érdeklődőre lenne szükség a jelöltek
kihullása miatt, ehhez pedig jobb munkakörülményekkel és anyagi juttatásokkal kelle-
ne vonzóbbá tenni a munkát.

Utóbbi megállapítással a VDSzSz Szolidaritás elnöke is egyetért. Halasi Zoltán
elmondta: a forgalmi dolgozók esetében száz-kétszáz ember hiányzik, a MÁV-Startnál
nagyjából ugyanennyi jegyvizsgálóra és pénztárosra lenne még szükség. Mivel jelen-
leg valamivel több mint kétezer jegyvizsgáló és háromezer forgalmi szolgálattevő dol-
gozik a vasútnál, ez viszonylag nagy arányú, 5-10 százalékos létszámhiányt jelent. A
VDSzSz Szolidaritás elnöke szerint már évekkel ezelőtt el kellett volna kezdeni felké-
szülni a nyugdíjazás előtt álló négyezer kolléga pótlására. Most évente ezer ember fel-
vételére lenne szükség, akinek még a szükséges képzést is el kell végeznie.

A magyar vasút ma nem tudja megtartani a munkaerőt, hiányoznak a versenyképes
fizetések, rosszak a munkakörülmények – sorolta Halasi Zoltán. 

A VDSzSz Szolidaritás elnöke a Klub Rádió Reggeli gyors című műsorában többek
között elmondta: Nem is az a probléma, hogy mennyien mennének nyugdíjba, hanem
az, hogy hányan jönnének dolgozni a MÁV-Csoporthoz. Jobban meg kell fizetni a vas-
utasokat, a jelenlegi létszámhiány évek alatt alakult ki, ezt a helyzetet a MÁV-Csoport
vezetése nem kezdte el időben kezelni. Évek óta hangsúlyozzuk, hogy a jövedelmi
viszonyok miatt nem vonzó vasutasnak lenni: több munkakör esetében – például a
gépészeknél – a kezdőbérek a minimálbér környékén mozognak.

Versenyfutás a minimálbérrel!
2019-ig négyezer vasutas

megy nyugdíjba!
Már évekkel ezelőtt el kellett volna
kezdeni felkészülni a nyugdíjazás
előtt álló négyezer kolléga pótlására.
Most évente ezer ember felvételére
lenne szükség, akiknek még a szük-
séges képzést is el kell végeznie. A
magyar vasút ma nem tudja megtar-
tani a munkaerőt, hiányoznak a ver-
senyképes fizetések, rosszak a mun-
kakörülmények – nyilatkozta Halasi
Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke
a Magyar Nemzetnek adott interjújá-
ban.

A cikk szerint a MÁV bő 37 ezres állományából
2019-ig négyezer vasúti dolgozó megy nyugdíjba, ha a
pótlásukról nem gondoskodnak, abból komoly hiány
lehet. A cég tisztában van a problémával: átalakítja kép-
zési programját, és kedvezőbb feltételeket próbál terem-
teni több munkakörben is. Hangosbemondón és kijelző-
kön is hirdeti az álláslehetőségeket.

Egyre égetőbb problémává válik a krónikus szakem-
berhiány az államvasutaknál. Egy háttérbeszélgetésen
Dávid Ilona vezérigazgató elmondta: toborzásba fogtak,
és a hatékony oktatáshoz elkezdték a belső képzési

Május 11-én a kora hajnali
órákban, az éj leple alatt
kezdték el lebontani a szé-

kesfehérvári II. számú állító-
központot annak ellenére,

hogy a Műemlékvédelem elv-
ben május 17-ig dönthetett volna

a torony további sorsáról. Egy nap
múlva már nem volt miről dönteni.
A torony lebontásának szimboli-
kus üzenete is van, hiszen a vas-
utasokkal nagyon hasonló törté-
nik napjainkban: ha a munkáltató-
nak nem tetszik valami, egyszerű-
en eltakaríttatja az útból – legyen
szó akár épületről, akár jogsza-
bályról.

H
asonló történik az Mt. 101.§ (3)
bekezdéssel is: ha a munkáltató-
nak nincs ínyére a szabályozás,
elrohan a törvényalkotóhoz, és

törölteti azt. A VDSzSz Szolidaritás által jog-
erősen megnyert, készenléti jellegű munka-
körökkel kapcsolatos próbaperben hozott
ítéletet követően a gyakran arrogáns, a vas-
utasokat gyötrő munkáltatói túlkapások
mellett a MÁV Zrt. humán szentháromsága
úgy véli, megtalálta a helyes irányt. Ez pedig
a jogalkotásban teljesedik ki.

A VDSzSz Szolidaritás által évek óta
egyre-másra javasolt érdemi tárgyalások
helyett jobbnak látták achillesi erejüket és
befolyásukat a jogszabályok megváltoztatá-
sára fordítani.

Ennek hatására a vasárnapi munkavég-
zéshez kapcsolódó, munkavállalókat védő
szabályok közül egyelőre még csak az egyi-
ket [az Mt. 101. § (3)-t] – a kormány sürgős-
séggel töröltetni kívánja. 

Miután e „nemes” feladatot a MÁV letudta,
nem, nem pihent meg: töretlen elszántsággal
újabb, a vasutasok életét könnyítő jogszabály
kedvező hatásait semlegesítené.

2015. augusztus elsejei hatállyal ugyanis
módosították a munkába járással kapcsolatos
utazási költségtérítésről szóló 39/2010. sz. Kor-
mányrendeletet. A módosítás szándéka két-
ségkívül az volt, hogy az óvodás, bölcsődés
gyermeküket nevelő munkavállalók a munka-
helyük és a lakóhelyük közötti közösségi közle-
kedés lehetőségeire tekintet nélkül részesül-
hessenek költségtérítésben (kilométerenként 9
forintban). Bizonyára közületek senki nem lepő-
dik meg, ha azt olvassa, hogy a MÁV humán
vezetése ezen a rendeleten is felzúdult, ami
még hagyján: nem is kívánja alkalmazni! 

Hosszú, esengő, segítségkérő levélben for-
dult a tulajdonoshoz azzal, hogy az arcképes
igazolvánnyal rendelkezők számára a gépko-
csi-költségtérítés kettős ellátásnak minősülne,
így utóbbit szükségtelennek ítélték. A fentiek
miatt Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás el -
nöke a tulajdonoshoz fordult.

(A munkáltatónál a levélírók talán attól tarta-
nak, hogy a vasutasok autózása a társadalom
igazságérzetét oly mértékben irritálná, hogy til-
takozásképpen százezrek rohannának az utcá-
ra.) Pedig a hivatkozott Kormányrendelet annyi-
ban is előremutató, hogy a munkáltató számá-
ra lehetővé teszi, hogy az érintettek esetében a
munkahelyre, lakhelyre való utazás akkor is
munkába járásnak minősíthető, ha a munkavál-
laló a közigazgatási határon belül utazik. 

A székesfehérvári II. számú állító-
központ lebontásának szimbolikus
üzenete van a vasutasok számára!

Az Mt. 101. § (3) törlésének megakadályozása érdekében az
eltelt hónapban levelet írtunk a miniszterelnök és a nemzet-
gazdasági miniszter részére is. A VDSzSz Szolidaritás és az
Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete közös levelé-
ben egyértelművé tette Orbán Viktor számára, hogy a pihenés,
kikapcsolódás, családi program lehetőségét venné el az álsá-
gos indoklással benyújtott törvénymódosítási javaslat, ami
drasztikusan csökkentené a magyar munkavállalók, köztük
tagjaink eddigi munkabérét is. Mint írtuk: „A javasolt törvényi

változás (…) csak és kizárólag egy-két magáról megfeledke-
zett munkáltató önös, kapzsi érdekeit szolgálja. Hiszen nemte-
len tettükkel a javarészt alacsony jövedelmű – épp ezért rend-
kívül kiszolgáltatott helyzetben lévő – munkavállalók és csa-
ládjuk megélhetését közvetlenül is veszélyeztetik.”

Egyúttal kértük, hogy a vasárnapi munkavégzésre kötelezett
munkavállalókat alanyi jogon és feltétel nélkül illesse meg a
vasárnapra eső munkaideje arányában legalább az 50% – az
Mt. 140. §-ban foglaltak szerint járó – ún. vasárnapi pótlék!

„A MÁV Zrt. humánpolitikai vezér-
igazgató-helyettesének nyilatkozata
szerint június végére elkészül a
készenléti jellegű munkakörökkel
kapcsolatos elszámolás. Újdonság
azonban, hogy december 31. helyett
már július első heteiben minden érin-
tett számára kifizetik az elmaradt pót-
lékot. Ez persze jó hír lenne, ha –
információink szerint – a MÁV-Cso-
port nem arra törekedne, hogy a
készenléti jellegű munkakörökben
foglalkoztatott vasutasok számára
jóval kevesebb elmaradt jövedelmet
fizessen ki júliusban. Az újraszámfej-
tés során alkalmazandó algoritmussal
kapcsolatban ugyanis különféle
nyugtalanító híresztelések kaptak
szárnyra, emiatt a VDSzSz Szolidari-
tás konzultációt kezdeményezett. ”

(Fotó: Rodek Gyula)



Hiszen ha sokan
akarják ugyan-
azt, bármit el
lehet érni a
munkáltatónál,
erre jó példát

szolgáltattak az elmúlt hetek
eseményei. Halasi Zoltán, a
VDSzSz Szolidaritás elnöke az
Országjáró Infóturné debre-
ceni állomásán többek között
arról is beszélt, hogy a vasár-
napi boltzárral kapcsolatban
már meg is tettük javaslatun-
kat a vasárnapi munkavégzés
felüldíjazása érdekében! Erre
kizárólag annak érdekében
kerítettünk sort, hogy ne csak
a kereskedelmi dolgozók,
hanem a vasutasok vasárnapi
munkavégzését is magasabb
értékben díjazzák. 

Még egyszer a készenléti jelle-
gű munkakörök hátteréről és a
fejleményekről:

2012. július elsején megváltozott a
Munka törvénykönyve. Két nagyon fontos
változás történt, amit sajnos az akkori
MÁV-vezetők generáltak: ők javasolták
ugyanis a törvényhozók részére, hogy a
munkaközi szünet ne legyen a munkaidő
része, illetve azt is, hogy a napi munkaidőt
emeljék meg 8 órára. 

Addig Magyarországon csak a MÁV-nál
és a MOL-nál volt nyolc óránál rövidebb a
napi munkaidő, utóbbi esetében is csak a
műszakos munkarendben foglalkoztatottak
esetében. Az Mt. említett módosítása tehát
a vasutasokon és az érintett MOL-munka-
vállalókon kívül senki mást nem érintett. 

Mint Halasi Zoltán elmondta, szúrhatta a
szemüket, hogy a törvény szerint a munka-
közi szünet a munkaidő része volt, aminek
ideje alatt a munkavállalóknak nem kellett
semmit csinálniuk. Micsoda gonoszság –
gondolhatták: inkább ne legyen ez sem.
Különösen az a passzus utalt erre, misze-
rint a többségi állami tulajdonban lévő vál-
lalatoknál ettől még csak el sem lehetett

térni a készenléti jellegű munkakörökben
foglalkoztatottak kivételével.

2013 elején megalakult a MÁV-Start, és
az új Mt-nek megfelelően sor került a KSZ-
ek módosítására, de új kollektív szerződé-
sek nem köttettek. Hiszen az Mt. például azt
is rögzíti, hogy állami vállalatnál nem lehet
megállapodni emelt összegű végkielégítés-
ben, kivéve, ha a törvény hatályba lépése
előtt ez már megtörtént a KSZ-ben: ezért
nem kötöttünk új KSZ-t.

A vasúton kezelhetetlen a munkaközi
szünet kérdése bizonyos munkakörökben:
a mozdonyvezetők esetében a mai napig
nem tudták megoldani, de a forgalmi szol-
gálattevők, jegyvizsgálók/vezető jegyvizs-
gálók esetében is gondot okozott a kiadá-
sa, sőt, még a pénztárosoknál sem mindig
sikerült. Akkor jeleztük a munkáltatónak:
ha meg tudunk egyezni abban, hogy
készenléti jellegűnek minősítsük a munka-
köröket, akkor átvágjuk a gordiuszi cso-
mót: a pénztárakban ki sem kell jelölni a
munkaközi szünetet, az utazóknál pedig be
kellett tenni a fordába. Ez frappáns megol-
dás volt, a Pályavasútnál persze bonyolul-
tabb volt az ügy (ki lehet-e adni, éjszaka
nem tudja kiadni, stb.). A készenléti jellegű

munkakörök bevezetése mindenesetre
közös akarattal történt.

2012 után azonban az Mt. egy-egy pasz-
szusát ismét módosították: ekkor fedtük
fel, hogy azt írja a törvény, amit végül a
bíróság is kimondott: aki vasárnap munkát
végez, azt a megelőző szombaton rendes
munkaidőre nem lehet beosztani a készen-
léti jellegű munkakörben foglalkoztatottak
esetében. Ennek megvan a logikája, hiszen
mi is a készenléti jelleg lényege? Az, hogy
valaki hosszabb ideig dolgozhat, akár 24
órát is. Aki viszont így dolgozik, azt nem
szabad azzal büntetni, hogy még szombat-
vasárnap is munkát végez. Ez analóg azzal,
amit mondtunk: a vasárnapi munkavégzést
is díjazni kell, hogy a munkáltató számára
minél drágább legyen, és csak az dolgoz-
zon, akire feltétlen szükség van.

Az említett törvényi passzussal megke-
restük a MÁV-ot azzal, hogy nem jól van ez
így, mivel az érintett munkavállalókat nem
a törvény szerint díjazzák. Nem tilos beosz-
tani a munkavállalókat, ezt azonban nem
rendes munkaidőben, hanem rendkívüli
munkavégzés keretében kell megtenni,
amit el kell rendelni, majd ki is kell fizetni
az érintettek részére. 

Figyelmeztettük a MÁV-ot, hogy be fog-
juk őket perelni. Mindhiába. Ekkor indult
László Gábor és Kurunczi Imre tagtársaink
próbapere. Benyújtottuk a keresetet, és
elsőfokon nekünk adott igazat a bíróság.
Az ítélet után megkerestük a MÁV vezetőit,
és javasoltuk: bármi is legyen a jogerős íté-
let, modellezzük előre, mi történik abban az
esetben, ha a MÁV vagy a VDSzSz Szolida-
ritás nyerné meg a pert, és milyen lehető-
ségek kínálkoznának. Ez egyébként a VÉT-
üléseken többször is elhangzott. Mindhiá-
ba. Ezután született meg a jogerős ítélet
2016. február 25-én a Szegedi Törvényszé-
ken. Ezt követően a munkáltató megvádol-
ta a VDSzSz Szolidaritás vezetését azzal,
hogy miért nem szóltunk nekik, ha mi ezt
tudtuk?! Két éven át minden alkalommal
felhívtuk erre a figyelmüket…

A munkáltatók végül úgy döntöttek,
hogy tudomásul veszik az ítéletet, és a tör-
vény által előírt három éves időtartamban,
visszamenőlegesen rendezik a helyzetet.
Persze, erkölcsileg 2012. július elsejéig, az
új Mt. hatályba lépésének idejéig ki kellene
kifizetni az elmaradást, de ez jogilag csak
három évre visszamenőlegesen követelhe-
tő. Március 7-én a munkáltató tárgyalási
szándékkal kereste meg a VDSzSz Szolida-
ritást. Halasi Zoltán elmondta, hogy a tár-
gyaláson jelen volt a két humán vezető,
akik arról tájékoztatták, hogy átalánydíjas
megoldással szeretnék megoldani a hely-
zetet. Kértük, hogy mutassák be a rendkí-
vüli munkavégzés mértékét száz jegyvizs-
gáló, pénztáros, forgalmi szolgálattevő,
váltókezelő, stb. esetében. Ezt azonban a
munkáltatóknak március 11-én délig nem
sikerült megtenniük: ezt a határidőt jelölte
meg ugyanis számukra a VDSzSz Szolidari-
tás. Mint Halasi Zoltán fogalmazott:

„Péntek déli tizenkettőkor felhívtam
mindkettejüket telefonon, és tájékoz-
tattam őket arról, hogy volt egy kör-
konferenciás elnökségi ülés, és az

elnökség úgy döntött, hogy nem támo-
gatható ez az átalánydíjas kifizetés.”

Aztán nekiláttak az egyéni megállapodá-
sokkal kapcsolatos őrületnek. Volt, hogy
például a vonaton a főnök hazakísérte a
jegyvizsgálót, és ezalatt próbálta meg rábe-
szélni az aláírásra. Végül március 25-én lét-
rejött az egyezség. Ezt követően a MÁV-nál
és a MÁV-Startnál külön folytatódtak az
egyeztetések. Míg utóbbinál létrejött az
egyezség, a MÁV esetében ez még várat
magára. 

A munkáltató az SAP-t bízta meg a szá-
mítás elvégzésével, jelenleg három évre
visszamenőlegesen gyűjtik ki az adatokat a
MÁV-Csoport 10 ezer munkavállalója
részére. Mivel a három év mindegyikében
eltérő volt a járulék, még az adóbevalláso-
kat is módosítani kell, hiszen a visszame-
nőleges kifizetéssel eltérő jövedelme kelet-
kezik az érintett munkavállalóknak. Ezért
az SAP június végéig kért határidőt, addig-
ra tudja elvégezni a számításokat. 

Halasi Zoltán hangsúlyozta: A sikerhez
az is kellett, hogy nagyon sokan ellenálltak,
és – helyesen – megtagadták az egyéni
megállapodás aláírását. Hiszen a tulajdo-
nos azzal is tisztában volt, hogy több ezer
munkavállaló indít keresetet a MÁV, MÁV-
Start ellen. Nehezen adható el ugyanis,
hogy egy állami vállalat az állam hatalmi
ágán (bíróság) hozott ítéletet nem veszi
figyelembe, és inkább beperelteti magát
több ezer munkavállalóval?! Halasi Zoltán
szerint ez nagyon sokat nyomott a latban,
és a történtek precedensértékűek a munka-
vállalók, a szakszervezeti tagok és a
VDSzSz Szolidaritás számára egyaránt.
Mint mondta:

„Eredményt csak a tagok tudnak elér-
ni. Ezt kell megérteni. Remélem, ez jó
példa volt arra, hogy ha sokan akar-
ják, bármit el lehet érni a munkáltató-
nál. Komolyan mondom: bármit. Csak

ehhez kell az a kritikus tömeg, mint az
atombombánál, hogy felrobbanjon.”

Természetesen nem feledkeztünk meg
arról, hogy a bérmegállapodásból adódóan
számos feladat áll még előttünk, ilyen pél-
dául a középtávú megállapodás megkötése
és a műszakpótlék-emelés kérdésköre.
Utóbbiban már eljutottunk odáig, hogy
minden igazgatóság összeállította azon
szolgálati helyek listáját, ahol a munkáltató
kívánatosnak tartja a műszakpótlék-eme-
lést. 

Bárki bármit is mond, a készenléti jelle-
gű munkakörök körüli vita nem érintheti
kedvezőtlenül a műszakpótlékkal érintett
munkakörökben foglalkoztatott vasutaso-
kat. Szeretnénk elérni, hogy a tavaly beve-
zetett 10% műszakpótlék-emelés egyre
szélesebb körben honosodjon meg a MÁV
Zrt-nél – függetlenül attól, hogy ki milyen
munkakörben van foglalkoztatva!
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A Startnál létrejött, KSZ-módosítást 
nem igénylő megoldás többek között

tartalmazza:
„Amennyiben a munkáltató a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott

munkavállalót szombaton és az azt közvetlenül követő vasárnapon is munkavég-
zésre kívánja beosztani, akkor – a törvényi beosztási korlátra tekintettel – a havi
elővezénylés készítésekor a szombati napra eső szolgálatot, vagy szolgálatrészt
rendkívüli munkavégzésként kell megjelölni és figyelembe venni a munkaidő-
beosztásban. Az ily módon szombati napra tervezett munkaidő időtartama a terve-
zés szintjén, a havi kötelező órába nem számít bele.

Az így elrendelt munkavégzés csak abban az esetben minősül rendkívüli mun-
kavégzésnek, amennyiben a munkavállaló szombaton és az azt közvetlenül követő
vasárnap is ténylegesen munkát végzett (...).”

A munkáltató kinyilvánította: törekszik arra, hogy éves szinten a készenléti jel-
legű munkakört betöltő munkavállalók rendes munkaidőben teljesített szolgálatai-
nak száma ne emelkedjen, illetve az egy szolgálatban eltöltött átlagos rendes mun-
kaidejük ne csökkenjen.

A MÁV esetében viszont nem közeledtek az álláspontok. A Startnál azért volt
könnyebb rendezni a dolgot, mert homogén munkavállalói csoportokat (jegyvizsgá-
lókat, pénztárosokat, pár vezénylőt) érintett. Ezzel szemben a Pályavasút esetében
a szolgálati helyek között is jelentős különbségek vannak, hiszen van, ahol:

• már 40% a műszakpótlék (Budapest) és készenléti jellegű
• 40% a műszakpótlék, de nem készenléti jellegű

• nincs 40% műszakpótlék és készenléti jellegű
• nincs 40% műszakpótlék és nem is készenléti jellegű.

Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke az Országjáró Infóturné keretében
elmondta: ez nagyon igazságtalan helyzet, hiszen a készenléti jellegű munkakörö-
ket általában az alacsonyabb leterheltségű szolgálati helyeken lehetett bevezetni.
A nagyobb leterheltségű állomások egy részében bevezették, máshol viszont nem.

Szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás a tárgyalások során azt javasolta, hogy
a munkáltató a nagy leterheltségű szolgálati helyek esetében fogadja el a 10%-os
műszakpótlék-emelést, amit az érintett, készenléti jellegű munkakörben foglalkoz-
tatott munkavállalók is megkapnának – mindenki máshoz hasonlóan. (A nagy leter-
heltségű szolgálati helyek igazgatóságonként vannak meghatározva és felsorolva.)
Ez esetben ezeken a szolgálati helyeken az ügyet részünkről rendezettnek tekint-
jük.

Azokon a szolgálati helyeken, ahol a munkavállalók nem részesülnek a 10%
műszakpótlék-emelésben, javaslatunk alapján a készenléti jellegű munkakörben
foglalkoztatottak részére 100%-os pótlék járna – amennyiben az érintett munkavál-
laló vasárnap rendes munkaidőre van beosztva, és az ezt közvetlenül megelőző
szombaton munkavégzést rendeltek el számára. Cserébe ez a munkaidő nem minő-
sülne rendkívüli munkavégzésnek, tehát nem terhelné a munkavállalót érintő éves
túlórakeretet.

Nagyvonalakban ez a javaslatunk, amit korrektnek és elfogadhatónak tartunk.
Ennek ellenére nem jött létre a megállapodás. Hangsúlyozzuk, hogy a munkáltató –
eredeti tervezete értelmében – ebben a konstrukcióban mindössze 15% pótlékban
gondolkodott a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak esetében. 

Akár az atombombánál:

Próbaper
Nyíregyházán lezárult a
készenléti jellegű mun-
kakörök kapcsán indí-
tott másik perünk is: tag-
társunknak a munkálta-
tó egyezséget ajánlott. 

Nyíregyházán folytatódott a ké -
szenléti jellegű munkakörökkel kap-
csolatban indított perünk, ami örven-
detes eredménnyel le is zárult: a
munkáltató egyezséget kínált, ezt
tagtársunk – László Gábor – elfogad-
ta. Ennek értelmében az elmaradt
munkabért részére – kamatokkal
együtt – megfizetik, a perköltséget
állják. A munkáltató ezzel vitathatat-
lanul elismerte a készenléti jellegű
munkakörben foglalkoztatott vasuta-
sok érdekében támasztott követelé-
seink jogszerű voltát.

Kell a kritikus tömeg,
hogy felrobbanjon!
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A XVI. Küldöttgyűlés az alapdokumentumban megerő-

sítette a szakmai tagozatok szerepét, továbbá képvisele-

tét a megfelelő döntéshozatali szinteken.

A jövőben a VDSzSz Szolidaritás Elnöksége is csak

tanácskozási joggal vesz részt szakszervezetünk Küldött-

gyűlésein, ezzel még inkább letisztult a különböző testü-

letek egymáshoz való viszonya – elismerve a legfőbb

döntéshozó szerv, a Küldöttgyűlés szerepét.

Szakszervezetünk lényegesen nagyobb súlyt kíván

fektetni a jövőben tagjaink szociális gondjainak enyhíté-

sére, a rendkívüli élethelyzetek kezelésére, ezért az

Alapszabályban erre Szociális és Segélyezési Alapot

hoztunk létre.
A fentieken kívül számos ponton szükségessé vált az

alapdokumentum szabályainak egyértelműsítése, ponto-

sítása, illetve módosítása.

Utazói bér- és besorolási rendszer:
A MÁV-Start célja, hogy 
megossza a vasutasokat!

Pert nyert a VDSzSz Szolidaritás a VDSzSz Szövetséggel szemben!

Több hónapos bírósági eljárást követően a Fővárosi Törvényszék 2016. május 4-én megállapította, hogy szak-

szervezetünket a VDSzSz Szövetségből jogellenesen távolították el. 

A kizárásról és a törlésről szóló határozatokat az elsőfokon eljáró bíróság megsemmisítette.

Indoklásában rámutatott arra, hogy a VDSzSz Szövetség nevében eljárók érvelései megalapozatlanok voltak. Mint ismeretes, a kizárással a

VDSzSz Szolidaritás volt elnökének vélhetően az volt a célja, hogy a VDSzSz Szövetségben ne gyakorolhassuk tagsági jogainkat, ezáltal – töb-

bek között – ne legyen lehetőségünk elszámoltatni a VDSzSz Szövetség elnökét a vagyonfelélés okairól, egyéni pénzköltéseiről, és ne tudjuk

megakadályozni a VDSzSz Szövetség vagyonának további felélését.

Az ítéletet követően felhívtuk a VDSzSz Szolidaritás korábbi elnökének figyelmét a „VDSzSz Szövetség vagyonának különös gonddal való

megóvására, a további vagyonfelélés felhagyására”.

Továbbra is elvárjuk, hogy a korábbi felhívásainknak megfelelően a VDSzSz Szövetség szakszervezetünk felé számoljon el a VDSzSz Szoli-

daritástól a VDSzSz Szövetséghez juttatott pénzeszközök felhasználásáról. Ugyanígy elvárjuk a VDSzSz Szolidaritás korábbi elnökétől a sze-

mélyes pénzfelhasználásokról való elszámolást is.

Egy éve azt vállaltuk, hogy a területi szervezete-

ket erősítjük, és nem a központot. Ennek megfe-

lelően a területi szervezetek megerősítése

elkezdődött, és folytatódni is fog. A befizetett

tagdíjból a tagok és a tagokat képviselő helyi

szervezetek 70%-ban részesülnek. Apró lépések-

ben, megfontoltan kell haladni, mert visszalépni

sokkal rosszabb, ha már eljutottunk valameddig.

Viszont anyagi lehetőségeinkhez mérten minden küldöttgyű-

lésen lesz olyan elem, ami az előzőhöz képest valami többletet

nyújt a tagság számára. Járjuk azt az utat, amit a tavalyi máju-

si, illetve júliusi küldöttgyűlésen kijelöltetek a VDSzSz Szolida-

ritás számára – jelentette ki Halasi Zoltán, szakszervezetünk

elnöke május 18-án, a Küldöttgyűlést megnyitó beszédében.

A szakszervezetünk működésének alapját jelentő alapsza-

bály a szakszervezet megújításának szellemében készült,

ennek megfelelően tovább erősítette azokat a garanciákat,

amik a demokratikus működést és az alulról építkezést egy -

aránt biztosítják.
A XVI. Küldöttgyűlés újraszabályozta a küldöttek körét, stá-

tuszát, illetve ezzel összefüggésben a mandátumok megállapí-

tásának rendjét. Ennek értelmében a jövőben abban az alap-

szervezetben, ahol 50 fős, vagy ennél nagyobb létszámú tagcso-

port működik, a tagcsoport vezetője küldött lesz, és a tagcso-

port létszámával megegyező mandátummal rendelkezik (érte-

lemszerűen ez a mandátumszám csökkenti az alapszervezeti

vezető ügyvivő mandátumainak számát). Ezzel együtt a Küldött-

gyűlés tagjainak, résztvevőinek köre is szélesedett.

Az Alapszabály egyértelművé tette, hogy szakszervezetünk

alapegysége a tagcsoport, ennek megfelelően a tagdíjhányad

feletti jogosultság is őket illeti meg.

A VDSzSz Szolidaritás XVI. Küldöttgyűlése:

A tagság érdekei a legfontosabbak!

(Fotók: Rodek Gyula)

Durcásan hagyták el a
tárgyalót a MÁV-Start
vezetői, miután május
27-én nem tudtunk
megegyezni a megnö-
velt munkaidő alkal-
mazásáról. Mint tud-

játok, május 25-én ülésezett a VDSzSz
Szolidaritás Személyszállítási Utazó Tago-
zata, ezen áttekintették a munkáltató
ajánlatát, és javaslatokkal egészítették ki.
A Tagozat által meghatározott feltételek
mentén felhatalmazást kapott a VDSzSz
Szolidaritás vezetése a munkáltatóval
való tárgyalásra. Bárány Balázs, a VDSzSz
Szolidaritás alelnöke szerint a Tagozat
észrevételei abszolút helyénvalóak, ok -
szerűek, és szerintünk teljesíthetőek.

Ennek ellenére a MÁV-Start vezérigaz-
gatója nem kívánta javaslatainkat befo-
gadni, tartotta magát a korábbi ajánla-
tokhoz, így nem jutottunk egyezségre.
Szomorú az a dacoskodás, ami a tárgya-
lást jellemezte, különösen az, hogy Csép-
ke András a tárgyalás végén kijelentette:
a munkáltató egyoldalú intézkedések
sorozatával fogja az általa kívánt célt
elérni.

Persze meg lehet próbálni, de nem
sok köszönet lesz abban, ha a munkálta-
tó mindebből kihagyja az érintett vasuta-
sokat, és képviselőiket, így a VDSzSz Szo-
lidaritást. Hangsúlyozzuk: alapvető érde-
künk, hogy a vasutas társadalom vissza-
szerezze korábbi társadalmi elismertsé-
gét, amit aztán tovább lehet fejleszteni.

Dicséretes és követendő, amit Dávid
Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója

képvisel: eszerint legalább 30%-os bér-
fejlesztésre van szükség a végrehajtó
szolgálat esetében. Ehhez képest a MÁV-
Start vezetésének ajánlata meg sem
közelíti ezt a mértéket.

Javasoljuk, hogy azok, akiket a mun-
káltató megkeres, aláírás előtt alaposan
tanulmányozzák a számukra felkínált
egyéni megállapodás tartalmát, és kérjék
ki tisztségviselőink véleményét. Helyte-
len, hogy a munkáltató egyéni megálla-
podásokkal kí vánja megosztani a vasuta-
sokat, pusztán azért, mert a hosszú évek
óta tartó, siralmas létszámpolitikája
miatt létszámhiány van többek között az
utazók körében is.

A munkáltató korábban letette a
nagyesküt, hogy tisztességgel, ember-
séggel bánik a munkavállalókkal. Ezzel
szemben a ve zénylések ötletszerűek,
embert próbálóak, a vállalat vezetése
nem tartja be adott szavát. Hiszen azt
vállalta, hogy a készenléti jellegű munka-
körök esetében minden esetben a szom-
batot számolja el és tartja nyilván rendkí-
vüli munkavégzésként, amennyiben a

vasárnapot közvetlenül megelőző szom-
baton munkavégzésre kerül sor. Ahogy
azt egyébként a törvény elő is írja.

Nem ezt teszi. Amikor ennek okára
rákérdezünk, cinikusan azt feleli, hogy
szerinte ez így jogszerű. Szerintünk meg
nem az. Dacból vagy gőgből a munkavál-
lalókon áll bosszút azért, mert haragszik
a VDSzSz Szolidaritásra. Helytelen ál lás -
pont. (Ismeretes: a VDSzSz Szolidaritás
február 25-én jogerősen pert nyert a Sze-
gedi Törvényszéken, majd a szakszerve-
zetünkkel folytatott egy hónapos huzavo-
na után a munkáltatók vállalták, hogy
részletes elszámolás alapján 3 évre visz-
szamenőlegesen kifizetik a több milliár-
dos nagyságrendű elmaradt túlórapótlé-
kot a mintegy tízezer érintett vasutas
számára.)

A munkavállalók, a jegyvizsgálók jog-
gal fontolgatják, hogy csak akkor viszik el
a vonatot, ha nem egyedül kell rajta szol-
gálatot teljesíteni az utasok egy része
által őket érő sorozatos atrocitások

Dac és gőg jellemezte a MÁV-Start vezetőit a május 27-i
tárgyaláson, különösképp akkor, amikor bejelentették,
hogy akár egyoldalú intézkedések sorozatával fogják cél-
jaikat elérni. Javasoljuk, hogy aláírás ELŐTT alaposan
tanulmányozzátok a Start által felkínált egyéni megálla-
podást, és minden esetben kérjétek ki véleményünket!

12 MIÚJSÁG

A VDSzSz Szolidaritás Személyszállí-
tási Utazó Tagozata állásfoglalása:

A Személyszállítási Utazó Tagozat állásfoglalása a mun-
káltató KSz-módosító előterjesztéséről. Az előterjesztést az
alábbi szempontok figyelembevételével javasoljuk tárgyalni
és elfogadni.

KSz-ben történő módosításként:
– Napi 8 óra rendes munkaidőre kidolgozott bértábla a

mindenkori minimálbérszorzó figyelembevételével történő
kialakításában.

– A 8,4 órára emelni kívánt napi rendes munkaidő ellenté-
telezéseként járó bérpótlék, amely az alapbér 16%-a. 

– A bértábla és a bérpótlék a hálózat egészére történő
egyidejű bevezetése. 

– Szolgálatonként a produktív munkaidő ne haladhassa
meg a 80%-ot.

– A napi szolgálat (munkaidő) 6 óránál rövidebb nem lehet.
– Az egy havinál több munkaidő keret bevezetését nem

javasoljuk.
A KSz mellékletét képező külön megállapodások az aláb-

biakról:
– Szolgálatonként maximum 16 óráig terjedő munkavég-

zés.
– A napi rendes munkaidő 8,4 órára történő emelése.
– Szabadság, táppénz, stb. számításánál az emelt napi ren-

des munkaidő képezze az alapot.
Budapest, 2016. május 25.

Papp Károly Attila
Személyszállítási Utazó Tagozat

vezető ügyvivő

(Folytatás a 15. oldalon)



1. Mi az eredeti 
szakmája Somló
Tamásnak?

2. Az USA melyik
államból származik a
ZZ Top zenekar?

3. Milyen vallás híve
volt Freddie Mercury?

4. Melyik évben nyert
először díjat az Illés a
Táncdalfesztiválon?

5. Mikor épült szá-
mos nagy koncert
helyszíne, a Bu da -
pesti Kongresszusi
Központ?

6. Melyik zenekar dol-
gozta fel Muszorg -
szkij „Egy kiállítás
képei” című művét
rockváltozatban?

7. Melyik város ad
otthont az Alfa Fesz-
tiválnak?

8. Milyen márkájú mo -
tort kedvelt Kun Pé -
ter, az Edda Művek
fia ta lon elhunyt gitá -
rosa?

9. Hogy hívják polgári
nevén „Kalapot”, az
Apostol együttes éne -
kesét?

10. Mikor alakult a
Mo dern Talking?

11. Melyik országból
származik a Lambada
nevű tánc?

12. Mikor készült a
Mr. President együt -
tes „Coco Jambo” cí -
mű slágere?

13. Ki énekelte elő -
ször az „Azok a szép
napok” című slágert?

13+1. Mikor alakult az
idén hazánkba láto-
gató Black Sabbath
együttes?

A helyes megfejtést beküldők között aján-
dékcsomagot sorsolunk ki! Kalandra fel!ZENEI  TOTÓ

azonos című betétdaláért 1984-ben Oscar-díjjal jutal-
mazták. Még két filmet készített, de egyik sem közelí-
tette meg a Purple Rain sikerét. Szinte évente adott ki
lemezeket, koncertjei teltházasak voltak. 2004-ben
választották be a Rock & Roll Hírességek Csarnokába,
amit azzal érdemelt ki, hogy a zenén kívül a társadalmi
ügyekben is nyíltan kimondta véleményét.
Ronnie Wood, a Rolling Stones gitárosa így méltatta
Prince-t: „Hiányozni fog egy jó barátom, aki rendkívüli
tehetséggel volt megáldva. Óriási előadó és gitáros
volt”.
„Isten áldja meg ezt a kreatív óriást. Köszönök min-
dent, Prince” – ezekkel a szavakkal búcsúztatta őt Paul
McCartney.
Mi is búcsúztassuk el, de őrizzük meg mindkét művész
emlékét. Legyen nekik könnyű a föld! Sajnos, ezt a két
óriást elvesztettük, de az élet nem áll meg. Mert a
rock olyan, mint a folyóvíz: megállíthatatlan…

Ábrahám „szakmunkás” László

Fülbemászó
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miatt. Erről tájékoztattuk a munkálta-
tót, amire azt a választ kaptuk, hogy „ki
lesznek rúgva”. Ez elfogadhatatlan.

Senki nem azért szegődött a vasút-
hoz, hogy munkájáért cserébe eltűrje a
bántalmazást. Joggal várja el mindenki,
hogy a munkáltató teremtse meg a biz-
tonságos munkavégzés feltételeit. Elég
sok probléma terheli a munkaügyi kap-
csolatokat, csak remélni tudjuk, hogy
lehiggad a munkáltató, és képesek
leszünk a fentieket korrektül végigtár-
gyalni, és mielőbb gyógyírt találni rájuk.

Meglehetősen elkeserítő az a szemlé-
let, ahogy a munkáltató minősíti köte-
lességünk teljesítésének formáit. Az
Országjáró Infóturné keretében is elme-
gyünk a szolgálati helyekre, és tájékoz-
tatjuk a munkavállalókat, a tagjainkat
jogaikról – és nyilván kötelességeikről is.
Ezt uszításnak minősíteni több mint vak-

merőség. Nagyon nem szeretnénk, ha
érdekvédelmi tevékenységünket a mun-
káltatótól bárki afféle politikai érdekek
mentén történő megnyilvánulásként
értékelné. Ez olcsó játék, és tűrhetetlen.

Ismeretes: Közös közleményt adott ki
a VDSzSz Szolidaritás és a Vasutasok
Szakszervezete. Mint írtuk, a MÁV-Cso-
port számtalan felszólításunk ellenére
még a korábbi munkaidő-emelés kom-
penzálásával is adós. A munkaidő-eme-
lés ellentétes munkaidő-csökkentést
szorgalmazó álláspontunkkal, a tárgya-
lásokat mindig is ennek szellemében
folytattuk. 

A Munka törvénykönyve 2012. júliusi
módosítását követően a köztulajdonban
lévő cégeknél a napi rendes munkaidőt
csak nagyon szűk keretek között lehet a
törvényben előírtnál alacsonyabb mér-
tékben meghatározni. Ennek megfelelő-
en a napi munkaidő 8 órára emelkedett
a MÁV-Csoportnál, és elveszett a koráb-
ban kiharcolt, bérfejlesztés keretében

nyújtott munkaidő-csökkenés. Ezért a
mai napig semmilyen kárpótlást nem
kaptak a vasutasok.

Álláspontunk szerint a napi munkaidő
további, akár 0,4 órás emeléséről – és
annak ellentételezéséről – csak a koráb-
bi veszteség rendezését követően lehet
tárgyalni. Erre az ajánlatra is csak a
súlyos létszámhiány kényszerítette a
MÁV-Startot: így próbálja legalizálni a
gyakorlattá vált jogszerűtlen munkálta-
tást. 

A rendkívüli pozitívnak beállított
megállapodás-tervezet egyébként is
csak a jegyvizsgálók szűk körét érintené,
a MÁV-Start ezzel is meg kívánja osztani
a vasutasokat. 

Elfogadhatatlannak tartottuk a mun-
káltató május 27-i ajánlatát, de készek
voltunk a tárgyalásra, a MÁV-Start azon-
ban nem rendelkezett alternatívával.

Az idei év sem indult szomorú hír nélkül. Egy legendás
zenész hagyott maga után 50 éves zenei örökséget!
2016. január 10-én elhunyt az angol popzene egy szí-
nes egyénisége. Oly színes volt zenei produktuma
hogy méltán érdemelte ki Angliában a „pop kaméle-
onja” becenevet. Ő David Bowie volt, polgári nevén
David Robert Jones. Zenei pályafutását a hatvanas
évek derekán kezdte, eleinte azonban nem sok sikert
aratott. A nagy népszerűséget az 1972-ben megjelent
albuma hozta meg. A Ziggy Stardust – melyben egy
vörös hajú hermafroditát alakított – felért egy igazi
polgárpukkasztással, és az éppen népszerű glam-rock
alaplemeze lett az alkotás. Azóta is nagy hatással van
Bowie minden lemeze a fiatalabb együttesekre és
zenészekre.
Minden albumhoz új szerepet – és fazont – öltött
magára. A zene mellett filmekben is szerepelt, így pél-
dául a Labirintus című film főszereplője volt 1986-ban.
Több dala is megjárta a sikerlistákat, egyik nagy sláge-
re a John Lennonnal közösen írt „Fame” volt 1975-
ben. Ez az angol kislemez lista élén landolt.
Mint a legtöbb zenészt, őt sem kerülte el a drog, és
neki is voltak nehéz időszakai is. 1983 volt a következő
nagy sikert hozó év: megjelent a „Let's dance” című
albuma, mely pályafutása legnagyobb bevételét is
meghozta számára. A lemez címét viselő dal az ameri-
kai és a brit slágerlista élére is feljutott. Bowie-t 1996-
ban iktatták be a Rock & Roll Hírességek Csarnokába.
Pályája során 136 millió albumot adott el, a brit pop
10 leggazdagabbja között tartják számon. Utolsó albu-
ma, a Blackstar megjelenése után két nappal, májrák-
ban hunyt el, de munkássága örökké éltetni fogja: a
rockzenében jelentős nyomot hagyott maga után.

Április 21-én ismét eltávozott közülünk egy olyan
zenész, aki nagyon megosztotta a zene rajongóit. A
híradások csak Prince halálhírét közölték, a halál okát
nem, de inkább a pályafutásáról írok, mert megér-
demli. A popszakma nagyon meghatározó alakja volt,
zenéjére szinte minden stílus hatással volt a jazztől
egészen a funkyig, szövegeit átszőtte az erotika. Sokat
kísérletezett, a filmes szakmába is belekóstolt. 
Prince 1958-ban Minneapolisban született. Munkás-
ságát több tucat sláger, album és szakmai kitüntetések
fémjelzik: Oscar, Golden Globe, hétszeres Grammy-
díjas zenész! Lemezei felvételekor szinte minden
hangszeren saját maga játszott. Színpadi megjelenését
csak egy szóval tudom jellemezni: extravagáns.
Hazánkban 2011-ben, a Sziget Fesztivál keretében
adott koncertet. A „Purple Rain” című koncertfilmje

A „Fülbemászó” jeligével ellátott megfejtéseiteket június 20-ig várjuk (vasúti postával) az alábbi címre: VDSzSz Szoli-
daritás, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. 
Emailben is elküldhetitek: rejtveny@vdszsz.hu. Előző számunkban megjelent totó megfejtése: 1c, 2c, 3b, 4b, 5a, 6b,
7b, 8a. 9c, 10b, 11a, 12c,13b, 13+1a. 
A nyertes: Tóth Izabella. Gratulálunk!

(Folytatás a 12. oldalról)

Utazói bér- és besorolási rendszer:
A MÁV-Start célja, hogy 
megossza a vasutasokat!
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A megfejtésből megtudod, mire van legnagyobb szükség a változás érdekében!
A „Rejtvény” jeligével ellátott megfejtéseiteket június 20-ig várjuk (vasúti postával) az alábbi címre: VDSzSz Szolida-
ritás, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Emailen is elküldhetitek: rejtveny@vdszsz.hu. Előző számunkban megje-
lent rejtvény megfejtése: Elismerésünk azon vasutasok részére, akik vették a bátorságot, és megtagadták az egyéni
megállapodás aláírását!
Az ajándékcsomagot Kovácsné Lukács Márta nyerte! Gratulálunk!
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Keresztrejtvény


