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

LV: Mindenáron
meg kell akadályozni
a vasútőrök és a takarítók
kiszervezését!

Nyíregyházán is perre
mentünk a készenléti jellegű
munkakörben dolgozók
elmaradt pótlékáért!

(5. oldal)

(6. oldal)

Kezdődik: miniatűr bérajánlat
az RCH-tól (9. oldal)

Helyettesítés a helyettesítés?
És ha igen, akkor miért nem?
(10. oldal)

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

Közösségi élet Közösségi élet Közösségi élet

Szeged kiskunhalas
A Kiskunhalasi Forgalmi alapszervezet mint minden évben,
idén is a Király Lovastanyán rendezte meg a vasutasnapot, és
ahogy a képeken is látszik, ezúttal sem voltak kevesen. :)
A Király Lovastanya a Gemenci erdő és a Kiskunsági Nemzeti Park találkozásánál, gyönyörű környezetben található.
Területén aktív pihenésre nyílik lehetőség: van salakos
teniszpálya, medence, wellness részleg, biliárd, asztali
foci, asztali tenisz és röplabdapálya. Az udvart egy kellemes környezetű halastó díszíti. Mindezek mellett természetesen a fő profil a lovaglás, lovasoktatás, kocsizás az 5000 hektáros háborítatlan, vadakkal teli erdőbe, amely a tanya körül található. Lovaglás, kocsikázás
közben kellemes pihenőhelyre bukkanhatunk a
Magyarországon egyedülálló ősborókásban.
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Végre módosult a MÁV-Start
Kollektív Szerződése,
és létrejött a foglalkoztatási
megállapodás! De mi várható a
MÁV Csoport többi tagjánál?!
Az október 6-án aláírt Startos KSZmódosítás három legfontosabb
eleme: a munkavállalók hatóság
előtti tanúskodásának díjazása napi
8000 forint összegben, a kocsivizsgálók
kapcsolási pótléka kapcsolásonként
200 forint értékben, igaz, ehhez sok
körülménynek meg kell felelni. Azokon
a szolgálati helyeken lehet a kocsivizsgálókat erre a feladatra kötelezni, ahol
más ezt a feladatot nem láthatja el, a
kapcsolás szerepel az érintett kocsivizsgáló munkaköri leírásában és a
helyi technológiában egyaránt.

A harmadik fontos módosítás a KSZ 9. sz. mellékletének
utazói létszámnormára vonatkozó javaslatunk lett, amit
befogadott a munkáltató: a módosított szövegből pontosan kiderül, miként pótolható a megbetegedett munkavállaló. A munkáltató kötelezettséget vállalt arra, hogy minden olyan esetet kivizsgál, amikor egy-egy vonat esetében
eltérés mutatkozik az utazói létszámnormától, a felelőst a
továbbiakban szankcionálják.
Létrejött a foglalkoztatás-biztonsági megállapodás is,
ebben a munkáltató vállalja, hogy 2016. végéig rendes felmondással munkaviszonyt nem szüntet meg a kocsivizsgálók esetében, illetve mindazon munkakörökben, ahol a korkedvezményes nyugdíjazás lehetősége megszűnt. Emellett
azt is vállalta a munkáltató, hogy a munkakörük betöltésére alkalmatlanná váló vasutasok részére más munkaköröket
ajánl fel. Köteles új munkahelyet felajánlani, ha

annak betöltésére az érintett munkavállaló egészségileg alkalmas, de utazási ideje nem lehet hoszszabb.
Javulnak az utazók pihenési körülményei is, ennek feltételeit (pl. fűtés, őrzés, világítás, kényelmi fokozatok) a megállapodás szabályozza. A célunk, hogy a pihenőhelyeken a
megállapodásban rögzített feltételek minél előbb rendelkezésre álljanak, és csak abban az esetben lehetne őket
szolgálat előtt vagy után ezeken a helyeken pihentetni,
amennyiben azok az előírt feltételeknek megfelelnek.

Rövidtávon kezelni kell azt a problémát, hogy mi történjen
azokkal a munkavállalókkal, akik orvosilag alkalmatlanná
válnak a munkakörük betöltésére, viszont nem csökkent
munkaképességűek!
Középtávon el kell érni, hogy a nyugdíjba vonulás előtt
két-három évvel nyugdíjpénztári szolgáltatásokat
is igénybe vehessenek a munkavállalók!
Hosszútávon a legfőbb célunk, hogy a vasutasok egészségesen,
munkaképes állapotban érjék meg a 65. életévüket!
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A súlyos létszámhiány miatt
drasztikus változtatásokra
van szükség! Vannak javaslataink!
Az elmúlt időben a MÁV Csoporthoz
tartozó vállalatoknál nyilvánvalóvá
vált, hogy több munkakörben súlyos
foglalkoztatási gondok vannak. Céljaink között szerepel, hogy vonzóvá
tegyük a vasúti munkahelyeket, de
nem kevésbé fontos, hogy biztosított legyen a munkavállalók hosszútávú foglalkoztatása, megfelelő
bért kapjanak a munkavállalók, és
megfelelő körülmények között dolgozzanak.

Start:

A MÁV Csoport vállalatainál dolgozó
tagjainknak a korkedvezményes nyugdíjazás megszűnése nagyon nagy
nehézségeket okoz, hiszen bizonytalanná tette a jövőjüket. Épp ezért szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás a
velünk szövetségben lépő két másik
szervezettel – a Vasutasok Szakszervezetével és a Mozdonyvezetők Szakszervezetével – olyan programot dolgoz ki, ami ezt a bizonytalanságot rendezné.
Rövidtávon kezelni kell azt a problémát, hogy mi történjen azokkal a munkavállalókkal, akik orvosilag alkalmatlanná válnak a munkakörük betöltésére, viszont nem csökkent munkaképességűek. A munkáltatóval közösen
olyan megoldást kell találnunk, amelylyel az érintettek esetében kitölthető a
nyugdíjig hátralevő idő.

A kocsivizsgálók övtáskája összejöhet, csak
ne úgy, ahogy a jegyvizsgáló-táskákkal történt!

A megoldás megint a szokásos. Lehetett volna nagyon klassz
táskája a jegyvizsgálóknak, amivel mindenki elégedett lehetne,
sőt, a KMvB tetszését is elnyerte. A gond csak az volt, hogy
hálózati szinten az összes (!) táska beszerzési ára 100 ezer
forinttal lett volna drágább a befutónál. Úgyhogy a munkáltató végül maradt az olcsóbb, de gyengébb verziónál…
Mi történt? Korábban a MÁV-Start Zrt. Központi Munkavédelmi
Bizottsága részére három különböző táskát mutattak be. Ezek
között volt az is, ami messzemenően megnyerte mindenki tetszését: praktikus volt, jobb- és balkezes kivitelben egyaránt elérhető
volt, és minden elfért volna benne. Ezek azonban hálózati szinten
(!) százezer forinttal (!) drágábbak lettek volna, mint a kiválasztott
termék.
Utóbbi tépőzáras, és sokak számára már most aggályos, miként
bírják majd a terhelést. Ráadásul, elég rövid a pántjuk is, így afféle hasi-tasinak tűnnek, ami a megtermettebb vezető jegyvizsgálókon elég komikusan hat majd. Valószínűleg muszáj lesz közbeavatkoznunk.
A kocsivizsgálók esetében jó hír, hogy „okostelefonjukhoz”
övtáskát is kaphatnak, ezzel a VDSzSz Szolidaritás Kocsivizsgáló
Szakmai Tagozatának régi követelése válna valóra. Korábban
eleve megütközést váltott ki az ötlet, hogy a telefont karóraszerűen kellene magukra erősíteni. Ez amellett, hogy balesetveszélyes,
a készülékre nézve sem biztonságos. A készülék értéke jelentős,
épp ezért el akartuk kerülni a lehetőségét is annak, hogy a munkavégzés közben bekövetkező esetleges sérülésekért a munkáltató a
kollégákat hibáztassa, és részkártérítésre kötelezze őket. Valószínűleg a végleges megoldás az lesz, hogy a kocsivizsgálók ruháza-
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Középtávon megoldást jelenthet, és
el kell érni, hogy a nyugdíjba vonulás
előtt két-három évvel nyugdíjpénztári
szolgáltatásokat is igénybe vehessenek a munkavállalók, ezzel is megkönnyítve számukra az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig hátralévő időt.
Hosszútávon a legfőbb célunk, hogy
a vasúti munkavállalók egészségesen,
munkaképes állapotban érjék meg a
65. életévüket, ennek érdekében a vállalatoknál olyan programok kidolgozására van szükség, melyek megfelelő
jövedelmet, pihenőidőt és munkakörülményeket biztosítanak a munkavállalók részére.
Természetesen, a fenti javaslataink
kidolgozásával már hosszabb ideje
foglalkozunk. Amint elkészülünk vele,
megismertetjük tagjainkkal és a munkáltatóval.

ti pontkeretét bizonyos pontszámmal megemeljük, és
majd a kollégák eldöntik, mit választanak: övtáskát avagy
inkább valamilyen nyakba akasztható kivitelt. Az igények
felmérése érdekében a munkáltató kérdőíveket küldött
szét a kocsivizsgálati telephelyekre.
Miközben a készülékek biztonságos elhelyezése lassan
megoldódik, addig a telefonokkal rengeteg adatátviteli,
használattal összefüggő probléma akad: a készülékek hajlamosak lefagyni, az adatokat nem lehet betáplálni. Igaz,
hogy most még csak kísérleti jelleggel üzemel a rendszer,
de a tervek szerint november elejétől már élesben kellene
ezeket használni.
Az elmúlt időben megkerestük a MÁV-Start Zrt. humán
vezérigazgató-helyettes asszonyt az egészségmegőrző
programmal kapcsolatban. A Startnak volt olyan elgondolása, hogy a három érdekképviselet együttes aláírásával
adja ki az egészségmegőrző programot. A MOSZ-nak voltak ezzel kapcsolatban aggályai, ők ettől elzárkóztak, így a
végén egyoldalú munkáltatói utasításként adták ki.
Tarthatatlan, hogy amíg a MÁV-nál öt távolléti díjjal fizetett munkanap illeti meg a programban résztvevő munkavállalókat, addig a Startnál csupán kettő.
Fölöttébb furcsa a MÁV Csoporton belül ez a különbségtétel, másrészt, a Startnál is vannak olyan munkakörök, amelyek legalább olyan mértékben igénybe veszik a
kollégákat, mint a MÁV Zrt-nél vagy a pályavasúti területen. Ezt a méltatlan állapotot rövid időn belül mindenképp
orvosolni akarjuk.

Érdekvédelem Érdekvédelem Érdekvédelem

Utasellátó: A központvezető a munkavállalókkal
szerette volna elvitetni a balhét, de nem hagytuk!
Több tagtársunk jelzést kapott
az Utasellátó központvezetőjétől, melynek értelmében
nem kell bejönni dolgozni,
ha nem írják alá a raktárleltárra vonatkozó felelősségvállalási
nyilatkozatot.
A munkáltató eljárása jogszerűtlen és etikátlan, mert tudomásunk szerint a raktárkészletről
nem készült leltár, így a meglévő
hiányt – a belső ellenőrzés is
talált eleget – egyből a munkavállalókra terhelhetné a munkáltató.

LV:

Úgy tudjuk, a munkáltató a legelső felelősségvállalási nyilatkozat értelmében 2013-ig kívánta
volna a munkavállalók nyakába
varrni a felelősséget.
Nemrég ezt megkísérelte beemelni a KSZ helyi függelékébe,
ami azonban a VDSzSz Szolidaritás Utasellátó Alapszervezetének köszönhetően nem jött
össze.
Információnk szerint leltár az
étel-ital raktárban – itt voltak
nagyobb problémák – a mai
napig nem készült.

Mindenáron meg kell akadályozni
a vasútőrök és a takarítók kiszervezését!

A MÁV Zrt. Felügyelő Bizottsága (FB) egyhangúlag egyetértett a Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. MÁV Zrt-be történő integrálásával. Emellett a
VDSzSz Szolidaritás és a VSZ közös indítványára abban is egyetértés van,
hogy az FB felkéri a tulajdonost: vizsgálja meg, mi módon lehetne a vasútőri
tevékenységet a MÁV Zrt-n belül tartani.
A MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. integrációjáról tárgyalt a MÁV
Zrt. Felügyelő Bizottsága, ami tulajdonosi döntést igényel, ezért az FB-nek
véleményt kell alkotnia a kérdésben. Az FB egyhangúlag egyetértett az LV Kft.
MÁV Zrt-be történő integrálásával. Emellett a VDSzSz Szolidaritás és a VSZ
közös indítványára abban is egyetértett az FB, hogy felkéri a tulajdonost: vizsgálja meg, mi módon lehetne a vasútőri tevékenységet a MÁV Zrt-n belül tartani. Ennek több oka is van. Egyrészt a munkavállalókat, tagjainkat így tudjuk
megtartani a vasút számára értékes munkaerőként, és nyújthatunk számukra
foglalkoztatás-biztonságot, megfelelő munkáltatási körülményeket és javadalmazást. Másrészt nem kevésbé fontos, hogy a vasút őrzése-védése megfelelő
színvonalon történjen. Közismert tény, hogy a vasutat számtalan támadás éri.
A jelenleg egyre dagadó bevándorlási hullám közepette úgy véljük, hogy a
kiszervezés megakadályozása is a vasút védelmét fokozza. Hiszen mindenki
láthatja, aki ezzel foglalkozik, hogy mit hagynak maguk után a messziről érke-

Arcképest az SZK-soknak!
A MÁV Szolgáltató Központ munkavállalói
esetében mindenki számára biztosítani kell
az ún. arcképes igazolványt, ez azonban még
várat magára.
Úgy véljük, hogy az LV átszervezése során erről is szót kell
ejteni, és az érintettek számára – nem sokan vannak – meg kell
találni a módját, hogy ők is megkapják ezt a lehetőséget.
Persze, ez egy régi ígéret, viszont muszáj megoldani. Az
ott dolgozókkal szemben ugyanis méltánytalan, hogy a vasúttársasággal közösen mindeddig nem sikerült elintéznünk,
hogy a MÁV és a MÁV-Start munkavállalóihoz hasonló feltételekkel vehessék igénybe a vasúti hálózatot.

zettek: a vasútnak óriási károkat okoznak. Ennek mérséklésében, felszámolásában a vasútőröknek – munkakörükből adódóan – nagyon nagy jelentőségük
van. Mivel a menekültválság minden bizonnyal hosszabb ideig elhúzódik, semmiképp nem támogatjuk a vasútőri tevékenység kiszervezését, illetve azt, hogy
korábbi negatív tapasztalatok ellenére folytatódjon ez a rossz gyakorlat. Azt
gondoljuk, hogy az FB javaslatát a tulajdonos megfontolja, és jó, számunkra
kielégítő döntést hoz. Mindenesetre a MÁV Zrt. vezetése sem boldog attól,
hogy a vasút őrzése-védése esetleg más kezekbe kerülne.

Továbbra sem csitulnak a kedélyek a MÁV
Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft.
körül
A vasútőrökön kívül már a takarítók feje fölött is megjelent Damoklész kardja. Ismeretes, a cég évvégén integrálódik ismét a MÁV Zrt-be, azonban a vasútőröknek és a takarítóknak félelmeik vannak – a jelenlegi tervek szerint ugyanis ők kívül rekednének. Mindezt úgy, hogy a korábbi tervekben a takarítótevékenység újbóli kihelyezése nem szerepelt, erről nem döntött az Igazgatóság.
Ehhez képest mégis azt tervezik a MÁV-nál, hogy a takarítást is külső cégnek
adnák ki. Nyilvánvalóan ezzel sem értünk egyet: elfogadhatatlan, hogy a MÁV
Csoportból bárkit is kiszervezennek. Főleg akkor nem, amikor mindenki nagyon
megértő, ha a migránsokkal kapcsolatban meg kell nyilvánulni. Úgy véljük,
hogy munkatársaink, kollégáink problémáit is legalább ilyen toleránsan kellene
kezelni.
Mindenki tudja, mivel jár az, ha valaki kikerül a MÁV Zrt., a MÁV-Start Zrt
vagy egy másik MÁV-tulajdonban lévő cég védőszárnyai alól. Magyarországon
a munkáltatás terén farkastörvények uralkodnak, érthetetlen, hogy ezt miért kell
a kiszervezéssel is fokozni. Főleg akkor, amikor a Közbeszerzési Törvényt is
módosították, így a pénz már nem elsődleges szempont: minden tényezőt
figyelembe kell venni, amikor egy ilyen döntést hoznak, és nem csak azt, hogy
pillanatnyilag két forinttal olcsóbb lesz adott tevékenység – persze, csak papíron. Meg lehet nézni egyébként azokat a takarítási tevékenységeket is, amiket
a külső vállalkozók végeznek a MÁV számára...
Szakszervezetünk ezt sem hagyja szó nélkül. A munkáltatóval ezekben a
kérdésekben folyamatos az egyeztetés hivatalos és informális formában egyaránt. Megnyugtató eredményre akarunk jutni, és meg akarjuk téríteni a kétkedőket.
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Készenléti jellegű
Egy szegedi és egy nyíregyházi vezető
jegyvizsgáló tagtársunk egymástól függetlenül találta problémásnak a készenléti jellegű munkakörben dolgozók szombati munkavégzését, a VDSzSz Szolidaritás
mindkét esetben pert indított. Egész pontosan arról van szó, hogy abban az esetben, ha
a készenléti jellegű munkakörben dolgozókat vasárnap rendes munkaidőre osztják be,
szombati munkanapjukat nem rendes munkaidőként, hanem rendkívüli munkavégzésként kell(ene) elszámolni. Kurunczi Imre után
László Gáborral, szakszervezetünk Nyíregyházi Start tagcsoportjának ügyvivőjével is
interjút készítettünk.
Szerinte az esetet a pihenőnapi munkavégzéshez lehetne leginkább hasonlítani: különdíjazást fizet a munkáltató, ha valakit
behív dolgozni. Úgy véli, ugyanígy kellene történnie a készenléti
jellegű munkakörben foglalkoztatott vasutasok szombati munkavégzésével kapcsolatban is.
Ugyanakkor a szegedi perhez képest új elem, hogy Debrecen
területen a szombati rendkívüli munkavégzés díjazásán kívül az
állásidő kifizetését is visszamenőlegesen követelik. Mivel a
szombati napot rendes munkaidőként nem lehetett volna elszámolni, csak rendkívüli munkaidőként, így az adott hónapban nem
volt meg a havi kötelező óraszám. A fennmaradó időt ugyanis a
munkáltatónak állásidővel kellett volna díjaznia. Ezt azóta már a
szegedi perben is követelik.
Gábor optimista becslése szerint akár egy év alatt lezárulhat a
per, viszont úgy gondolja, hogy a munkáltató valószínűleg az időhúzásra játszik majd. Szinte biztosra veszi, hogy bárki is nyerjen,
a másik automatikusan megfellebbezi a döntést. Szerinte könnyen
megeshet, hogy jogerős győzelem esetén az egyelőre várakozó
álláspontra helyezkedő többi munkavállaló tömegesen nyújtja
majd be igényét. A munkáltató képviselőivel folytatott háttérbeszélgetések során az is egyértelművé vált számára, hogy már
régóta tudtak erről a problémáról, mégsem történt semmi változás.
László Gábor – Kurunczi Imréhez hasonlóan – szintén előszeretettel tanulmányozza az Mt-t és a KSZ-t szabadidejében. Munkavédelmi képviselőként ezt kötelességének is tartja: sokan fordulnak hozzá kérdésekkel, és szereti tudni a válaszokat. Persze, otthon ő is megkapja, hogy több időt tölthetne a családjával. Viszont,
ha a szombati munkáért a per következtében magasabb díjazás
járna, háromgyermekes apaként azt a családjára költhetné. Lenne
mire.
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„Számomra ez az egész úgy kezdődött, hogy a vasárnapi boltbezárással kapcsolatban több kollega is megkérdezte tőlem az év elején: mit kapunk azért, hogy a
hétvégén is dolgozunk, nekünk jár-e valami plusz juttatás ezért. Tavasszal láttam Bárány Balázs videóját a
honlapon, abban beszélt a hétvégi munkavégzéssel kapcsolatos anomáliákról. Akkor vettem elő az Mt-t, és
kerestem ki a 101. paragrafust, ami az első pontjában
felsorolja, mely munkavállalók dolgozhatnak vasárnap:
többek között megemlíti a megszakítás nélküli munkarendben és a készenléti jellegű munkarendben foglalkoztatott munkavállalókat is. Jegyvizsgálóként mi mindkét kategóriának megfelelünk, viszont a 3. bekezdés
kimondottan csak a készenléti jellegű munkakörben
foglalkoztatott munkavállalókkal foglalkozik. Ha vasárnap rendes munkaidőre vagyunk beosztva, akkor az ezt
megelőző szombatra rendes munkaidőre nem lehet minket beosztani.
Én ezt úgy fordítottam le magamnak, hogy amennyiben rendes munkaidőre nem lehet senkit beosztani,
akkor csak rendkívüli munkavégzésként lehet ezt a
munkát elvégezni. Azaz különdíjazást kellett volna kapnunk érte.
Egyeztettünk a munkáltatóval, ők a KSZ 26. paragrafusára hivatkoztak, mondván, hogy a megszakítás nélküli
munkarendben foglalkoztatott munkavállalók a hét minden napjára beoszthatók rendes munkaidőre. Szerintem
azonban a KSZ-ben szereplő megfogalmazás azt jelenti,
hogy akár rendes munkaidőre, akár rendkívüli, akár
pihenőnapon végzett munkára is beoszthatóak a hét bármely napján. Az egyeztetés eredménytelenül zárult, így
július 10-én beadtuk a keresetet a Munkaügyi Bíróságra, október 19-én lesz az első tárgyalás Nyíregyházán.
Ezután a honlapon értesültem arról, hogy Szegeden is
beadtak egy hasonló keresetet. Nemrég Kurunczi Imrével felvettem a kapcsolatot, amikor megláttam a vele
készült interjút a honlapon, és megbeszéltük a dolgokat.
Úgy vettem észre, hogy hasonló a hozzáállásunk, hozzám
hasonlóan ő is ugyanezt olvasta ki a paragrafusokból.
– Ti egymástól függetlenül jutottatok gyakorlatilag
majdnem ugyanolyan eredményre…
Egymástól függetlenül adtuk be a keresetet, nem tudtam róla, hogy pár nappal később Imre is beadta a keresetet.
– Nálatok azonban van valami plusz elem a szegedi
perhez képest...
Az ügyvédünk tanácsára az állásidő visszamenőleges
kifizetését is követeljük. Azzal, hogy a szombati munkanapot rendes munkaidőként nem lehetett volna elszámolni, csak rendkívüli munkaidőként, adott hónapban
nem volt meg a havi kötelező óraszámunk. Ha pedig nem
volt meg a kötelező óránk, a fennmaradó időt a munkáltatónak állásidővel kellene díjaznia. Ennek kifizetését is
kérjük a keresetben.

Kurunczi Imre, a VDSzSz Szolidaritás Szegedi Start Tagcsoport ügyvivőjének
első tárgyalása szeptember 22-én volt a Szegedi Munkaügyi Bíróságon, október 20-án már véget is érhet az elsőfok. László Gábor első tárgyalására lapzártánk után, október 20-án kerül sor a Nyíregyházi Munkaügyi Bíróságon.

Próbaper Próbaper Próbaper Próbaper

munkakörök
– Miért van szükség két próbaperre?
Ezt nem is próbapernek nevezném. Ha valakinek bérrel kapcsolatos problémája van, akkor követelésének csak egyénileg
tud érvényt szerezni: egyénileg kell kezdeményezni a munkáltatóval az egyeztetést, majd ennek eredménytelensége esetén
a munkaügyi bírósághoz kell fordulnia.
Én ezt helyi szinten elindítottam, nem is gondoltam arra,
hogy valaki mással beadnám a keresetet afféle pertársaság
gyanánt. A magam ügyét ismerem, tudom, mely napokon dolgoztam, és biztos, hogy nincs két egyforma eset. Száz százalék,
hogy egy telepállomáson belül is órási különbségek vannak.
Lehet olyan kollega, aki harmadannyi összegre jogosult, mint
egy másik. Hiszen nem ugyanúgy dolgozunk hétvégén: van, aki
inkább hétköznapra van beosztva, és van, aki inkább hétvégére.
Kimondottan az én esetemben a szombati rendkívüli munkavégzés díjazása közel 300 ezer forintot jelent, és ugyanekkora
összegre rúg az állásidő is, mert a kettő hellyel-közzel egyezik.
Mivel bírósági perről van szó, vannak járulékok (kamatok,
ügyvédi díj, perköltség) is.
– Csoportszinten kik esélyesek arra, hogy leessen valami?
Minden készenléti jellegűként nyilvántartott munkakör.
Ilyenek például nálunk a pénztárosok, a vezénylők, az ügyeletesek. Biztos van más munkakör is, de ez sem kis létszám.
– És hol vannak a többiek?
Ez jó kérdés, lehet, hogy kivárnak. Talán ők is próbapernek
tartják, és a végkifejlettől függően talán a többiek is tömegesen adják be ugyanezen igényüket.
Bérjellegű igényekkel három évre visszamenőlegesen lehet
fellépni: az elévülés a keresetlevél beadásától visszamenőlegesen számított három év, így számomra az Mt. 2012 júliusi
életbelépéséig visszamenőlegesen fizetik ki a követelt összeget, feltéve, hogy megnyerem a pert. Szerintem a munkáltató
időhúzásra játszik, de bármelyikünk is nyerjen, a másik úgyis
fellebbezni fog.
Nem a szombati munkavégzést akarom megtagadni. Ahhoz
hasonlítanám a dolgot, mint amikor például pihenőnapon hívnak be dolgozni: azt is különdíjazással fizeti meg a munkáltató. Ugyanúgy azt is előírja a törvény, hogy a héten 48 óra pihenőidőt kell biztosítani a munkavállalók részére, viszont a vasúti közlekedés folytonossága érdekében, ha a szükség úgy
hozza – a létszámhiány vagy betegség miatt – behívnak olyan
embert dolgozni, aki épp pihenőnapos. A munkavállaló bejön
dolgozni, a munkáltató pedig kifizeti érte a megfelelő díjazást.
Ugyanez igaz a szombati napra is: fizessék ki a megfelelő díjazást, mi pedig bejövünk dolgozni. Én ezen a véleményen
vagyok.
– Gyakorlatilag két vezető jegyvizsgáló fedezte fel ezt a joghézagot. Ha Ti nem ássátok ebbe bele magatokat, ráadásul
egymástól függetlenül, akkor ezt senki nem veszi észre?
Most is így foglalkoztat a munkáltató, úgyhogy senkinek
nem szúrt volna szemet. Nem nevezhetem meg a munkáltató
képviselőit, akikkel szóba elegyedtem. Elmondtam nekik az
esetet, és azt a visszajelzést kaptam, hogy ők már tudtak erről
korábban is. Tehát nem újkeletű a probléma: ők jelezték is a
felsővezetés felé, hogy ezt az Mt-paragrafust kellene alkalmazni nálunk, készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott
munkavállalók esetében. Nem jártak eredménnyel, hiszen még

most is ugyanúgy foglalkoztatnak minket, én például az előző hétvégén is péntek, szombat, vasárnap dolgoztam.
Három egymást követő napon.
– Te is Mt-t olvasgatsz szabadidődben?
Mt-t és KSZ-t. Munkavédelmi képviselő vagyok, és hozzám is elég sokan fordulnak kérdésekkel, ezeket pedig
szeretem megválaszolni. Nem csak az motivál, hogy
másokon segítsek, de szeretem, ha a feltett kérdésekre
tudom a választ.
Én is megkaptam már otthon jó párszor, hogy néha többet foglalkozom a munkahelyi dolgokkal, az érdekképviselettel, holott ezt az időt fordíthatnám a családomra is.
Azt szeretném, hogy a munkahelyemen is megfelelő körül-

László Gábor (képünkön): A törvények szerint foglalkoztassanak minket, engem csak ez érdekel.

mények legyenek. És ezért szeretek kiállni az igazamért.
Mondjuk, ez a per is a családról szól, hiszen ha a szombati munkavégzésért magasabb díjazást kapnék, akkor azt is
a családra fogom költeni. Három kisgyermekem van, úgyhogy nekem is van kire költeni, amit megkeresek a munkahelyen.
– Mit gondolsz a per kimeneteléről?
Bízom benne, hogy nyerni fogunk. Nem számoltam
utána, hogy ez a munkáltatót hogyan fogja érinteni, de
őszintén szólva nem is nagyon érdekel, hogy mennyibe fog
ez számára kerülni. Foglalkoztassanak minket a törvények
szerint, engem csak ez érdekel.
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Vizsgáztatás, vasútbiztonsági fejlesztések

Sok a sikertelenség:
A MÁV-val és a Vasúti
Vizsgaközponttal is tárgyalunk
A számos sikertelen vizsga
okairól is tárgyaltunk a
héten a MÁV Zrt. vezetésével, majd pedig a Vasúti
Vizsgaközpontot is megkeressük annak érdekében,
hogy minél többen tehessenek eredményes vizsgát. A
MÁV tengelynyomást mérő
berendezést, hőnfutásjelzőket, nyomkarima-ellenőrző készülékeket is telepít,
és az áramszedők állapotát
is automata fogja vizsgálni.
Ahogy azt Pál László, a MÁV Zrt. általános vezérigazgató-helyettese egy tanácskozáson a minap elmondta, a MÁV Zrtnél kritikus méreteket ölt a létszámhiány,
és ez fokozottan igaz a forgalommal
összefüggő munkakörökre. Kétségbeejtőnek is lehet nevezni a helyzetet, hiszen az
utánpótlás nagyon gyér, és ebben több
dolog is közrejátszik: leginkább a megterhelő munkafeltételek, a megszakítás nélküli munkarend, az, hogy nincsen szombat-vasárnap (ünnepnapokról nem is
szólva), az ehhez képest alacsony jövedelmek, és a szigorú orvosi vizsgálat.
Mindehhez hozzájárul, hogy az elsajátítandó tananyag rendkívül nehéz – ezt
támasztja alá, hogy a vizsgákon első körben az újfelvételesek nagyrésze elvérzik.
Azon kívül, hogy tényleg nehéz a tananyag, a számos sikertelen vizsga okairól
sokféle elképzelés van, erről is tárgyaltunk a MÁV Zrt. vezetésével, a pályavasúti főigazgató asszonnyal.
A Vasúti Vizsgaközponttal is tárgyalunk, hogy minél többen tehessenek
eredményes vizsgát!
Azt viszont hangsúlyozni kívánjuk,
hogy szakszervezetünknek nem lehet
célja a tudásanyag szűkítése, a számonkérés színvonalának leszállítása. Mindenkinek alapvető érdeke, hogy alapos
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tudással rendelkezzen, és jól felkészült szakemberek dolgozzanak a forgalom lebonyolításával összefüggő munkakörökben.
A forgalom lebonyolításával nem összefüggő munkakörökben viszont értelemszerűen nem támogatjuk a felesleges forgalmi ismeretek számonkérését.
Azért is fogunk mindaddig tárgyalni, amíg az általunk is elvárt változtatásokat be nem
fogadják.
Ebbe természetesen beletartozik a tesztrendszerű vizsgáztatás általánossá tétele is –
nem kizárva azt, hogy – a teszt eredményét javítandó – a szóbeli vizsgának is legyen létjogosultsága, ez azonban csak kiegészítheti a tesztet, nem válthatja ki.
A magánvasutak számára kevésbé boldogító híreket is megosztunk veletek: a negyedévente ülésező vasútbiztonsági testület legutóbbi szeánszára nemrég került sor.
Hosszas előadásban ecsetelték, milyen forgalombiztonságot javító beruházások zajlanak a MÁV-nál, illetve a közeljövőben mi várható. Nos, így például több tengelynyomást
mérő berendezést telepítenek, a régóta várt hőnfutásjelzők kiépítése is elkezdődött
(van, ahol már működésbe is léptek), nyomkarima-ellenőrző készülék lesz a pálya mentén, és az áramszedők állapotát is automata fogja vizsgálni – ezzel is kizárva a tévedés
lehetőségét.
Ez egy általunk régóta várt lépés a MÁV Zrt. részéről. Sokba is kerül a fejlesztés, de
ezek tényleg jó minőségű, a céljukat jól szolgáló rendszerek. Szükség is van rájuk, hiszen
a magánvasutaknál – számos jelzés szerint – a közlekedésbiztonsági elvárásoknak nem
minden esetben felel meg a vontatott jármű és a vontatójármű üzemeltetése. A fejlesztések értelemszerűen segítenek az áldatlan állapotok felszámolásában.

A Vasúti Vizsgaközponttal is
tárgyalunk, hogy minél többen
tehessenek eredményes vizsgát!

Érdekvédelem Érdekvédelem Érdekvédelem

Migráció: a vasutasok testi
épségüket kockáztatják, szolgálatukat
anyagilag is el kell ismerni!
Elvárjuk, hogy méltó ellentételezést kapjanak mindazok, akik a menekültekkel zsúfolt vonatokon, állomásokon dolgoznak. Erre nem is lehetne kötelezni egyiküket sem, hiszen a hírek alapján az érintett vasutasok testi épsége nem mindig van biztonságban: nap
mint nap kockáztatnak, amire a munkáltató nem kényszeríthetné őket.
Sajnos, az újkori népvándorlás nagy terheket ró a társadalomra, de ez a teher fokozottan jelentkezik a vasutasok
közül azoknál, akik napi több ezres menekültcsoportokat
utaztatnak a horvát, szerb határról az osztrák határra. Ezeken a vonatokon rendkívül nehéz, embert próbáló feladat
szolgálatot teljesíteni, de nem könnyebb az élet az állomá-

sokon sem. Nagyon sajnáljuk, hogy a vasút mindezidáig
még nem találta meg a módját annak, hogy résztvevő vasutasok emberfeletti munkáját anyagilag is elismerje, megköszönje.
Mint azt már többször említettük: elvárjuk, hogy méltó
ellentételezést kapjanak mindazok, akik ezt a szó szerinti
értelemben vett szolgálatot elvállalják.
Úgy véljük, hogy erre nem is lehetne kötelezni senkit,
hiszen a hírek alapján az érintett vasutasok testi épsége
nem mindig van biztonságban: nap mint nap kockáztatnak,
amire a munkáltató nem kényszeríthetné őket, hiszen ők
nem olyan munkakörben dolgoznak, ahol a veszély vállalása hivatali kötelezettség.

RCH: bérajánlat
Miniatűr

A munkáltató 0,31%-os bértömegemelésre tett javaslatot, értelmetlennek látszott tovább folytatni a
bértárgyalást.
Ha nem is laboratóriumi körülmények között, de
tesztelte a munkáltató a szakszervezetek stressztűrő képességét. Az október 12-i VÉT-ülés egyetlen
napirendi pontja a 2016. évi jövedelempolitikai
intézkedések előterjesztése volt.
Az előterjesztő a tárgyalássorozat első napján a
nagyítóval is csak alig észlelhető 0,31%-os bértömeg emelésére tett javaslatot szűzies pírral az
arcán. Dr Vincze Teodóra humánerőforrás igazgató
tolmácsolta a tulajdonosi elképzeléseket a jövő évi
keresetek emeléséről.
Mint említette, az ajánlatot az idei inflációs
prognózis és az üzleti terv sarokszámainak figyelembevételével alakították ki (vajon még mi lehet
benne?!?). A megbeszélés kurtára sikeredett,
mivel értelmetlennek látszott a miniatűr ajánlatról
folytatni a tárgyalást.
Az érdekképviseleti oldal egységesen utasította
el a megalázóan alacsony mértékű „beetetést", de
higgadtan kezelte a bejelentést, hiszen biztosak

vagyunk abban, hogy az ajánlat
megismerését követően tagságunk véleménye és hangja a Váci
útig fog hallatszani.
A javaslat azért is megdöbbentően apró, mert a bérekkel kapcsolatos teendők igen szerteágazóak. A bérfeszültségek felszámolásának megkezdése, a különféle
munkakörök bértábláinak bevezetése, az év végi bónusz kifizetése,
a kiegészítő nyugdíjpénztárba történő munkáltatói hozzájárulás

befizetésének emelése és az alapbérek növelése sokkal nagyobb
bértömeg biztosítását igényli.
Ezekről mintha a tulajdonos megfeledkezett volna, pedig a felsorolt
elemek a középtávú megállapodás
részét képezik, aminek betartásához természetesen ragaszkodunk!
A tárgyalások a jövő héten folytatódnak.
Mózes Tibor
társasági vezető ügyvivő
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Helyettesítés a
„helyettesítés”?
És ha igen, akkor
miért nem? Egy biztos: a munkavállaló
mindennemű díjazás
nélkül lát el többletfeladatot, több esetben
rendkívül méltánytalan
helyzet állhat elő az
érintettek számára. A
gyakorlat felülvizsgálata érdekében a VDSzSz
Szolidaritás levélben
fordult a munkáltatóhoz.
Az elmúlt időben a munkáltatóknál
több esetben is felmerültek átirányítással – ezen belül is a helyettesítéssel

– kapcsolatos munkavállalói anyagi
igények, ezeket általában – a hatályos
munkajogi szabályozásra hivatkozva –
elutasították.
Maga az átirányítás az új Mt. hatálybalépését követően – legalábbis, ami
ennek anyagi elismerését illeti – már
kapott egy csapást a 10%-os pótlék
alkalmazásának korlátozásával.
Ezzel párhuzamosan a jogintézmény megítélése is jó néhány esetben
vita tárgyát képezte.
Kétségtelen, hogy mind a kollektív
szerződés, mind az ennek nyomán kiadott munkáltatói utasítások viszonylag egyértelműen rendelkeznek a kérdés munkajogi megítéléséről. Ennek
ellenére azt gondoljuk, hogy bizonyos
esetekre mindenképpen célszerű
lenne a szabályozás átértékelése és
újrahangolása – ez különösképp igaz a
megváltozott foglalkoztatási helyzetre.
A problémát abban látjuk, hogy a
helyettesítéssel ellátott más munkakör az esetek túlnyomó többségében

valóban nagyon hasonló vagy akár
azzal jelentős mértékben megegyező
munkaköri feladatokat tartalmaz, mint
a munkavállaló által ellátott „alap
munkakör”. Tekintettel arra, hogy a
jelenlegi szabályozás és a munkáltatói
gyakorlat lényegében – a „helyettesítéssel” ellátott munkaköri feladatok
azonosságára tekintettel – kizárja a
munkajogi helyettesítést ilyen esetekben, rendkívül méltánytalan helyzetet
idézhet elő az érintett munkavállalók
számára.
A kérdés lényege álláspontunk szerint az, hogy („helyettesítés ide,
helyettesítés oda”) egy dolog biztos: a
munkavállaló mindennemű díjazás
nélkül lát el többletfeladatot.
A fentiekre tekintettel levélben fordultunk a munkáltatóhoz a munkajogi
szabályozás, de legalábbis a munkáltatói gyakorlat felülvizsgálata érdekében.
Dr. Szabó Imre
szakértő

A munkáltatóknál többször
felmerültek helyettesítéssel
kapcsolatos anyagi igények,
ezeket általában elutasították.
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Közösségi élet Közösségi élet Közösségi élet

Tiborszállás
Tiborszálláson tartotta Startos vizsgáló főkalauzi tagcsoportunk négynapos (!) vasutasnapját! A program augusztus 6-án disznóvágással indult, a negyedik nap végére
nem sok maradt az állatból. A település polgármestere
finom, puha kakaóscsigával lepte meg tagtársainkat, és persze a jó kis szabolcsi pálinkát is vétek lett volna kihagyni!

Tuzsér
Azt nem tudjuk, hogy a kerítés túloldalán
vannak-e az őrültek vagy idebenn, de az biztos, hogy a kerítésen innen őrültjó a hangulat! Ez a kép régi restanciánk: július 4-én
Tuzséron szakszervezetünk Záhonyi Területi
Szervezete tartott magas színvonalú vasutasnapot. Ez is jól példázza, hogy a VDSzSz Szolidaritás megújítása során a helyi közösségeknek sokkal nagyobb teret kell engedni. És
ez akár szó szerint is érthető… :)
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Zsebes krumpli
Egyszerűen, gyorsan elkészíthető, és még
mosogatni sem kell

Hozzávalók:
– 4 egyforma nagyságú krumpli
– 1 nagy fej hagyma
– kolbász
– sajt
– só, bors
Elkészítés:
A krumplikat megmossuk, megpucoljuk (én
a héjában szoktam sütni) és beírdaljuk, igy kis
zsebeket kapunk, de ne vágjuk teljesen át a
krumplit, hogy a „zsebek ne legyenek lyukasak”.
A kolbászt és a hagymát felkarikázom, a
szalonnát felkockázom lapos szeletekre. A
krumpli zsebeit megtöltöm. Egyik zsebbe
hagymakarikát, másikba kolbászt, harmadikba szalonnát, és így tovább. Ezután megszórom sóval, borssal.
Ha akad otthon egy kis bacon, akkor azzal
körbetekerem, ezzel is megspékelve a végeredményt. Ha megtöltöttem az összes
krumplit, becsomagolom alufóliába, és beteszem a sütőbe. Néha ránézek, megnyomogatom a krumplit: megpuhult-e? Ha megsült a
krumpli, es puha, kiveszem a sütőből, kicsomagolom, és sajtot reszelek rá, majd kicsomagolva újra betolom a sütőbe, hogy a sajt szépen megpiruljon a tetején. Ha kész, kiveszem,
és tányéron tálalom, de az alufólia miatt szinte nem is mosatlanitunk, mert a kifőtt levet és
a szalonnából kisűlt zsírt felfogja a fólia.
Oros Andrea Edina
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A zenei életben sincsenek halhatatlan
emberek. Csak róluk sokkal többen
megemlékeznek, mivel művészetük
folytán nagyobb ismertségre tesznek
szert. Azt is mondhatjuk, hogy ők a
modern kor hősei avagy áldozatai.
Egy biztos: emlékezetünkben addig
élnek, amíg műveik éltetik őket. Ebben
az írásomban a magyar rock jeles alakjairól szeretnék megemlékezni a teljesség igénye nélkül. Egy ilyen cikk
szükségszerűen túl rövid ahhoz, hogy
mindenkiről írjak, aki már az égi zenekarban zenél. Ezért előre is elnézést
kérek.

Syrius (bootlegritkasagok.blog.hu)

„Csillag leszel”, fényesen ragyogó csillag lett! (1947
– 2008.)
Orszáczky Jackie. Orszácky Miklós 1948-ban született. A Syrius együttes basszusgitáros-énekese volt. A
magyar progresszív rock legjelentősebb együttese
sikereket szinte csak külföldön ért el. Ausztráliában
jelent meg nagylemezük is Devil’s Masquerade címmel, melyet később itthon is kiadtak.
Kezdjük a felejthetetlenek sorát
De más nem történt, falakba ütköztek. 1974egy Angyalföldi gitáros legendával.
ben Jackie Ausztráliába disszidált, ott folyR. B. Kapitány sokaknak semmitmontatta zenei pályafutását. Hagyatéka a mai
dó. Radics Bélát hívták így. A magyar
napig hatással van a zenei életre. 2008-ban
rock egyik meghatározó egyénisége
rákbetegségben hunyt el Sydneyben. „Szétvolt, virtuóz gitárjátéka felejthetetlen
tört Álmok” – ez olyan Syrius-lemez, amelyen
azok számára, akik hallották, látták
Jackie nem játszott, de a cím az egész zeneőt élőben. Sajnos, hangzó anyag nem
kar pályafutását jellemzi.
sok maradt ránk, ami visszaadná azt
Cserháti István, Pityi. Ajkán született 1954az élményt, amit zenéje nyújtott. Száben. A rockzene közönsége 1977-ben ismermos zenekarban játszott, de nem
hette meg igazán, több zenekar után a P.
nyerte el a hatalmasságok kegyét.
Mobil billentyűse lett. Legjelentősebb alkoKét kislemez őrzi csak munkásságát,
tásának a Honfoglalás szvittet tartják, melyet
melyet a Taurus együttessel készített.
Bencsik Sándor gitárossal komponáltak.
A sikertelenség vezetett korai
Mivel a P. Mobilnak csak kislemezei jelenhalálához is. 1982-ben 38 évesen
tek meg, 1980-ban mindketten kiszálltak a
távozott, és „zöld csillag” lett. Zenezenekarból, és új zenekart alakítottak P. Box
karai: Sakk-Matt, Tűzkerék, Taurus,
néven. Három nagylemezt készítettek, majd
Alligátor. Angyalföldön szobor és
leállt a csapat. De nem végleg! 2001-ben más
Radics Béla
utca is őrzi az emlékét.
tagokkal támasztotta fel a csapatot. Ezt a kor(artporta.blogspot.com)
Tunyo. Tunyogi Péter Békéscsaszakot két nagylemez és egy koncertlemez is
bán látta meg a napvilágot, 1947-ben
fémjelzi.
dobosként kezdte pályafutását. Több amatőr banda után
2005-ben Cserhátinál rákot diagnosztizáltak. Mikor
1979-ben jött a nagy csapat, a P. Mobil.
rosszabbodott az állapota, zenésztársaitól azt kérte,
Ettől kezdve énekesként az egész ország megismerhogy nélküle is vigyék tovább a P. Boxot vigyék tovább.
te. Az 1980 és 1985 között megjelent P. Mobil lemezeken
2005. augusztus 1-jén halt meg. Ahogy a cím is mondja:
ő énekel. Aztán 1985-ben ez a banda leállt: Tunyogi nyu„Vágtass velem”. Pityi már az égi mezőkön vágtat!
gatra ment vendéglátóskodni. Hazatérése után, 1991Mint a bevezetőben írtam, minden ember halandó. A
ben Rock Band néven saját zenekart alapított.
zenészek is! Kedves olvasó, azt kérem Tőled, hogy amiEgy ideig párhuzamosan énekelt az újjáéledő P.
kor a hónap végén a temetőben jársz megemlékezni
Mobilban is, de 1997-ben Schuszter Lóránt kitette a
eltávozott szeretteidről, emlékezz meg az összes olyan
bandából. Ezután már csak a Tunyogi Rock Band
zenészről is, aki művészetével oly sokszor szórakoztamaradt. Több sikeres lemezt készítettek, népszerű csatott. És – ha kellett – vigasztalt is. A fent említett művépat volt. De aztán ez is véget ért. 2005-ben súlyos
szek ilyenek voltak. S azok is megérdemlik, hogy feltegerincműtétet végeztek el Tunyón. Zeffer megalakította
kints az égre, s egy pillanatig gondolj rájuk, akikről
a Mobilmániát korábbi P. Mobil-tagokkal, Tunyo is itt
most terjedelmi okok miatt nem írtam. Ők Rád is gonénekelt, Vikidál Gyulával és Kékkesi „bajnok” Lászlódoltak, amikor dalaikat megalkották.
val kiegészülve szuper csapatot alkottak.
„Legyen könnyű nekik a föld!”
Tisztelettel és kegyelettel:
2008-ban jött a tragédia. Egy koncert előtt összeesett,
Ábrahám „szakmunkás” László
és olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy több napos
kóma után elhagyott bennünket. Ahogy egyik dalában
énekelte is:
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ROCKMÚZEUM BUDAPEST
A Rockmúzeum címe: Budapest, XIII. kerület, Kárpát
A legnagyobb európai rockmúzeum, a Budautca
23. (RaM)
pesti Rockmúzeum állandó kiállítása: a magyarA
Rockmúzeum
nyitvatartása: szombaton és vasárnap
országi rockzene kialakulását, illetve elmúlt 50
10-18
óra
között
évét tárja elénk változatos formákban, 810
A Rockmúzeum egyéb elérhetőségei: www.rockcsarnégyzetméteren.
nok.hu, rockcsarnok@gmail.com,
Hangszerek, fellépőruhák, erősítők, fényképek, plakátok, stb. bemutatásával, de emellett a jelenlegi hazai rockélet megismerésére is lehetőséget biztosít koncertek,
klubok szervezésével, aktuális információk közzétételével.

ZENEI TOTÓ
1. Tátrai Tibor melyik világhírű
gitárossal játszott egy színpadon Budapesten?

https://www.facebook.com/magyarock.csarnoka

A helyes megfejtők közül kisorsolt szerencsés nyertes két ingyenes belépőt kap a Rockmúzeum jóvoltából (ld. a fenti hirdetést)! Kalandra fel!

5. Melyik zenekarban gitározott
második szólógitárosként
Lugosi László 1983-ban?
(Sajnos, Lugosi László a napokban hunyt el.)

9. Melyik helyszínen rendezték
meg Madonna magyarországi koncertjét?

6. A Grease című zenés filmnek ki a női főszereplője?

10. Hol található a Lovas Színház, ahol idén is nagyon
sok új musicalt mutattak
be?

3. Mikor adott koncertet Paul
McCartney a Budapest
Sportarénában?

7. Hol található Jim Morrison, a
Doors együttes legendás
énekesének a síremléke?

11. Mi volt a neve az első
magyar női rock-zenekarnak?

4. Az idén melyik magyar zenekar rendezett Beatünnep
néven koncertet?

8. John Lennont a Dakota-ház
előtt lőtte le gyilkosa. Ez az
épület melyik városban található?

2. A Help című zenés filmnek
melyik angol zenekar a
főszereplője?
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12. Melyik keringő
az idősebb?

13. Melyik zenekar tagjait
ütötte lovaggá az angol
királynő?

13+1. Melyik zenekar színpadáról nem hiányozhatnak a pálmafák
a díszletből?

A „Fülbemászó” jeligével ellátott megfejtéseiteket november
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 totó nyertese: Tál Szabolcs
(Tapolca), ajándékcsomag a jutalma!

Keresztrejtvény Keresztrejtvény Keresztrejtvény
A megfejtésből megtudod, hogy szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás többek között mit tesz a munkavállalók helyzetének
javítása érdekében! A megfejtést beküldők között ajándékcsomagot 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: Birkás András (Sajószentpéter), jutalma a
Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. egyik üdülőjébe szóló 40 000 Ft értékű üdülési csomagja!
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