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Új tagkártya a láthatáron,
Karácsonyra már 

a tárcádban is lehet! :)

Megújulásunk egyebek mellett
azt is jelenti, hogy a tagságunk igé-
nyeit tartjuk a legfontosabbnak,
épp ezért azt akartuk, hogy az élet
szinte minden területére kiterjedő,
valós kedvezményekben részesülje-
nek tagjaink – lehetőség szerint
lakóhelyükhöz minél közelebb!

Vadonatúj MAKASZ-tagkártyánk
területi irodáink révén – remélhető-
en karácsonyig – eljut minden tag-
társunkhoz! 

Ezzel párhuzamosan szintén eljut-
tatjuk Hozzátok a jövő év végén lejáró
EDC-kártya 2016. évi érvényesítő mat-
ricáját is! 2016. végéig mindkét kártya
– eltérő kedvezményekkel – használ-
ható.

Tagkártya   Tagkártya   Tagkártya   Tagkártya   

Szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidari-
tás teljesen új tagkártyát vezet be a
MAKASZ-szal megkötött megállapodás

révén, ezzel Magyarországon a legna-

gyobb és legszélesebb körű azonnali ked-
vezményt biztosító rendszert nyújtjuk tag-
jaink részére! Most aztán már tényleg
megéri nálunk tagnak lenni!
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A nemzetgazdasági átlaghoz 
képest idén már lemaradtak 

a vasutas átlagbérek, visszahoznánk 
a „reformprémiumot”!

Bér:

Meggyőződésünk, hogy a vasutasok
bérelmaradása csak középtávú, leg-
alább hároméves megállapodással,

több lépcsőben hozható helyre. Szak-
szervezetünk épp ezért a reformprémium-

hoz hasonló rendszer bevezetését javasol-
ja, ezt a MOSZ és a VSZ is támogatásra
érdemesnek tartotta, így javaslatunk a
három szakszervezet közös előterjesztésé-
vé vált. Komoly ajánlattal kell előállnia a
munkáltatónak, ha nem akarja beszüntetni
a vasúti közlekedést létszámhiány miatt. 

Első lépcsőben jövőre a középtávú megállapodás-tervezet-
ben javasolt 5 + 2,5% bérfejlesztésre lenne minimum szük-
ség, viszont ebben a munkáltatónak is partnernek kell len-
nie. Történelmi helyzet van ugyanis: tömegesen hagyják el

a vasutasok a MÁV-Csoportot, jövőre például egyedül a Budapesti

Forgalmi Igazgatóság létszámából 220 forgalmi szolgálattevő megy
nyugdíjba, a helyükre pedig nincs utánpótlás. Amúgy sem lehet
egyik-napról a másikra behozni valakit az utcáról. A Keleti pálya-
udvaron nagyon nem mindegy, hogy ki a forgalmista, mégpedig
sem az utasok, sem a munkavállaló szempontjából nem az, figye-
lembe véve a másfél percenkénti vonatérkezést, indulást. 

Most jött el az a történelmi helyzet, amikor nagyon komoly
követelésekkel kell fellépni, és komoly bértárgyalásra van szükség,
hiszen szakszervezetként a munkavállalók, tagjaink javára kell for-
dítani. 

Szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás javaslatára egy középtá-
vú, legalább hároméves megállapodás-tervezetet nyújtottak be a
szakszervezetek a munkáltatóhoz (honlapunkon elolvasható – a
szerk). Ez persze nem tartalmaz minden lényegi elemet, de arra
feltétlen alkalmas, hogy végre elkezdődjenek a tárgyalások. A
munkáltató annyira komolyan vette ezt a kezdeményezést, hogy
nem sokkal később a Kollektív Szerződést aláíró szakszervezetek
elnökeinek részvételével sor került egy zártkörű egyeztetésre, és
megkezdődtek a 2016. évi bértárgyalások. 

Sok minden gyökeresen megváltozott. A MÁV Zrt. elveszítette
varázsát a munkaerőpiacon, az emberek többé már nem özönle-
nek a céghez, épp ellenkezőleg: tömegével mennek el. Ezt a vasat
most kell ütni, ugyanis a munkáltató lépéskényszerben van. Hiszen

(Folytatás a 4. oldalon)
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Magyarországon melyik az a cég, amelyik
215%-os túlórát fizet azoknak, akik 230 és 300
óra közötti rendkívüli munkavégzést teljesíte-
nek, és ráadásként a MÁV-nál még kapnak 5
nap rekreációs szabadságot is?

A bértárgyalások tétje negyvenezer munka-
vállaló megélhetése. Persze, ki kell választani,
melyek azok a frekventált munkakörök, ahol
nagyon nagy a fluktuáció, és a munkavállalók
kiképzése hosszabb időt vesz igénybe. A mini-
málbér már utolérte az alacsony munkaköri
kategóriában lévő munkavállalók bérét, sőt,
meg is előzi azt, ha beválik a Kormány jövő
évre tervezett 5,5%-os minimálbér-emelési
vágya. Az pedig tűrhetetlen, hogy a minimál-
bér megemelkedjen, és a hierarchiában min-
denki a ugyanott marad, ahol jelenleg is van.
Akkor ugyanis semmi értelme az egésznek. Az
a minimum, hogy ezt az 5%-ot ki kell egyenlí-
teni, és akkor még nem történt semmi, pusz-
tán mindenki a „helyén” maradt. 

A társaságok sarokszámainak és bérjellegű
költségeinek ismeretében többlépcsős, több
évre elosztott helyrehozatal jöhet csak számí-
tásba, ami azért is fontos lenne, mert hosszú-
távú perspektívát kínál a vasutasoknak, amiért
esetleg érdemes lesz a vállalatcsoportnál
maradni. Ilyen ajánlattal kell előállnia a mun-
káltatónak, ha nem akarja létszámhiány miatt
beszüntetni Magyarországon a vasúti közleke-
dést. 

Bízunk benne, hogy a középtávú megállapo-
dást alá fogjuk írni még az idén a MÁV Zrt-vel,
és ez akkor értelemszerűen kiterjed a többi
társaságra is. Úgy tűnik, hogy a középtávú

megállapodásban körvonalazott 5+2,5%-os bérfejlesztés nem idegen, sem a vasút
vezetésétől, sem a tulajdonostól. Bárány Balázs szerint van esély elérni, akár különö-
sebb erőfeszítések nélkül is. Szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás érdekvédelmi alel-
nöke optimista a megállapodást illetően, amire már csak azért is nagy szükség van,
mert a számok lesújtóak.

A
munkáltatóhoz eljutta-
tott, „reformprémium-
mal” meg spékelt közép-
távú megállapodás-terve-
zetünket honlapunkon

elolvashatjátok! A tervezet értel-
mében például 2016. január

elsejétől egyszeri bérfejlesz-
tésként minden munkavállaló

alanyi jogon 5%-os bérfejlesz-
tésben részesülne. Ezen felül a

munkáltató további differenciált
bérfejlesztést hajtana végre a fog-
lalkoztatási szempontból legkriti-
kusabb munkakörökben, illetve
munkahelyeken, emellett a 6-17.
közötti munkaköri kategóriák alsó
(és felső) sávját is megemelné
7,5%-kal. 

A nemzetgazdasági átlaghoz  képest idén már lemaradtak a vasutas
átlagbérek, visszahoznánk a „reformprémiumot”!

Bér2016    Bér2016    Bér2016    Bér2016

(Folytatás a 3. oldalról)

A vasutasok relatív kereseti 
pozíciójának alakulása:

Vasutas átlagbérek alakulása:

A vasutasok éves bérfejlődésének
mértéke kontra 

nemzetgazdasági átlag:



Munkavállaló-védelmi program:

A munkaképesség megőrzése a vasuta-
sok esetében is nagyon kemény dió, külö-
nösképpen azoknál, akik a forgalommal
összefüggő munkakörben dolgoznak, és

hatósági orvosi vizsgálatra kötelezettek.
Hiszen az orvosi paraméterek rendkívül szi-
gorúak, és nem egy esetben csak az orvosok
jóindulatán múlik, hogy az érintett vasutas
kolléga meg tudja-e tartani munkakörét, és
nem válik-e arra tartósan vagy végleg alkal-
matlanná. És természetesen a nehezebb
munkákat végzők is nap mint nap elgondol-
kodhatnak azon, hogy képesek lesznek-e 65
éves korukig dolgozni, hiszen csak azután
vonulhatnak nyugdíjba. Ha azt vesszük, hogy
Magyarországon a férfiak várható életkora
71-72 év, el lehet gondolni, hogy a 65 éves
életkort milyen állapotban érik el a munka-
vállalók – szemben egy osztrák vagy német
honpolgárral, ahol ez az érték átlagosan 8
évvel magasabb. Rohamos, intenzív egész-
ségromlást kell feltételeznünk, hiszen a
nyugdíjba vonulást követően átlagosan 6-7
év áll csak rendelkezésre – feltéve, hogy
valaki egyáltalán megéri az öregségi nyugdíj-
korhatárt. Éppen ezért elengedhetetlen,
hogy a munkakörülményekben, az életmód-
ban gyökeres javulás következzen be. Ellen-
kező esetben a magyar társadalom nagyon-
nagyon rossz helyzetbe kerül. 

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a mun-
kaképesség megőrzése a mentális és a fizi-
kális állapotot együttesen jelenti. Természe-
tesen – tetszik, nem tetszik – tudomásul kell
vennie minden politikai szereplőnek, hogy a
munkaképesség megőrzése adott munkakö-
rökben a nyugdíjkorhatárig nem megoldha-
tó (nyilván vannak kivételek, de kivételekre
nem lehet építeni). És arra is számítani kell –
ahogy ezt a várható élettartamra vonatkozó
adatok is mutatják – hogy a magyar társada-
lom nagy többsége már viszonylag fiatalon is
különféle nyavalyákkal küzd. Ezért kell meg-

találni a módját a korhatár előtti ellátás
kiterjesztésének.

Mivel ma már gyakorlatilag mindenki 65
éves koráig köteles munkát végezni, súlyos
probléma, hogy mi történik abban az eset-
ben, ha valaki az öregségi nyugdíjkorhatár
betöltése előtt alkalmatlanná válik. Hiszen
attól, hogy alkalmatlanná válik a munkaköre
betöltésére, még nem minősül csökkent
munkaképességűnek. Attól még senki nem
lesz csökkent munkaképességű, hogy példá-
ul két dioptriával romlik a látása, vagy a vér-
cukra felmegy 7-re, esetleg a vérnyomása
emelkedik 170-re. Viszont megtörténhet,
hogy emiatt nem lesz orvosilag alkalmas
munkaköre betöltésére. Ennek kezelésére is
van hajlandóság a munkáltató részéről.

A korkedvezményes
nyugdíjról…

Úgy véljük, hogy a jelenlegi kormányzati
felállásban nem várható ideológiaváltás a
korkedvezményes nyugdíjjal kapcsolatban.
Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a szak-
szervezeteknek is nagy szerepük volt abban,
hogy idáig fajultak a dolgok. Hiszen ezt a
problémát mintegy tíz éve tologatták maguk
előtt a konföderációk: az elmúlt években
nem voltak hajlandóak felülvizsgálni a kor-
kedvezményes nyugdíjazás rendszerét, ez
azonban azzal a súlyos következménnyel
járt, hogy a Kormány fogta magát, és meg-
szüntette. 

A Kormány elismerte, hogy a korábban
megszerzett szolgálati idők nem vesznek el:
ami jár, az jár. Viszont a nagy probléma a
töredékidőkkel van, hiszen finoman szólva
sem járt jól az, akinek például 9 és fél éve
volt, amikor felszámolták a rendszert, így
pont nem jött össze a 10 év. Ugyanez igaz a
hölgyek esetében például 7 és fél év szolgá-
lati idő esetén. 

Hogyan tovább, 
mit akarunk?

A MOSZ, a VDSzSz Szolidaritás és a VSZ
vezetése felkereste Cseresnyés Péter mun-
kaerőpiacért és képzésért felelős NGM-
államtitkárt, őt nevezték ki Czomba Sándor
helyére. Közösen kértük a közreműködését,
amit megkönnyíthet, hogy a megbeszélés
előtt a kormányfő egy parlamenti interpellá-
cióra adott válaszában, gyakorlatilag felada-
tul adta, hogy ki kell dolgozni egy rendszert
azok számára, akik a továbbiakban nem
képesek az eredeti munkájukat ellátni.

Mint fentebb írtuk, attól, hogy valaki pél-
dául 63 éves korában egészségi okokból
nem töltheti be munkakörét, még nem válik

Mit szólnátok például
ahhoz, ha az öregségi
nyugdíjkorhatár előtti

években a kötelező óra-
szám 70%-át kellene ledol-
gozni, de csak 10%-kal
csökkenne a bér? Ez az
osztrák vasútnál már való-
ság, és ez csak egy példa a
sok közül. Cseresnyés Pé -
ter munkaerőpiacért és
képzésért felelős NGM-
államtitkárral tárgyalt a
korkedvezményes nyugdí-
jat kiváltó ellátásokról a
MOSZ, a VDSzSz Szolidari-
tás és a VSZ vezetése, ahol
örömmel fogadták javasla-
tunkat. Úgy érzékeltük,
hogy elképzelésünk egybe-
vág a kormányzati szándék-
kal: hosszútávon rendezni
kell a korkedvezményes
nyugdíjazás megszűnése
következtében kialakult
átmeneti állapotot.

nem kell kitalálni a frankót!
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Munkavállaló-védelmi program:

csökkent munkaképességűvé. Mit lehetne
velük tenni? Mit tesz a munkáltató? Felmond
nekik. Ezt egy szakszervezet nem tűrheti, de
úgy véljük, hogy Magyarországon egyetlen
munkáltató sem engedheti meg magának ezt
a „luxust”. Ezért is dolgoztuk ki három pillér-
ből álló javaslatunkat.  

1. pillér: a MÁV-Évek
módosítása

Álláspontunk szerint az orvosi alkalmat-
lanná válás pillanatától a nyugdíjig hátralevő
időt a MÁV gond nélkül meg tudná fizetni az
érintett munkavállalók számára, és még csak
nem is kerülne sokba. Ehhez mindössze át
kellene alakítani a „MÁV Évek”-programot.
Úgy tapasztaljuk, hogy ebben nincs is ellen-
kezés munkáltatói oldalról, hiszen a MÁV-nak
sem használ, ha mondjuk 35-40 év munkavi-
szony után az utcára dob valakit azért, mert
enyhén megromlott az egészsége. 

Ehhez a „MÁV Éveket” két helyen szüksé-
ges módosítani. Ne feledjük, hogy a program
jelenlegi formáját még akkor nyerte el, ami-
kor a MÁV létszámát emberségesen kellett
csökkenteni. Nagy vonalakban az szerepel
benne, hogy a munkavállalót elengedjük a
„MÁV Évek” keretében, de nem töltjük be a
pozícióját. Egyrészt ezt, a pozíció betöltésére
vonatkozó tiltást kellene kivenni a jelenlegi
szövegből. Másrészt viszont kezelni kellene
azt is, hogy az orvosi alkalmatlanság nem a
munkavállaló hibájából fölmerülő ok, így
ilyen esetben a munkáltató még további
hónapokkal gyarapíthatná a végkielégítés
összegét, hiszen ez nem tömegeket érint.
Úgy tűnik, ebben sincs nagy vita a munkálta-
tó és köztünk. 

2. pillér:
a törvénymódosítás

A középtávú megoldásra is kidolgoztunk
egy javaslatcsomagot. Nem titok, hogy adott
kérdésekben meg szoktunk kérdezni szakem-
bereket, így nyugdíjszakértőkkel is tárgyal-
tunk. Egybehangzó véleményük szerint a
magyar nyugdíjrendszer nem változtatható
meg, gyakorlatilag be van betonozva: ha
valahol belenyúlunk a rendszerbe, akkor fel-
borul az egész. Nem javasolták, hogy ebbe az
irányba induljunk el, hiszen politikai akarat
sincs erre. 

Az önkéntes nyugdíjpénztári rendszer
megváltoztatása sokat segítene. 

Miről is van szó? Az önsegélyező pénztá-
rakról szóló törvény és az adótörvény együt-
tes módosításával el lehetne érni, hogy ne
csak az irányadó nyugdíjkorhatár betöltése-
kor, hanem előtte akár több évvel is igénybe
vehetnék a nyugdíjpénztári szolgáltatást a
munkavállalók. Jelenleg minden munkaválla-
ló után 2%-ot fizet be a munkáltató, feltéve,
hogy a munkavállaló tagja az önkéntes nyug-

díjpénztárnak. Ezt a mértéket akár 3-4%-ra is
föl lehetne tornászni, hiszen ez a munkálta-
tónak is egyfajta előtakarékoskodás lenne. A
gyakorlatban ez azt jelentené, hogy a mun-
kakörük betöltésére alkalmatlanná váló vas-
utasok számára a pénztár már a nyugdíjkor-
határ elérése előtt havonta nyújtana anyagi
segítséget. 

Ez az elképzelésünk az NGM-ben is öröm-
teli fogadtatásra lelt: komolyan elkezdték
vizsgálni ezt a lehetőséget. 

3. pillér: érjék meg 
a vasutasok 
a nyugdíjkorhatárt!

Hosszútávú programunk húsz éves hori-
zontot ölel fel: ez idő alatt el kellene érni,
hogy a munkavállalók egészségesen és büsz-
kén érjék meg a nyugdíjkorhatárt. Nem
hiszünk abban, hogy 55 éves munkavállaló-
kat kell nyugdíjba küldeni, akikre aztán 30-35
év szegénység vár otthon. Nem gondoljuk,
hogy ez a dolgunk, egy 55 éves ember nem
erre hivatott. Normális, perspektívát kínáló
vasutat szeretnénk, ahol van előmeneteli
lehetőség, anyagi biztonság, egészségmegőr-
zés, és a vasutasok megérhessék a 65. élet-
évüket.

Csak körül kell nézni
Európában, nem kell
kitalálni a frankót!

Az elmúlt hónapokban, években külföldi
partnereinknél szerzett tapasztalataink
alapján kijelenthető, hogy a külföldi vasút-
társaságokat (osztrák, német, szlovák) is
ugyanezek a problémák feszítik, hiszen
ezekben az országokban is 65 év a nyugdíj-

korhatár. Egy osztrák vasutas sem lehet biz-
tos abban, hogy fél évvel az öregségi nyug-
díjkorhatár előtt orvosilag alkalmas marad-
e munkaköre betöltésére. A tapasztalato-
kat, véleményeket, javaslatokat végig kell
gondolnunk, és be kell építenünk a magyar
rendszerbe. 

Ausztriában például a 62 évesnél idősebb
osztrák vasutasoknak havi kötelező óraszá-
muk mindössze 70%-át kell ledolgozniuk,
cserébe bérük 90%-át megkapják.

A kötelező óraszám 30%-os kiesése az
állam (10%), az ÖBB (10%) és a munkavállaló
között oszlik meg egyenlő arányban, így
lehetséges, hogy 70%-os teljesítményre
90%-os bér járjon. A 60 évnél idősebb moz-
donyvezetők 23.00 óra és 05.00 óra között
nem kezdhetnek és nem végezhetnek szolgá-
latot. 

Az osztrák vasút minden munkavállalónak
5 fizetett munkanapot biztosít, ha például
résztvesz a dohányzásról való leszokást elő-
segítő programban, további 5 fizetett mun-
kanap terhére – egy másik program kereté-
ben – a munkavállalók áttérhetnek az egész-
séges táplálkozásra. 

Ilyesmi megoldáson már a MÁV-Csoport-
nál is gondolkodnak, sőt, tárgyaltunk dr.
Pásztélyi Zsolttal, a Vasútegészségügyi Kht.
vezetőjével is, aki biztosított minket arról,
hogy nagyon szívesen részt vennének hason-
ló program kidolgozásában, illetve akár meg-
valósításában is. Hiszen ma már a munkálta-
tó is kezdi belátni, hogy sokkal olcsóbb elkül-
deni valakit pár hónap rekreációra, mint
esetleg később mondjuk 25 havi végkielégí-
tést kifizetni számára, amikor majd végleg
alkalmatlanná válik munkaköre betöltésére. 

Természetesen azért a munkavállalóknak
is megvan a felelőssége ebben: vigyázni kell
az egészségre, de ehhez szükség van a mun-
káltató segítségére is.

„Nem hiszünk abban, hogy 55 éves munkavállalókat kell nyug-
díjba küldeni, akikre aztán 30-35 év szegénység vár otthon.
Nem gondoljuk, hogy ez a dolgunk, egy 55 éves ember nem erre
hivatott. Normális, perspektívát kínáló vasutat szeretnénk.”
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Nem kell kitalálni a frankót!(Folytatás az 5. oldalról)



Közúti és vasúti szakszervezetek – köztük a
MOSZ-szal, a VDSzSz Szolidaritással és a VSZ-
szel – akciószövetségbe tömörültek november
25-én.  Közös levelünkben arra szólítottuk fel
Cseresnyés Pétert, az NGM munkaerőpiacért
és képzésért felelős államtitkárát, hogy jöjjön
létre a korkedvezményes nyugdíjat kiváltó
ellátásokról és az intézkedések kidolgozásá-
ról szóló jogszabály, mely az emberi szervezet
igénybevételével járó, továbbá az egészségre
ártalmas munkát végzőkről gondoskodik. 

Tíz közlekedési szakszervezet akciószövetségbe tö -
mö rülve a sztrájktörvény szerinti egyeztetésre szólította
fel levelében a kormányzatot. A VKF-ben ugyanis elakad-
tak a tárgyalások, semmilyen megoldás nem körvonalazó-
dik. Mivel a Czomba Sándor korábbi államtitkárral folyta-
tott levelezés nem hozott érdemi előrelépést, november
25-én Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um nemrég kinevezett államtitkárához írt közös levelünk-
ben ismételten megkerestük a kormányzatot, jelezve: ha
nem történik érdemi tárgyalás, akkor a munkabeszünte-
tés eszközéhez is nyúlhatnak a szakszervezetek.

A MOSZ idén ősszel adott ki sztrájkfelhívást ez
ügyben, amit a bíróság másodfokú végzésében jogszerű-
nek minősített: ezt a sztrájkkövetelést tartalmazza az a
levél, amelyet november 25-én aláírtak a szakszervezetek

képviselői. A levél másolatát elküld-
tük Dr. Lázár János miniszter

részére is.

Összefogás   Összefogás   Összefogás

Akciószövetségbe tömörültek a közlekedési
szakszervezetek a korkedvezményes 
nyugdíjat kiváltó ellátás érdekében,

sztrájk is lehet a vége!

Előzmény: 
A korkedvezményes és a korengedményes nyugdíj intézménye a tisztes visszavonulás
lehetőségét biztosította azok számára, akik foglalkozás-egészségügyileg alkalmatlanná
váltak. A kormányzat ezt az intézményt 2011. végén eltörölte. Ugyanebben az évben a kor-
mányzati bejelentést követően a mellékelt levelet aláíró szakszervezetek többsége

demonstrációt szervezett, és sztrájkra készült. Akkor azonban a bíróság elutasította a jog-
szerű sztrájkkövetelések érdekében benyújtott kérelmeket.

Bár 2011. decemberében az Országgyűlés eltörölte ugyan az intézményt, de 2012 december
31-ig biztosította a korkedvezményes nyugdíjhoz kapcsolódó szolgálati idők további megszer-
zését, amit a kormányzat 2014. végéig meghosszabbított. A 2014. őszi előzetes tárgyalásokon a

kormányzat részéről elhangzott, hogy az intézményt meg kívánják hosszabbítani, hiszen 2011-
ben kiadtak egy kormányhatározatot arról, hogy a korkedvezményes nyugdíj intézményét kiváltó

ellátást és intézményrendszert létre kívánják hozni , és a Parlament jogszabályt alkot ez ügyben.
Ez azonban nem történt meg. A korkedvezményes nyugdíj ügyében az utolsó nagy demonstrációra

2014. december 3-án került sor, ezen az aláírók szervezetek tagjai közül sokan jelen voltak. 2014. de -
cember 29-én a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) létrejött egy megál-
lapodás, amely a korkedvezményes nyugdíj helyébe lépő új ellátást kilátásba helyezte, az erről szóló
jogszabályt a Parlament 2015. tavaszi ülésszakára kellett volna előterjeszteni. Ez sem történt meg.
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Követeljük, hogy a korkedvezmény helyébe lépő új jogszabály:
1. garantálja a korkedvezményes nyugdíjra jogosító megszerzett szolgálati

idők töredék időtartamainak arányos beszámítását az eddig megszerzett
jogokkal együtt

2. rögzítse az egészségre ártalmas munkaköröket, illetve azoknak a jogsza-
bályba történő be- és kikerülésének szakmai szabályait is

3. az egészségre ártalmas munkakörökben dolgozók részére munkakörönként
eltérően, a teljes napi munkaidőnél rövidebb munkaidő kerüljön megállapí-
tásra (pl.: a mozdonyvezetők esetében 7,2 óra)

4. azoknak a vállalatoknak, akik az egészségre ártalmas munkakörökben fog-
lalkoztatnak munkavállalókat, kötelező vállalati gondoskodási rendszert
működtetniük, melynek főbb elemei: 

4.1. a foglalkozás-egészségügyileg alkalmatlanná váltak számára a más mun-
kakörben történő foglalkoztatás, a korábbi munkakörében foglalkoztatott
munkavállalók egyéni bruttó átlagkeresetének legalább 85%-ért

4.2. a más munkakör betöltéséhez szükséges kompetencia/végzettség meg-
szerzésének költségtérítéses biztosítása

4.3. foglalkozás-egészségügyi kockázatot csökkentő/kezelő szakmai előadá-
sok és konzultációk évente legalább 8 órás időtartamban

4.4. vállalati kötelező egészségmegőrző programok biztosítása, évente 1
hetes időtartamú prevenciós vagy évente 2 hetes időtartamú helyreállító
programok keretében 

4.5. a munkáltató kössön tőkefedezeti járadékbiztosítást, mely azt az esetet
kezeli, amikor nem áll módjában más megfelelő munkakört felajánlani a
foglalkozás-egészségügyileg alkalmatlanná vált munkavállaló számára 

4.6. kiegészítő biztosítás: baleseti halál, baleseti rokkantság, baleseti eredetű
műtéti térítés és baleseti eredetű kórházi napi térítés eseteire

5. a Kormány adó- és járulékkedvezmény formájában tegye lehetővé, hogy a
fenti egészségmegőrző programok, valamint a járadék- és kiegészítő bizto-
sítások esetében mind a szerződő, mind a biztosított részéről adó- és járu-
lékmentesek legyenek. 



meglévő ismeret frissítését, és annak ellenőr-
zését jelenti. 

Mondjunk egy konkrét példát. Nagyon sok-
szor felmerül, hogy bizonyos munkakörben
foglalkoztatott munkavállalóknak miért kell
akár egyszerűsített forgalmi vizsgát tenniük.
Novák László szerint erre azért van szükség,
mert vannak olyan kollégák, akik bizonyos
esetekben hozzányúlnak a jelzőhöz, esetleg
vágányzárban vagy egyéb más forgalmi hely-
zetben végeznek olyan tevékenységet, ami-
hez ezekre az ismeretekre szükség van. Ha
azonban nem kell forgalmi tevékenységet
végezniük, akkor ettől kezdve az érintett mun-
kavállaló semmilyen formában nem végezhet
közlekedésbiztonsággal kapcsolatos tevé-
kenységet. Novák László hangsúlyozta:
ennek eldöntése nem a KTI vagy az NKH fel-
adata, hatásköre.

Amikor nemrég módosult az utasítás, vál-
tozott a figyelésre kötelezett személyzettel
kapcsolatos szabályrendszer is. A hatóság
jóváhagyásában az szerepelt, hogy a munkál-
tatónak kell nyilatkoznia arról, mely munkakö-
rökre kívánja kiterjeszteni ezeket az előíráso-
kat. Ez megtörtént, és ennek tudomásul véte-
léről a KTI-t a hatóság levélben tájékoztatta.

Bárány Balázs, szakszervezetünk, a
VDSzSz Szolidaritás érdekvédelmi alelnöke
hozzáfűzte:

„Úgy gondolom, hogy a sárkánynak az
egyik feje leesett, már csak kettő van. Hiszen
a KTI-t nem lehet okolni, a KTI kvázi végre-
hajtja, amit a Pályavasút és az NKH közösen
kifundált. A figyelőszolgálattal kapcsolatos
eljárás nagy pofátlanság volt a MÁV részéről.
Az egész figyelőszolgálat mikéntjét mi vetet-
tük fel, még az F2-es módosítással kapcsolat-

ban. Azért gondoltam, hogy ez a kettősség
megvan, mert összejátszottak ellenünk, holott
a kedvükre tettünk. Mert a hatóság minket is
arra biztatott, hogy a MÁV-nál járjunk el annak
érdekében, hogy a figyelőszolgálatra vonat-
kozó szabályokat úgy formálja, ahogy az szá-
munkra is elfogadható. Pont azért, hogy a for-
galombiztonság ne sérüljön.

A MÁV ebből presztízskérdést csinál, és
ehhez asszisztál az NKH. Ha nem asszisztálna
hozzá, akkor nyilván megkerestek volna ben-
nünket, hogy a MÁV egyeztetett-e velünk vagy
sem. Emiatt gondolom, hogy összejátszanak.
Viszont jó tudni, hogy akkor a Pályavasutat
kell az utasítások változtatásával kapcsolat-
ban nyüstölni, illetve ezzel párhuzamosan az
NKH-t is annak érdekében, hogy amit a MÁV-
nál el lehet érni, azt ne torpedózzák meg, vagy
ne beszéljenek össze. Egyszerűen gusztusta-
lan módon összejátszanak sok tekintetben:
amikor mi megyünk oda, akkor ők a jófiúk,
mondván, hogy jajistenem, hát ez a csúnya
MÁV, a MÁV-nál viszont az NKH-ra mutogat-
nak.”

Novák László leszögezte, hogy a szakmai
követelmények meghatározása nem a KTI fel-
adata, ők csak a vizsga módszertanáért és
lebonyolításáért felelnek. A jelenlegi rendszer
felülvizsgálatán dolgoznak, januártól más
rendszerű vizsgáztatás lesz. Ez bizonyos mér-
tékig érinti az alapvizsgákat és az időszakos
vizsgát.

Miért hét órás az alapvizsga? Régebben a
vizsga 8 órás volt, hiszen a vizsga egy vezé-
nyelt napnak, munkaidőnek számított, és
mivel ennyi munkabért számoltak el arra a
napra, így 8 óra lett előírva. Ez a hagyomány
él tovább. Konkrét részleteket egyelőre még

nem lehet tudni az írásbeli vizsga hogyan-
járól, mivel többféle verzió létezik, amiket
majd be kell vezetni. Az viszont biztosnak
tűnik, hogy olyan mértékű változás lesz,
aminek következtében nem feltétlenül a
regényíráson lesz a hangsúly a jövőben.

Egy példával megvilágítva. Tegyük fel,
hogy ismertetni kell a „Közeledj felém”-
jelzést nappal, éjszaka. Jelenleg a vizsgá-
zó leírja. De a helyes választ hat lehetsé-
ges megoldást ábrázoló kép közül is ki
lehet választani. Durván leegyszerűsítve
ilyen változtatásokra kell gondolni, per-
sze, ettől függetlenül lesznek kifejtős kér-
dések. Viszont a választ nem kell szó sze-
rint tudni. Az értelemzavaró megfogalma-
zás, vagy a felsorolás időbeli sorrendjé-
nek összekeverése adhat okot a válasz
elutasítására.

Novák László egyetértett Bárány
Balázs felvetésével, így a közeljövőben
(is) felkeressük a KTI-t, hogy a felmerült
problémák egy részére megoldást talál-
junk.8 MIÚJSÁG
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Szakszervezetünk, a VDSzSz
Szolidaritás régóta szorgalmaz-
za a tesztalapú vizsgáztatás
bevezetését minden munkakör-
ben, ez jövőre valóra válik.
Emellett a forgalom lebonyolí-
tásával nem összefüggő mun-
kakörökben ellenezzük a feles-
leges forgalmi ismeretek szá-
monkérését, ennek megváltoz-
tatása azonban nem a KTI kom-
petenciája. Novák László, a KTI
Vasúti Vizsgaközpont igazgató-
ja volt a vendégünk, szabadszá-
jú összefoglalónk következik.
Bárány Balázs a VDSzSz Szoli-
daritás alelnöke ugyanitt
elmondta: a MÁV és az NKH sok
tekintetben gusztustalan
módon összejátszik, és egy-
másra mutogat.

Az eltelt 2,5-3 évben a KTI – szakszerveze-
tünk közbenjárására is – felülvizsgálta a vizs-
gaszabályzatot és az eljárási rendet. Ennek
megfelelően a miniszterhez már benyújtották
jóváhagyásra az új vizsgaszabályzatot és eljá-
rási rendet, ezt ugyanis csak miniszteri aláírás-
sal lehet kiadni, majd 15 nappal később lehet
hatályba léptetni. Remélhetően 2016.
január 1-jétől már az új eljárási rend alap-
ján működhet majd a KTI Vasúti Vizsga-
központja.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az
időszakos vizsgák esetében valamennyi
munkakör esetében bevezetik a tesztala-
pú vizsgáztatást. Ehhez persze át kell dol-
gozni az időszakos vizsgák tesztkérdése-
it, a tesztlapokat – ezen dolgoznak a KTI
munkatársai. Természetesen, az eddigiek-
hez hasonlóan mindenkinek időben meg
kell kapnia a felkészüléshez szükséges
szakanyagokat – erről a KTI és MÁV Cso-
port már megállapodott egymással.

Az alapvizsgák esetében a szóbeli
vizsga kiegészítésképpen megmarad. Ha
valaki az utcáról érkezik veszélyes üzem-
be, esetében más módszertannal kell
meggyőződni tudásáról, ezzel szemben az
időszakos képzés és a vizsgáztatás már

Vizsgáztatás: a MÁV és az NKH
gusztustalan módon összejátszik,

jövőre sok minden változik!



A
zonnali hatállyal felmon-
dott a MÁV-Start egyik
vezető jegyvizsgáló
tagtársunknak, aki ko -
molyan vette a forga-
lom biztonságára vonat-

kozó utasításokat, és fedélzeti jegyel-
lenőr társaságában nem volt hajlandó
elvinni a három egységes Desiro-t az
esztergomi vonalon. Rögtön kollektív
munkaügyi vitát kezdeményeztünk, a
munkáltató gyorsan visszakozott.

Tagtársunk immár második alkalommal
nem volt hajlandó továbbítani a három egy-
ségből álló Desiro-t. A vonalszakaszon van
ugyanis olyan megállóhely, ahol a pálya kiala-
kítása nem teszi lehetővé, hogy az indulásra
készen jelzés előtt meggyőződhessen a vonat
ajtajainak zárásáról. Tagtársunk ragaszko-
dott hozzá, hogy az ominózus vonaton rajta
kívül még egy forgalmi vizsgával rendelkező
munkavállaló teljesítsen szolgálatot. Ezt a
munkáltató megelégelte. A második alka-
lommal, amikor megtagadta a vonat továbbí-
tását, leváltották, eseménykönyvet írtak,
jegyzőkönyvet vettek fel, majd azonnali hatá-
lyú felmondás következett. Furcsamód a
vonatot ezután egy vezető jegyvizsgáló és egy
jegyvizsgáló vitte el – és nem fedélzeti jegyel-
lenőr.

Azonnal kollektív munkaügyi vitát kezde-
ményeztünk, a munkáltató azóta már vissza-
vonta a tagtársunkkal szemben alkalmazott
azonnali hatályú felmondást. Az eset miatt
természetesen megbeszéléseket kezdeménye-
zünk annak érdekében, hogy a forgalom biz-
tonságát és a vonatkozó utasításokat a mun-
káltató, a szakszervezetek és az utazók egy-
formán értelmezzék.

A fenti eset természetesen véletlenül se
szolgáljon elrettentésül, továbbra is kitar-
tunk korábban számtalanszor hangoztatott
álláspontunk mellett: az utasításokban fog-
laltakat be kell tartani, hiszen – mint ez az
eset is mutatja – emiatt senkinek nem eshet
bántódása.

Kollektív munkaügyi 
vitát kezdeményeztünk, 
a munkáltató már vissza 
is vonta az azonnali 
hatályú felmondást!

„De nehéz az
iskolatáska...”

Jó hír viszont, hogy legalább a jegyvizsgáló kollégáké
könnyebb lesz. Szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidari-

tás közbenjárására kikerülhet a táskákból a Kilomé-
termutató, a Vasúti menetdíjtáblázatok, az Utánfizeté-

si segédlet, a V bárca, a Leadási jegyzék, majd a későb-
biek során az Utánfizetési űrjegytömb, az Utasleadási lap-

tömb, illetve az Igazolás nyomtatványtömb is.
A jegyvizsgálók körében több éves múltra tekint vissza az igény, hogy a MÁV-

START Zrt. vizsgálja felül, korszerűsítse a jegyvizsgáló táska tartalmát előíró utasí-
tást.

Megunva a helybenjárást, a közelmúltban – a VDSzSz Szolidaritás Személy-
szállítási Utazó Tagozatának képviseletében Papp Károly Attilával és Orbán Zol-
tánnal közösen – konzultációt kezdeményeztünk az ügyben. A humán igazgató

asszony a munkáltató részéről a technológiatervezés vezetőjét, Ughy Kálmánt
jelölte ki a tárgyalások levezénylésére.

A szakszervezetek közötti együttműködés jegyében kértük a VSZ tisztségvise-
lőinek meghívását is a konzultációra.

Új helyzetet teremtett a munkáltatói oldalnak az a felismerése, hogy a különbö-
ző nevek alatt eltérő sikerességgel futó projektek ellenére már most rendelkeznek
az okostelefonok annyi adattal, hogy bizonyos nyomtatványokat mellőzni lehet a
táskából. Másrészt felesleges kivárni a „JÉ”-projekt valamikori teljes kibontakozá-
sát, hiszen akkor is előfordulhatnak majd üzemzavarok, és ezekre nem lehet –
egyébként akkor már nem használatos – papírok állandó kéznél tartásával felké-
szülni.

Így távozhat a jegyvizsgálók táskájából a Kilométermutató, a Vasúti menetdíj
táblázatok, az Utánfizetési segédlet, a V-bárca, a Leadási jegyzék, majd a későbbi-
ek során az Utánfizetési űrjegytömb, az Utasleadási laptömb, illetve az Igazolás
nyomtatványtömb. A forgalmi utasítással összhangban csak a napszaknak megfe-
lelő jelzőeszközt kell majd a jegyvizsgálóknak maguknál tartaniuk.

A munkáltató még saját szervezetén belül egyeztet a különböző szakmai terüle-
tekkel, de reményeink szerint hamar és változatlan tartalommal megjelenik a jegy-
vizsgáló táska tartalmát előíró utasítás módosítása.

Oroszi Rudolf, munkavédelmi szakértő, VDSzSz Szolidaritás

Start    Start   Start    Start
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A napokban futótűzként ter-
jedt a hír, hogy több munka-
kör esetében ingyenes lesz a
saját jogú utazási igazolvány
érvényesítése. Ezen aztán ki-
ki vérmérséklete – és munka-
köre – szerint fel is háboro-
dott: „Akkor mi miért
nem...?”, majd az egyik társ-
szakszervezet rögtön a zász-
lajára is tűzte a jól ismert
szlogennel: „Gyerekek, ezt is
mi intéztük el”. A háborgók
megnyugtatása – és az
öntömjénezők lehűtése –
késztette Papp Károlyt, szak-
szervezetünk, a VDSzSz Szo-
lidaritás Személyszállítási
Utazó Tagozatának ve ze tő -
jét arra, hogy leírja, mi miért
is történt valójában.

„Egy nyíregyházi tagtársunk,
Domokos József jegyvizsgáló
azzal keresett meg, hogy az
általa bevont, ér vénytelen MÁK-
igazolvány után részére nem
fizetik ki a különdíjazást, mivel ő
nem rendelkezik saját jogán uta-
zási igazolvánnyal. Ezt a problé-
mát mások is jelezték.

Számomra is érthetetlen és
felháborító volt ez az eljárás.
Megpróbáltam telefonon tájé-
koztatást kérni az Üzletszabá-
lyozási Osztálytól, ahol azt a

választ kaptam, hogy nyújtsam
be írásban, vagy keressem meg
dr. Várkonyi Pétert ezzel kap-
csolatban. A munkajogi vezető-
vel történt telefonos megbe-
szélés után 2015. október 6-án
megírtam részére az esetet,
amire még aznap visszajelzést
kaptam, miszerint:

„(…) Megvizsgáltatom a jel-
zést, és hivatalosan megvála-
szoljuk.” 

Rövid idő múlva, 2015. októ-
ber 8-án meg is érkezett a
válasz, idézem a legfontosabb
részt: „Az érvényes rendelkezé-
sek alapján mind a vasútállomá-
sok területén, mind a személy-
szállító vonatokon csak érvé-
nyes vasúti igazolvánnyal (me -
netjeggyel) lehet jogszerűen
tartózkodni, illetve munkát vé -
gezni.”

Ez a válasz viszont további
kérdést vetett fel. Ha ez így van,
miért is kell az utazóknak fizetni

a saját jogú vasúti utazási iga-
zolványokért?

Megkerestem Halasi Zoltánt,
a VDSzSz Szolidaritás elnökét
és Bárány Balázst, a VDSzSz
Szolidaritás érdekvédelmi alel-
nökét is, majd október 27-én a
Személyszállítási Utazó Tagozat
ülésén is megvitattuk a problé-
mát. Bárány Balázs 2015. októ-
ber 30-án levelet írt Csépke
András, a MÁV-Start Zrt. vezér-
igazgatója részére.

A levélben kifejtette: ha a
MÁV-Start arra kötelezi a mun-
kavállalókat, hogy maguknál
tartsák érvényes utazási igazol-
ványukat, akkor jogellenes rájuk
hárítani az okmány kiállításának
költségeit. Ezért a novemberi
bérekkel együtt a korábbi kiállí-
tási, érvényesítési költségek
visszamenőleges kifizetését is
javasolta a Start vezetése szá-
mára. Az említett levelezés
hatására született meg végül az

a döntés, aminek az előnyeit
ezentúl élvezzük. Mint látjátok, a
döntés egy ki nem fizetett külön-
díjazás miatti megkeresés sze-
rencsés hozadéka. Mi mindösz-
sze éltünk egy adott lehetőség-
gel. Ez nem egy munkavállalói
csoport külön előnyhöz juttatá-
sa, vagy kivételezett elbírálása
akar lenni. Az elszomorító, hogy
egyes munkakörök sikerének
többen nem tudnak örülni, és
elkezdődött az egymásra muto-
gatás. 

Pedig pont erre az esetre
hivatkozva lehet esélyünk más
munkakörökre is kiterjeszteni
ezt a lehetőséget, ezt akarja
elérni a VDSzSz Szolidaritás.

Ennyi a történet, üzenem ezt
többek közt annak a lelkes akti-
vistának, aki azt újságolta, hogy
az egyik társszakszervezet ezt is
elintézte. Hát igen, ezt is…

Záhony, 2015. december 1.
Üdvözlettel:

Papp Károly Attila
VDSzSz Szolidaritás

Személyszállítási Utazó
Tagozatvezető ügyvivő”
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Fordák és
vezénylés:

Szakszervezetünk, a VDSzSz Szo-
lidaritás szerint mindenkinek jogá-
ban áll tudni, mikor dolgozik a követ-
kező hónapban. Ezzel csak egyetlen
nagy probléma van: a létszámhiány.
Szeged területen megállapodtunk
arról, hogy januártól 90%-osan be
kell tartani az utazói fordát, és csak
rendkívüli esetben lehet ettől eltér-
ni. A többi területen ehhez hasonló
konzultációkat kell kezdeményezni,
és akkor máshol is be lesz vezetve. 

Ugyanakkor Szegeden a munkál-
tató csak azzal a feltétellel vállalta,
hogy a forda szerint járjanak a mun-
kavállalók, ha semmilyen kívánság-
nak nem kell eleget tennie. Volt már
olyan eset, hogy egy vezető jegyvizs-
gáló méltatlankodva hívott fel min-
ket: miattunk nem engedik, hogy hat
napon át csak éjszaka dolgozzon. Ez
persze tarthatatlan, hiszen gondoljá-
tok csak végig: ezzel több tucat kol-
légájával tol ki.

Jegyjutalék:
Legendák keringenek a jegyjuta-

lék megszüntetéséről, aminek az
egyik KÜT-ülésen tett kijelentés az
alapja: eszerint a munkáltató egyol-
dalúan meg kívánná szüntetni a
jegyjutalékot. Tény, hogy folynak
erről tárgyalások, de ezek még nem
vezettek eredményre. 

A probléma ismert: a jegykiadó-
automaták bevezetése és az utas-
csökkenés következtében csökken a
jegyvizsgálók jegyjutaléka. Minden-
ki számolgat, különösen a munkálta-
tó, de semmilyen megállapodás nem
jött még létre ezzel kapcsolatban. Az
sem biztos, hogy teljesen megszün-
tetnék a jutalékrendszert, mivel
enélkül nehéz lenne bárkit is ösztö-
nözni. 

Az biztos, hogy az érdekek össze-
egyeztetése nagyon kemény dió
lesz. Hiszen annak, akinek lehetősé-

ge van több jegyet írni, nagyon
magas a jutaléka, máshol viszont ez
jóval kevesebb. Azt a köztes állapo-
tot kell megtalálnunk, ahol a kollég-
áknak nem lesznek veszteségei.
Nem fogjuk elkapkodni a döntést. A
VDSzSz Szolidaritás Személyszállí-
tási Utazó Tagozata legutóbbi ülésén
azon a véleményen volt, hogy meg
kell várni a bértárgyalások lezárul-
tát, mivel nem szeretnénk, ha a jegy-
jutalékrendszer reformja összekeve-
redne a bérfejlesztéssel. Az sem
ártana egyébként, ha egy füst alatt
az utasleadási lapok rendszerének
átgondolására és reformjára is sor
kerülhetne.

A Személyszállítási Utazó Tago-
zat előzetes számításai szerint a
jegyjutalék eltörlése akkor fogadha-
tó el, ha egy adott telepállomáson
dolgozó vezető jegyvizsgálók és
jegyvizsgálók átlagos jegyjutaléká-
nak megfelelő mértékben emeli meg
alapbérüket a munkáltató. 
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Szeged területen megállapodtunk arról,
hogy januártól 90%-osan be kell tartani az
utazói fordát, és csak rendkívüli esetben
lehet ettől eltérni. 

Szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás többek között azon is 
dolgozik, hogy más – fentiekre kötelezett – munkakörök dolgozói számára is

ingyenessé tegyük az arcképes érvényesítését. 

Több munkakör esetében igyenes lesz 
az utazási igazolvány érvényesítése!
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Készenléti jellegű
munkakörök: mit

mondott a bíróság?

Jogi rovat

T
agtársunkat a munkáltató megszakítás nélküli
munkarendben, készenléti jellegű munkakörben
foglalkoztatja. Az Mt. 101.§ (3) bekezdése szerint a
készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló számára a vasárnapi rendes munka-

végzést megelőző szombatra rendes munkaidő nem oszt-
ható be.

Kurunczi Imre felperest a munkáltató bármely naptári
napon, így vasárnapi rendes munkaidőben történt foglal-
koztatását közvetlenül megelőző szombati napon is beosz-
totta munkavégzésre. A szombati munkavégzést rendes
munkabérrel számolták el részére.

A munkáltatóval szemben indított kereseti kérelemben
kifejtettük álláspontunkat: ugyan lehetséges bármely nap-
tári napra munkavégzési kötelezettséget előírni a készenlé-
ti jellegű munkakörben foglalkoztatott vezető jegyvizsgáló
számára, a vasárnapi rendes munkavégzést megelőző
szombaton azonban ez a munkavégzési kötelezettség ren-
des munkavégzés nem lehet; ilyen esetben a szombati
napra kizárólag rendkívüli munkavégzésként osztható be
számára munkaidő. A szombati napokra járó rendkívüli
pótlék kifizetését kértük felperes számára.

Alperes a kereset elutasítását kérte hivatkozva arra,
hogy az Mt. 135. § (4) pontjában biztosított felhatalmazás
alapján a KSZ 26. § 1. h) alpontja biztosította a munkáltató

számára, hogy az Mt. rendelkezéseitől eltérjen. Ennek értelmében a felperes
számára a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatásra tekintettel a
munkáltató bármelyik naptári napon előírhat rendes munkavégzési kötele-
zettséget – azokon a szombatokon is, amelyet követő vasárnap szintén ren-
des munkaidőben dolgozik. 

A rendkívüli munkavégzésért járó bérpótlék követeléssel kapcsolatban
előadta, hogy amennyiben a bíróság nem fogadná el azon jogi álláspontját,
miszerint a kollektív szerződés biztosította számára az Mt. rendelkezéstől
való eltérést, abban az esetben is csak arról lehetne szó, hogy a munkaidő-
beosztás elkészítése jogszabályba ütközött, és mint jogellenes utasítást a
felperes bármikor megtagadhatta volna. Rendkívüli munkavégzésért járó
pótlék pedig azért nem jár a felperes részére, mert az Mt. 107. § illetve a KSZ
40. § szerinti rendkívüli munkavégzés egyik esete sem valósul meg a perbe-
li esetben.

A perben mindvégig arra hivatkoztunk, hogy a megszakítás nélküli mun-
karend KSZ 26.§ 1. h) alpontja szerinti fogalom-meghatározása nem jelent
eltérést az Mt. 101. § (3) bekezdésétől, és nem teremt jogszerű alapot a
készenléti jellegű munkakört betöltő felperes azonos heti szombat/vasárna-
pi rendes munkaidőben történő foglalkoztatására. Kifejtettük, hogy alperes
kellő alap nélkül hivatkozik a felperes megszakítás nélküli munkarendjére,
mert a törvény szerinti kivételt illetően nem a felperes munkarendjének,
hanem a készenléti jellegű munkakörben történő foglalkoztatásának van
jelentősége. Amennyiben a KSZ el kívánt volna térni az Mt. 101. § (3) bekez-
désében foglaltaktól, akkor azt nem az értelmező rendelkezések körében,
hanem külön címszó alatt, a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott
munkavállalók szombat/vasárnapi munkavégzésével kapcsolatos kifejezett
és konkrét eltérő rendelkezésként fogalmazta volna meg.

A rendkívüli munkavégzésért járó pótlékra jogosultság kapcsán arra
hivatkoztunk, hogy a munkaidőnek két fajtája létezik: rendes és rendkívüli
munkaidő. Tekintettel arra, hogy a rendes munkaidőben történt vasárnapi
munkavégzést megelőző szombati munkavégzés az Mt. 101. § (3) bekezdése
alapján rendes munkaidő nem lehet, felperes szombati munkavégzése rend-
kívüli munkavégzés. Amennyiben ezen túl szükséges lehet a rendkívüli
munkaidő kategorizálása, a felperes szombati munkavégzése a munkaidő-
beosztástól eltérő munkavégzésnek minősül az alábbiak szerint: 

A munkaidő-beosztást rendes munkaidőre kell elkészíteni. A készenléti
jellegű munkakörben foglalkoztatott felperes számára a vasárnapi rendes
munkavégzést megelőző szombatra rendes munkaidőt beosztani nem lehet,
az ilyen szombatra előírt munkavégzési kötelezettség emiatt nem része a
kötelező órára elkészítendő rendes munkaidő-beosztásnak, a szombatra
elrendelt munkavégzés a munkaidő-beosztástól eltérő rendkívüli munka-
végzésnek minősül.

A bíróság álláspontja szerint az Mt. 135. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Kollektív Szerződésben a Munka törvény-
könyve rendelkezéseitől eltérni kizárólag kifejezett, egyértelmű, a munkálta-
tó és a munkavállalók számára is kétséget kizáróan értelmezhető rendelke-

zéseivel lehet. 
A bíróság alperes által hivatko-

zott megszakítás nélküli munka-
rend fogalmat nem értékelte úgy,
mint ami biztosította volna számá-
ra az Mt. 101. § (3) bekezdésében
foglalt rendelkezésektől eltérés
lehetőségét. Mindezek alapján
megállapította, hogy a munkáltató

Korábban már beszámoltunk arról, hogy
szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás
elsőfokon próbapert nyert a MÁV-Starttal
szemben: a Szegedi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság első fokú ítéletével
helyt adott a felperes Kurunczi Imre veze-
tő jegyvizsgáló rendkívüli munkavégzés
pótléka iránt indított kereseti kérelmé-
nek. Azóta megérkezett az ítélet is, rész-
letes összefoglalónk következik dr. Pusz-
tai Edit tollából.
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(Folytatás a 12. oldalon)

Adód 1 százalékával segíthetsz a nehéz helyzet-
ben lévő vasutas kollégáidnak! Neked nem kerül
semmibe, de a figyelmességed másoknak hatal-
mas segítség!

ALAPÍTVÁNY A VASUTASOKÉRT
Adószám: 18077524-1-42
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jogellenesen járt el akkor, amikor a készen-
léti jellegű munkakörben foglalkoztatott fel-
peres vonatkozásában az Mt. 101. § (3)
bekezdésében foglalt rendelkezésekbe
ütköző módon vasárnapra történő rendes
munkaidőre való beosztásakor az azt köz-
vetlenül megelőző szombatra is rendes
munkaidőt osztott be.

A bíróság szerint a beosztás szerint ezen
szombati napokon ledolgozott órák után fel-
perest rendkívüli munkavégzésért járó bér-
pótlék illeti meg. A bíróság rámutatott arra,
hogy a munkavállaló vagy munkaidejében
munkát végez vagy pihenőidejét tölti. Meg-
állapítása szerint alperes a kereseti kére-
lemben megjelölt szombatokon úgy rendelt
el munkavégzési kötelezettséget a felperes

számára, hogy ő egyébként pihenőidejét
tölthette volna. 

Az ilyen pihenőidőben elrendelt munka-
végzési kötelezettségért a bíróság állás-

pontja szerint a felperest megilleti a rendkí-
vüli munkavégzésért járó pótlék. Az ítélet
nem jogerős.

Dr. Pusztai Edit

Ebben a ciklusban immár második
alkalommal szerveztek munkavédelmi
oktatást. Én még újoncnak mondhatom
magam, mivel nem vagyok túl régóta
munkavédelmi képviselő, így számom-
ra – és szerintem mások számára is –
tanulságos egy-egy ilyen oktatás. Úgy
érzem a munkavédelem az utóbbi idő-
ben háttérbe szorult, de pozitívum,
hogy jó néhány helyen tapasztaltam,
hogy a kért elvárások teljesültek. Gon-
dolok itt a védelmi dossziék kihelyezé-
sére, melynek tartalmaznia kellene a
Munkavédelmi Szabályzatot, az alko-
holszondás ellenőrzési naplót, a mun-
kahelyi sérülések nyilvántartását, a
nemdohányzók védelmének szabály-
zatát, a pandémia elleni védekezési
szabályzatot. Negatívumként éltem
meg, hogy egy-egy szolgálati helyen

még mindig gondok vannak a szolgálat
során használt székekkel, a megfelelő
fényviszonyokkal és a lábtartókkal.

A novemberi oktatáson kézhez kap-
tuk a MÁV-Start Zrt. új Munkavédelmi
szabályzatát, felszólalt Kovács Péter
vasútbiztonsági koordinátor, aki az új
munkavédelmi szabályzatról tartott
előadást. Cseh Béla Zoltán, a KMvB
társelnöke előadást tartott a participá-
cióról, érdekegyeztetésekről és a
munkavédelmi képviselők feladatai-
ról. Hangsúlyozta: „Legfontosabb tevé-
kenységünk az ellenőrzés.  A munka-
védelmi képviselő (…) jogosult meg-
győződni a munkahelyeken az egész-
séget nem veszélyeztető és biztonsá-
gos munkavégzés követelményeinek
érvényesüléséről (…). Az előírás sze-
rint a munkavédelmi képviselő akár az

irodákat (más esetben a műhelyeket,
csarnokokat) is szemlézheti, ellenőriz-
heti a munkaeszközöket (gé peket,
szerszámokat, számítógépeket, stb.), a
tapasztalt szabálytalanságokat illető-
en intézkedést kérhet. 

A munkavédelmi képviselőt műkö-
dése érdekében jogokkal kell felru-
házni. Joga van belépni különböző
munkahelyekre legtöbbször munka-
időben, de külön engedéllyel akár
munkaidőn kívül is, továbbá az infor-
mációkat összeszedheti, tájékozódhat
a munkavédelmet érintően.”

Ezt követően végül, de nem utolsó-
sorban Stósz István, a műszaki fejlesz-
tés vezetője tartott előadást a  MÁV-
Start Zrt. járműfejlesztéseiről.

Oros Andrea Edina

Beszámoló a novemberi oktatásról
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Készenléti jellegű munkakörök: mit mondott a bíróság?

El akarjuk érni, hogy a továbbiakban jogszerű legyen a foglalkoztatás! Amikor vasár-
napra rendes munkaidőre vezénylik a dolgozókat, az előtte lévő szombaton ne vezé-
nyeljék őket, vagy ha mégis, akkor munkaidejüket a megfelelő pótlékkal, „túlóra-
ként” számolja el a munkáltató. Amennyiben másodfokon jogerőssé válik az ítélet,
úgy értelemszerűen a MÁV Csoport valamennyi vállalatánál célszerű ezt alkalmazni,
és nem csak a MÁV-Startnál. Ez minden készenléti jellegű munkakörben foglalkoz-
tatott vasutasra vonatkozik, és a munkáltatóknak az ítélet szem előtt tartásával kel-
lene elkészíteniük a jövőben a munkaidő-beosztást. Ahogy szintén célszerű vissza-
menőlegesen kifizetni az elmaradt pótlékot azokra a szombatokra, amikor a munka-
vállalók vasárnap is rendes munkaidőben végeztek munkát. Ezekre a szombatokra
ugyanis rendkívüli munkavégzést kellett volna elszámolni részükre.

(Folytatás a 11. oldalról)

Ezegy régi restanciánk, ettől
függetlenül nagyon büszkék
vagyunk tagjainkra, akik az

idei Miskolci Barátság Maratonon ala-
posan kitettek magukért! Bordás Attila
37 induló közül a 2. helyen végzett a fér-
fiak 36-45 év közötti korcsoportjában.
Jablonovszkiné Juhász Gabriella a 46-
55 éves korcsoportban 25 indulóból az
előkelő 3. helyet szerezte meg. Kiss Éva
a 36-45 évesek korcsoportjában 52
indulóból a 6. lett, Madarasi Gabriella a
46-55 éves korcsoportban 9., Tóth Csilla
pedig a 17. helyen végzett, igaz, ő éppen
rosszul volt a verseny időpontjában.
Utólag is nagy-nagy gratula! 
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Közösség   Közösség   Közösség   Közösség

A VDSZSZ SZOLIDARITÁS ÉRDEKVÉDELMI LAPJA
Felelős kiadó: H a l a s i  Z o l t á n  

Főszerkesztő: H u s z t a  K r i s z t i á n  
Tervező szerkesztő: K á r o l y i  M a r i a n n a

Nyomda: www.impactmedia.hu; 
A szerkesztőség címe, telefonszámai: H-1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.

Üzemi telefon: 01+13-29, Tel.: 351-1111, E-mail: info@vdszsz.hu; B/SZL/43/91

„Kiemelkedő szakszerve-
zeti munkáért” 

elismerésben részesült:
Bekk István
Dúró Zoltán

Fabinyi Gáborné
Kochán József

Kvasz János
Maszti Péterné
Molnár Zoltán
Szentesi Mária

Tóth Csaba
Veres Gábor

„Eredményes 
szakszervezeti 

munkáért”elismerésben
részesült:

Ábrahám László
Ádámné Diamant Tünde

Benkő Sándor
Bokor Zsolt

Bradács Dénes
Érdi Tamás

Farkas György
Hegedűs Gábor

Iski László

Kőfalusi Richárd
Lengyel László 

Lőkös Béla
Nedeczki Mihály

Papik Zsolt
Rádi János

Rózsahegyi Szabolcs
Sinkó Bonifác

Soósné Svájku Krisztina
Stergerits Magdolna
Tóth Mihály János
Tóthné Dollák Zita

Vámosi Csaba
Várkonyi Bertold Roland

„Az év szervezője” 
elismerésben részesült:

Czapák Terézia
Veres Gábor

Csatay Krisztián

„Életút” elismerésben
részesült:
Nagy Imre

Simkovits Béla

2015. december 14-én ünnepelte a VDSzSz Szolidaritás megalakulásának 26. évfordulóját az A38 hajón, de
az esemény nem csak a helyszínválasztásban tért el a korábbi évek gyakorlatától, hanem a kitüntetések ado-
mányozása is megváltozott. Megújult szakszervezetünk célja a VDSzSz Szolidaritásért, a közösségért való-
ban sokat áldozó tagjaink, tisztségviselőink munkájának elismerése. Nélkülük sokkal kevesebbek lennénk.
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1. Milyen különleges szak-
mája volt Rod Stewartnak
zenészpályája előtt?

2. Mikor alakult 
a Benkó Dixieland Band?

3. Ki játszotta a ma is
kedvelt „Dédapám” című
slágert?

4. Mikor alakult a
Tankcsapda nevű
debreceni zenekar?

5. Kit neveztek a „nemzet
csalogányának”?

6. Melyik évben játszott
először Magyarországon a
Rolling Stones?

7. Sir Elton John melyik fut-
ballklub örökös elnöke?

8. Milyen állami kitüntetést
kapott Aradszky László
2003-ban?

9. Mikor mutatták be az
„Attila, Isten kardja” című
rockoperát?

10. Mikor járt Magyarorszá-
gon a Beatles legendás
dobosa zenekarával?

11. Melyik zenekar jelképe
Hannibál elefántja?

12. Melyik zenekar 
koncertje volt 1984-ben a
Budapest Sportcsarnok
parkolójában?

13.Mikor tartották a 
rendszerellenes zavargás-
ba torkollott Pusztavacsi
Rockfesztivált?

13+1 Melyik évben hunyt el
Elvis Presley?

A helyes megfejtést beküldők között
ajándékcsomagot sorsolunk ki!

Kalandra fel!
ZENEI  TOTÓ

A „Fülbemászó” jeligével ellátott megfejtéseiteket janu-
ár 15-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: Urbán
Lajos. Gratulálunk!

Bár tél van, de a Bikini név hallatán nem csak a nyár jut az
eszünkbe. Igen, ők is egy nagyszerű rockzenekar. Van
olyan zenerajongó, akit nem érintett meg valamelyik

daluk? Szerintem nem nagyon akad ilyen. A zenekart a vélet-
lenek összejátszásának köszönheti létezését. Mert kikből is
állt? Olyanokból, akik ismert szereplői a rockéletnek.

Nagy Feró (ének) – Az éppen sehol nem kívánatos Beatrice szünetelt
Németh Alajos (basszusgitár) – A feloszlott, legendás Dinamit-együt-

tesből
Németh Gábor (dob) – A testvére, szintén a Dinamitból.
Szücs Antal Gábor (gitár) – Nem fura? Szintén a Dinamitból.
Vedres József (gitár) – Feró hozta magával a Beatricéből.
A véletlenek talán nem is annyira véletlenek. Amikor egy zenekarnak

nemhogy lemeze nincs, de fellépési lehetőségei is minimálisra csökken-
nek, az egyenlő a véggel. A Beatrice ebbe a helyzetbe került a kultúrpo-
litika hathatós segítségével. A nyolcvanas évek elején úgy tűnt, hogy a
zenekar végleg eltűnik a süllyesztőben. Aztán az idő múlásával ez más-
ként alakult, hiszen ma is nagyon népszerű a csapat.

Dinamit. Nagyon jó zenészekből állt. Viszont amilyen jól indult az akár
szupergroupnak is nevezhető, hard rock zenét játszó banda, két nagyle-
mez után véget ért a sikerszéria. Őket az akkori média tette padlóra, ami-
kor „állami” zenekarként kiáltották ki őket. Ez a szocializmusban egyen-
lő volt a halállal, fel is bomlott a zenekar.

A Bikini 1982-ben alakult meg. Repertoárjukon kissé punkos beütésű
saját dalok szerepeltek, de a közönség kedvéért Ricse dalokat is játszot-
tak. Két nagylemezük jelent meg: „Hova lett” címmel jelent meg az első,
majd „XX. századi Híradó” címmel a második. De utóbbin Szücs Antal
Gábor nem szerepelt!

1985-ben Nagy Feró is távozott a csapatból. Ekkor került a zenekarba
D. Nagy Lajos és a már nem létező Piramis volt billentyűse, Gallai Péter.

Persze, D. Nagy a megszűnt Rolls Frakció dala-
it és hagyományait is átmentette az új dalokba.
Az új tagok csatlakozásával a banda lendületet
kapott, és teljes műfajváltás következett. A
dalok melodikusabbak lettek, és az akkoriban
oly divatos újhullámos irányt vették fel. Nagy
Feró írta persze továbbra is a dalokat a zene-
karnak, közülük több napjainkban is sláger
(Fagyi, Mielőtt elmegyek). „Mondd el” című
lemezükkel aratták a legnagyobb sikert 1987-
ben, legalábbis ez a lemez kelt el a legnagyobb
példányszámban. Nagyon népszerű banda volt
teltházas bulikkal országszerte. Persze, a zene-
kar tagjai itt is cserélődtek. Aztán történt vala-
mi. Kitört a demokrácia, és a szólásszabadság-
gal együtt a Bikini szövegeibe burkolt társada-
lomkritikák már nem ütöttek annyira. Ezt ők így
fogalmazták meg: „diszkók hakniműsorai
árasztották el a művelődési házakat”. Ebben is
van valami, de tény, hogy csökkent az érdeklő-
dés irántuk. 1992. november 21-én a BS-ben
búcsúztak el a közönségüktől, majd feloszlott a
zenekar.

Aztán telt-múlt az idő, és öt év hallgatás után
újjáalakult a zenekar. Régi és új tagokkal azóta
is járják a rock színpadokat, népszerűségük
töretlen: sorra adják ki a lemezeket. Az idő őket
igazolta. Az élő zene varázsa nem pótolható
„műzenékkel”. Reméljük, még sok remek dallal
szórakoztatnak vagy vigasztalnak bennünket.
„Adj helyet magad mellett!”

Ábrahám „szakmunkás” László
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Keresztrejtvény   Keresztrejtvény   Keresztrejtvény
A megfejtésből megtudod, hogy szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás mit tart a legfontosabbnak a fordákkal, a vezénylés-
sel kapcsolatban! A megfejtést beküldők között ajándékcsomagot sorsolunk ki! A „Rejtvény” jeligével ellátott megfejtéseiteket
január 15-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 megfejtése: Újabb tagozatokat hozunk létre, hogy a
szakmák képviselői önállóan dönthessék el, mi az, ami számukra fontos! Az ajándékcsomagot Ábrahám László nyerte! Gratulá-
lunk!




