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

Ismét felhívjuk a figyelmet
az utasítások betartásának
előnyeire! (8 oldal)

Mit jelent 2016-ban
egy vasutas sztrájk?
(5. oldal)

Munkavégzés állandó
fertőzésveszélyben: A száraz
fekália nem fertőz?! (12. oldal)

Személyszállítási sztrájk:
a miskolci példa
tanulságai (10. oldal)

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

Új tagkártya:
Te már megkaptad?

Szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás teljesen új tagkártyát vezet be a
MAKASZ-szal megkötött megállapodás
révén, ezzel Magyarországon a legnaMegújulásunk egyebek mellett
azt is jelenti, hogy a tagságunk igényeit tartjuk a legfontosabbnak,
épp ezért azt akartuk, hogy az élet
szinte minden területére kiterjedő,
valós kedvezményekben részesüljenek tagjaink – lehetőség szerint
lakóhelyükhöz minél közelebb!

Ha nem kaptad meg vadonatúj
MAKASZ-tagkártyádat, kérjük,
vedd fel a kapcsolatot illetékes
területi irodánkkal!
Szintén tőlük igényelheted az
idei év végén lejáró EDC-kártya
2016. évi érvényesítő matricáját
is! 2016. végéig mindkét kártya –
eltérő kedvezményekkel – használható.
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gyobb és legszélesebb körű azonnali kedvezményt biztosító rendszert nyújtjuk tagjaink részére! Most aztán már tényleg
megéri nálunk tagnak lenni!

Bér Bér Bér Bér Bér

Bér2016: Kronológia
Március első hetében jöhet a sztrájk, ha addig nem sikerül megállapodni! Február
12-én a vasutas szakszervezetek megalakították a sztrájkbizottságot, és kezdeményezték a még elégséges szolgáltatások megkötésére irányuló tárgyalások
megkezdését.
Bár a tulajdonos vasutas
szakszervezetek részére
tett ajánlata az év eleji
0,5% differenciált bérfejlesztéshez képest elmozdult,
ez a bérmegállapodáshoz még
kevés. A szakszervezetek egységesen 5% alanyi jogú béremelést
követelnek; 2,7% differenciált bérfejlesztést pedig bérfelzárkóztatásra kértek azokban a munkakörökben, amelyekben az alacsony fizetések miatt
létszámhiány alakult ki. Bérfelzárkóztatás azonban nem lesz, de ez Halasi
Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke
szerint legyen a cég baja, hiszen bizonyos álláshelyeket a jelenlegi fizetésekkel úgysem tudnak betölteni. Ez
történt eddig:

további 0,5 százalékát kitevő önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítést, továbbá két alkalommal 2500025000 forint egyszeri kifizetést ajánlott a nem vezetői munkakörben foglalkoztatottak részére a február 8-ára
összehívott egyeztetésen, ez azonban
elfogadhatatlan volt a kollektív munkaügyi vitát kezdeményező vasutas
szakszervezetek számára.
A tulajdonos ajánlata a MÁV-Csoport esetében átlagosan 4%-os, a
legalacsonyabb bérkategóriában pe-

dig 5,4%-os alapbérfejlesztésnek felel meg - nyilatkozta a TV2 Tényeknek Lőcsei Virág, a MÁV szóvivője.
Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke a két, 25
ezer forintos évközi kifizetésre utalva elmondta, hogy
ez csak egyszeri kifizetés. Ha évvégén beépül az alapbérbe, és megindulnak a tárgyalások a középtávú megállapodás megkötése érdekében, akkor már nincsenek
is olyan távol egymástól az álláspontok.
Ennek hiányában azonban számunkra még nem
elfogadható ez az ajánlat – összegezte Halasi Zoltán.

(Folytatás a 4. oldalon)

Február 8.
A MÁV-csoport vezetése 2016 elejétől visszamenőlegesen 2,2 százalékos alapbér-emelést, az alapbér

A kollektív
munkaügyi vita
február 17-i
fordulóján a
tulajdonos
képviseletében
Fónagy János is
részt vett.

Február 2-án a VDSzSz Szolidaritás a MÁV-Csoportnál kezdeményezett kollektív munkaügyi vitában érintett társasági választmányai együttes ülésükön felhatalmazták a VDSzSz Szolidaritás
Elnökségét arra, hogy sztrájkot hirdessen a tárgyalások eredménytelensége esetén. A határozat értelmében a munkabeszüntetés időpontját, időtartamát és formáját szintén az Elnökség
határozhatja meg.
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Bér2016:
(Folytatás a 3. oldalról)
A kétszer 25 ezer forint alapbéresítése esetén a bérfejlesztési
szint már nagyjából elérné a szakszervezetek által javasolt minimum 5
százalékos mértéket.
Ismeretes: a bérkövetelésen kívül a KSZ
módosítása és a középtávú megállapodás
is a követelések között szerepel, utóbbi
célja többek között a korkedvezményes
nyugdíjazást helyettesítő rendszer bevezetése, és az egészségkárosodott munkavállalók sorsának megnyugtató rendezése
lenne annak érdekében, hogy a munkakörük betöltésére egészségi okokból alkalmatlanná váló munkavállalók munkaviszonya ilyen esetben ne szűnjön meg – ez
ugyanis egy szakszervezet számára elfogadhatatlan. Erről Halasi Zoltán, a VDSzSz
Szolidaritás elnöke beszélt egy tévéinterjúban, majd hozzátette: „A szakszervezetek célja alapvetően a megállapodás, de
ha ez nem sikerül, akkor még mindig vannak eszközök a kezükben”.

Február 11.
Február 11-én jött a hidegzuhany, amikor a tulajdonos visszavonta a február 8án tett ajánlatát: ekkor már kizárólag viszszamenőlegesen végrehajtandó differenciált, 3%-os alapbérfejlesztésre tett ajánlatot 2016. január 1-jétől, az ajánlatból
kikerült a korábban kilátásba helyezett
önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés (+0,5%) és a két alkalommal történő,
25-25 ezer forint egyszeri kifizetés is.
A február 11-i ajánlat a korábbinál is
kedvezőtlenebb, ezért még inkább elfogadhatatlan a szakszervezetek számára.

Február 12.
A vasutas szakszervezetek közös sztrájkbizottságot hoztak létre. A bizottság arról
is döntött, hogy március első hetében
sztrájkot hirdetnek a vasutas szakszervezetek, amennyiben február 20-ig nem
vezetnek eredményre a tárgyalások. Szintén február 12-én kezdeményeztük a még
elégséges szolgáltatásra irányuló tárgyalások megkezdését (ld. keretes anyagunkat
– a szerk.).
A vasutas szakszervezetek február 12-i
közös sajtótájékoztatóján Kiss László, a
Mozdonyvezetők Szakszervezete elnöke
elmondta: „a kollektív munkaügyi vita
2016. február 11-i fordulóját követően a
szakszervezetek úgy döntöttek, hogy közös
sztrájkbizottságot alakítanak annak érdekében, hogy 2016-ban normális béremelésre kerüljön sor”.
A kormány azt a kötelezettséget vállalta
2014. december 29-én a VKF-megállapo-
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dásban, hogy a korkedvezményes nyugdíjazást kiváltó intézkedésre az elkövetkező
időszakban sor kerül, az azóta eltelt több
mint egy évben azonban semmi előrelépés nem történt.
A MOSZ esetében született egy jogerős
bírósági végzés, ami kimondja, hogy az
árufuvarozás nem tartozik a még elégséges szolgáltatásba. Ez azt jelenti, hogy
adott esetben az árufuvarozást teljes egészében lehet blokkolni. Ezért a vasutas
szakszervezetek úgy döntöttek, hogy a
későbbiekben a 2016-os bérkövetelések
kapcsán is felhasználják ezt a nyomásgyakorlás eszközéül, ennek alapján ugyanis
jogszerű sztrájkot lehet hirdetni.
Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás
elnöke arról adott tájékoztatást, hogy
március első hetében sztrájkot hirdetnek
a vasutas szakszervezetek, amennyiben
február 20-ig nem vezetnek eredményre a
tárgyalások. Ennek időpontját a munkáltatónak hivatalosan be fogják jelenteni, a
munkabeszüntetés az összes vasúti tevékenységre kiterjed majd.
Elmondta, hogy még lehet tere a tárgyalásnak, de nagyon rövid határidőt szabunk erre, és amennyiben eredménytelen
lesz, akkor a vasutas szakszervezetek
közös munkabeszüntetést tartanak.

Meleg János, a Vasutasok Szakszervezete elnöke kiemelte, hogy a szakszervezetek továbbra is fenntartják korábbi
követelésüket: az 5%-os alanyi jogú bérfejlesztést, illetve a 2,7%-os differenciálást a létszámhiánnyal küszködő munkakörökben.
A munkáltató 2016. február 11-i javaslata önmagához képest is visszalépést
jelent, hiszen korábban a munkáltató
2,2%-os alanyi jogú bérfejlesztésre, két
alkalommal 25.000 forint egyszeri kifizetésre és az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás 0,5%-os emelésére tett javaslatot. A február 11-i ajánlatban szereplő 3%os átlagos bérfejlesztés súlyos visszalépés.
A vasutas szakszervezetek közös álláspontja, hogy nem adják 5% alá, és nem kívánnak változtatni bérkövetelésükön.

Február 17.
A kollektív munkaügyi vita február 17-i
fordulóján a tulajdonos képviseletében
Fónagy János vett részt, akit a vasutas
szakszervezetek vezetői tájékoztattak bérfejlesztéssel kapcsolatos elvárásaikról. A
kollektív munkaügyi vita lapzártánk után,
február 22-én folytatódik, ekkorra ígért
választ a tulajdonos és a munkáltató képviselője.

ebruár 12-én a vasutas szakszervezetek a kollektív
munkaügyi vita folytatását és a még elégséges szolgáltatás biztosítására irányuló tárgyalások megkezdését is
kezdeményezték Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója részére írt levelükben.

F

Mint írták:

„Az általunk kezdeményezett kollektív munkaügyi vitában sajnálattal voltunk
kénytelenek megállapítani, hogy a tárgyalásokon eddig elért megállapodást
előrevetítő helyzethez képest a tegnapi nap folyamán a munkáltató jelentős és
ezért számunkra elfogadhatatlan visszalépésről nyilatkozott. Ugyanis a 2016ra javasolt bérintézkedés a tagjaink számára nem biztosítja az elvárt mértékű
jövedelemnövekedést, valamint az öngondoskodás nagyobb mértékű megvalósításának lehetőségét.
Ezért a kollektív munkaügyi vita keretében további tárgyalást tartunk szükségesnek, melynek időpontjául 2016. február 17. délelőtt 09.00 órát, helyszínéül a
MÁV Zrt. székhelyét javasoljuk.
Amennyiben a kollektív munkaügyi vitát nem tudjuk megegyezéssel zárni,
sztrájk meghirdetésére kerül sor. A sztrájk jogszerű tartása érdekében a törvényi
előírásokra figyelemmel ezúton kezdeményezzük a még elégséges szolgáltatás
biztosítására irányuló tárgyalások elkezdését is. (…)”

Sztrájkolni kell, ha nem jön létre a bérmegállapodás!

Mit jelent 2016-ban

egy vasutas sztrájk?
Sokan sérelmezték, hogy
„miért csak a duma megy”,
és javasolták, hogy „ideje
lenne végre tenni is valamit”
többek között az idei bérfejlesztés és középtávú megállapodás érdekében. Ez elkerülhetetlennek tűnik, viszont a korrektség jegyében
tudnotok kell, mit jelent
2016-ban egy vasutas
sztrájk.

S

ok vasutas őriz emlékképet a korábbi vasutas
sztrájkokról, ez azonban
nagy valószínűség szerint
a jelenlegi törvényi kötelezések és korlátok miatt
köszönőviszonyban sincs egy mai munkabeszüntetés várható életképeivel. A
cél ezúttal sem a sztrájk, hanem a megállapodás megkötése. Ha már sztrájkra
kerül a sor – és ez jelenleg tényleg elkerülhetetlennek tűnik – akkor a legfontosabb szempont, hogy jogszerű és hatékony legyen. Ebben a pillanatban a
teherszállítás akadályozása látszik az
egyetlen biztos útnak, de azért még
akadhatnak kiskapuk.
Szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás konzultációt kezdeményezett és folytatott a MÁV-Csoportnál, aminek lényege az, hogy a munkaadói és munkavállalói oldal legalább egységesen értelmezze
a szabályozást, vagy legalábbis, tegyen rá
kísérletet. Kezdjük mindjárt az elején.

1. Személyszállítás
Mi volt régen? A (bírói) gyakorlat szerint amennyiben a még elégséges szolgáltatásokról a felek között nem született
megállapodás, attól még a sztrájk nem
lehetett jogellenes: a korábbi vasutas
sztrájkok többségénél nem jött létre
megállapodás a még elégséges szolgáltatásról, emiatt azonban egyik sztrájkot
sem minősítette jogszerűtlennek a bíróság. Ez a múlt.
A törvényalkotó a vasutasok esetében
biztosra akart menni. Így 2012-ben a
sztrájkról szóló törvénybe került korlátozó lehetőséggel élve a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló törvényben határozták meg, hogy a vasúti közlekedésben
mi számít még elégséges szolgáltatás-

nak. Azontúl, hogy rögzíti az elővárosinak minősülő forgalomban, illetve országosan a még elégséges szolgáltatás mértékét – előbbi 66%, utóbbi 50% – még
azt is meghatározza, hogy ennek gyakorlatilag óránkénti bontásban is teljesülnie
kell. Ráadásul, ennél csak TÖBBRŐL (!)
állapodhatnak meg a munkáltatók és a
szakszervezetek.
39. § (1) A sztrájkról szóló 1989. évi
VII. törvény (a továbbiakban: Sztrájk tv.)
4. § (2) bekezdésében meghatározott,
még elégséges szolgáltatás mértéke a
munkabeszüntetésben érintett időszakra
vetítve vonalanként
a) a helyi és elővárosi személyszállítási közszolgáltatások esetén a megrendelt
személyszállítási szolgáltatás mennyiségének 66%-a,
b) az országos és a regionális személyszállítási közszolgáltatások esetén a
megrendelt személyszállítási szolgáltatás mennyiségének 50%-a.
Illetve az előbbiekre hivatkozik a (3)
bekezdés:
Az (1) bekezdésben meghatározott
mértékeket a munkabeszüntetés első
24 órája tekintetében óránként, ezt
követően napi bontásban kell érvényesíteni oly módon, hogy ha a munkabeszüntetés munkanapon 6:00-9:00, illetve 15:00-18:00 közötti időszakot is
érint, az (1) bekezdésben meghatározott mértékeknek ezen időszakokra
vetítve önállóan, óránkénti bontásban
is teljesülniük kell.
További adalék, hogy a Személyszállítási törvény 39. § (6) értelmében az
országos, regionális és elővárosi közszolgáltatások esetében a még elégséges
szolgáltatás mértéke egyetlen település
tekintetében sem lehet kevesebb a 27. §ban rögzített alapellátás szintjénél.
Utóbbi ezt tartalmazza:
„27. § (1) Amennyiben a közlekedési
hálózat műszaki állapota lehetővé teszi,
az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátást minden település számára – elsődlegesen menetrend szerinti
közlekedéssel – kell biztosítani.
(2) Az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra
vonatkozó alapellátásnak – az államháztartás teherbíró képességének keretein
és az infrastrukturális adottságon belül –
biztosítani kell:
a) adott település és a a járásközpont
vagy gyakorlatban kialakult vonzásközpont közötti közvetlen eljutási lehetőséget,

(Folytatás a 6. oldalon)
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Sztrájkolni kell, ha nem jön létre a bérmegállapodás!

Mit jelent 2016-ban

egy vasutas sztrájk?
(Folytatás az 5. oldalról)
b) adott település és annak megyeszékhelye közötti, legfeljebb egy
átszállással történő elérési lehetőséget,
c) az adott település és a főváros
közötti legfeljebb két átszállással történő eljutási lehetőséget,
d) a szomszédos megyeszékhelyek
közötti közvetlen eljutási lehetőséget,
valamint
e) a főváros és a megyeszékhelyek
közötti közvetlen eljutási lehetőséget.
(3) Amennyiben az infrastrukturális adottságok lehetővé teszik – és az
adott település közösségi közlekedési rendszere kizárólag országos, regionális vagy elővárosi menetrendszerinti autóbuszos vagy vasúti személy-

automatikusan nem feltétlen jön létre
a megállapodás a még elégséges szolgáltatásról. Ez esetben a bíróság
mondhatja ki a végső szót, de mire
jogerős ítélet lesz, a tervezett sztrájk
időpontja – ahogy azt az eddigi gyakorlat igazolja – már rég el is múlt.
Röviden: A helyi közösségi közlekedésben a járatok kétharmadát, a
távolsági közlekedésben pedig a felét
sztrájk esetén is el kell indítani, ráadásul ennek a feltételnek óránként kell
megfelelni. Ha tehát valahol reggel és
délután csupán egy-két vonatpár szerepel a menetrendben, ott a sztrájk
észrevehetetlen lenne, hiszen ezek a
jogszabály alapján nem maradhatnának ki.
A forgalomnak mindenképpen le
kell közlekedtetni ezeket a személy-

árusítani. Ezek hiányában a személyszállítási törvényben
foglaltak – szerintünk – maradéktalanul teljesülnek, de
abban biztosak vagyunk, hogy a jegyárusítás, illetve jegyellenőrzés elmaradása miatt a munkáltató a bírósághoz fordulna, kérve a sztrájk jogellenességének megállapítását.
(Hozzá kell tenni, hogy ez a sztrájk módszer sem volt még
„kipróbálva” a bíróságon, ezért akár a menetjegyek értékesítésének, ellenőrzésének elmaradása miatt is jogszerűtlen
lehet a sztrájk, amit természetesen mindenképp el kell
kerülni, ld. „Személyszállítási sztrájk: Vigyázó szemetek
Miskolcra vessétek!” c. cikkünket.)
A vasutasoknak – munkakörtől függetlenül – a sztrájk
idején törvény szerinti kötelezettsége a MÁV-Start által két
nappal a munkabeszüntetés kezdete előtt meghirdetett
még elégséges szolgáltatás menetrendjében szereplő
vonatok közlekedését biztosítani. Ha ezt valaki megtagadja, annak vélhetően azonnali hatállyal szüntetik meg a
munkaviszonyát, és még csak meg sem tudjuk menteni,
hiszen megsértették a sztrájktörvényt és az ehhez kapcsolódó személyszállítási törvényt.

Sztrájkolni kell, ha nem jön létre a bérmegállapodás!
mára érdeksérelmet okozott. Ha pedig a
bíróság a sztrájkjoggal való visszaélést jogerősen megállapítja, a sztrájk jogellenesnek
minősül. A jogellenes sztrájkban résztvevőkkel szemben a munkáltató hátrányos jogkövetkezményt alkalmazhat, ebbe a kirúgás is
belefér.

2. Teherszállítás
Mindeddig jogerős bírósági döntés csak
arról született, hogy a vasúti teherfuvarozásban nincs elégséges szolgáltatás, tehát a
tehervonatok állhatnak, ezért sztrájk esetén
biztosan állni is fog az összes. A sztrájk alkalmával döntően a menetirányítókon, forgalmi
szolgálattevőkön, váltókezelőkön, kocsirendezőkön, mozdonyvezetőkön és a kocsivizsgálókon múlhat a tehervonatok megállítása.
Utóbbi két munkakör esetében nem véletlen
az általános megfogalmazás: szakszervezetünk például az RCH-nál is képviselettel rendelkezik, emiatt sztrájk esetén nem kizárt,
hogy szakszervezetünk az RCH-nál szolidaritási sztrájkot hirdet. Ebből adódóan az ott
alkalmazásban álló mozdonyvezetők és
kocsivizsgálók is joggal vehetnek részt a munkabeszüntetésben. Közülük is a forgalmi szolgálattevőké lehet a kulcsszerep, igaz, közülük
szinte mindenkire szükség lesz – szakszerve-

Fotó: Slava Stepanov

A teherforgalmat kívánjuk blokkolni. A még elégséges szolgáltatás miatt a személyszállítás esetében szinte fölösleges a sztrájkkal bajlódni, viszont a teherfuvarozás megbénítása érzékeny téma. Ha a magánvasúti lobbi képes arra, hogy az ágazati kollektív szerződés megkötését évek óta hátráltassa, szőnyeg alá söpörje, akkor
arra is képes lesz, hogy a döntéshozó(ka)t rávegye követeléseink teljesítésére. Úgy
tapasztaljuk, hogy nagy erőkkel rendelkeznek a magántársaságok vezetői.

szállítási szolgáltatás révén biztosított – a (2) bekezdésben meghatározott viszonylatokban nyújtott alapellátás településenként napi 3 – a települési önkormányzattal az egységes
egyeztetési eljárás keretében történő
egyeztetések eredményének figyelembevételével kialakított menetrendi
fekvésű – járatpár. (...)”
A helyzetet súlyosbítja, hogy a
mellékvonalakon páratlan darabszámú vonat esetén felfelé kell kerekíteni. Ezen kívül a törvény arról is rendelkezik, hogy a munkáltatónak, illetve a
szolgáltatónak – a MÁV-Startnak – a
munkabeszüntetés előtt két nappal
meg kell hirdetnie a még elégséges
szolgáltatásra vonatkozó menetrendet. A sztrájk idején közlekedő személyszállító vonatok darabszáma
tehát végülis vitán felül áll, hiszen
elrendezte a személyszállítási törvény.
Vita alakulhat ki viszont a munkáltatóval arról, hogy konkrétan mely
vonatok kerüljenek be a törvény által
előírt 66 illetve 50 százalékba, így
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szállító vonatokat, a mozdonyvezetőket és a vezető jegyvizsgálókat,
jegyvizsgálókat viszont valószínűleg
eleve csak a meghatározott vonatokra vezényli majd a munkáltató. Az új
személyszállítási törvény életbe lépése óta annyira megemelkedett az
elégséges szolgáltatás mértéke, hogy
szinte megszűnt – tulajdonképpen
nevetségessé vált – a sztrájkkal való
nyomásgyakorlás lehetősége a vasutasok számára.

Akkor mi
maradt?
A még elégséges szolgáltatást
meghatározó személyszállítási törvény nem tér ki a menetjegy árusítására, ellenőrzésére: nem rendelkezik
arról, hogy a „fedélzeti” munkavállalók kötelesek-e jegyet értékesíteni,
illetve az utasok menetjegyeit és utazási okmányait ellenőrizni. Illetve arról
sem, hogy ki kell-e nyitni az állomásokon a pénztárakat, a pénztárosok
kötelesek-e menetjegyet, bérletet

De miért van ez?
2010. december 31-én hatályba lépett a sztrájktörvény módosítása, a törvényalkotó a jogellenesség meghatározását két ponttal „gazdagította”. Ennek értelmében a sztrájk akkor is jogellenes, ha a munkáltató és a
munkavállalók nem működnek együtt egymással, illetve,
ha visszaélnek a sztrájkjoggal. A törvény azonban természetesen – és nem véletlenül – nem ad semmilyen
útmutatást arra, hogy pontosan mit is kell érteni a
sztrájkjoggal való visszaélés alatt, illetve mit
jelent a munkáltató és a munkavállalók közötti
együttműködés.
Sokan nem tudják, hogy 2016-ban milyen
lenne egy vasutas sztrájk. Volt, aki már emailben jelezte, hogy másnap már sztrájkba is kezdene. Nem győzzük hangsúlyozni: meg ne tegyétek, mert vélhetően abban a pillanatban kirúg a
munkáltató, és ilyen esetben se kecsegtet sok esélylyel, ha bírósághoz fordulunk. Hiszen a Munka törvénykönyve is rengeteget változott, és nem mindig a munkavállalók előnyére. Például igen leszűkült a visszahelyezési
kötelezettség, és hiába tart akár öt évig a per, az érintetteknek legfeljebb csak 12 havi elmaradt munkabért ítélhet
meg a bíróság.
A sztrájkot akár egyetlen természetes személy is megtámadhatja azzal, hogy a sztrájkjoggal visszaéltek, és ez szá-

„Mindeddig jogerős bírósági döntés csak arról született,
hogy a vasúti teherfuvarozásban nincs elégséges szolgáltatás, tehát a tehervonatok állhatnak, ezért sztrájk
esetén biztosan állni is fog az összes. A sztrájk alkalmával döntően a menetirányítókon, forgalmi szolgálattevőkön, váltókezelőkön, kocsirendezőkön, mozdonyvezetőkön és a kocsivizsgálókon múlhat a tehervonatok
megállítása.”
zeti hovatartozástól függetlenül. [Persze, etikai probléma, hogy meg akarjuk-e büntetni
az RCH-t, ahol 2016-ra bérmegállapodást
kötöttünk, és tovább kívánjuk-e még rontani
a helyzetüket a sztrájkkal, hiszen a teherszállítási piacon a magánvasutak részesedése két
év alatt 20%-kal emelkedett. Valószínű
egyébként, hogy a magánvasutak rövid időn
belül verik majd a minisztérium ajtaját,
hiszen a fuvarok kiesését ők azonnal megérzik a bőrükön. A gyengéd kopogtatásnak kedvező hatása is lehet, hiszen lobbitevékenység
dolgában jól állnak: nem véletlenül nem jött
még mindig létre az alágazati KSZ.]

És mi van a mozdonyvezetőkkel?
Sajnos, a személyszállításban érintett
Startos mozdonyvezetőket – a jegyvizsgálókhoz hasonlóan – valószínűleg csak a még
elégséges szolgáltatás menetrendjében
szereplő vonatokra vezényli a munkáltató.

Kongatják a vészharangot a
vasúti teherszállító cégeknél
a sztrájk hírére, már csak a
MÁV tulajdonosa nem hallja
Az ország teljes vasúti áruszállítása is leállhat március első hetére a vasutas szakszervezetek által kilátásba helyezett országos sztrájk miatt, ennek
súlyát a vasúttársaságok gyorsan felismerték. Három munkáltató mondta
el véleményét a Világgazdaságnak.
Egy esetleges többnapos sztrájk nagy forgalmat terelne át a vasútról a kamionokra, és azt később sem lehetne könnyen visszaszerezni a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület szerint, ami a
MÁV-csoport sztrájkolni készülő vasutasainak munkahelyeit
is veszélyezteti. Különösen súlyos lehet a helyzet a munkanélküliség által amúgy is sújtott Záhony térségében, ahol az Ukrajna felől érkező vasúti árut rakják át.
„Ez a tevékenység a sztrájk miatt átterelődhet a szlovákiai
átrakókra, ahonnan a munkát szinte lehetetlen lesz visszahódítani” – mutatott rá Kovács Imre , a piacvezető Rail Cargo Hungaria
(RCH) elnök-vezérigazgatója.
Tamás-Vadnai Éva, az MMV Magyar Magánvasút Zrt. vezérigazgatója attól tart, hogy az esetleges pályavasúti sztrájk a napi 10 millió
forint fölötti költségen túl súlyos presztízsveszteséget is okozna cégének.

De máshol sem tudnak nagyot rúgni a labdába: az RCH-nak 150 mozdonyvezetője van,
a vasúti teherfuvarozás további 40%-át pedig
magánvasúttársaságok végzik.

Mi lesz
a munkabérrel?!
Húsbavágó kérdés, hogy ilyen fékezett
habzású sztrájk esetén mi történik a munkabérrel.
A gyakorlatban ténylegesen sztrájkoló
munkavállalói kör – forgalmi szolgálattevők,
váltókezelők – a sztrájk alatt munkaidejük
jelentős részében munkát végeznek, így
munkabérük részarányosan jár nekik.
Épp ezért kezdeményeztünk előzetes konzultációt a MÁV-Csoportnál, hogy ezeket a
kérdéseket előre vitassuk meg, ne akkor
legyen a vita, amikor mondjuk a munkavállalónak háromszor tíz perc munkaidőt számol
csak el a munkáltató, holott szinte az összes
vonat elment.

Mi a konklúzió?
A teherforgalmat döntően a forgalmi
dolgozók (főként forgalmi szolgálattevők) képesek megállítani – ráadásul
úgy kell ezt tenniük, hogy közben a személyszállító vonatok fel-le rohangálnak
a hálózaton.
A körülményekhez képest akkor
lehet sikeres a sztrájk, ha a fővonalakon gyakorlatilag az összes forgalmi
szolgálattevő részt vesz a munkabeszüntetésben – ellenkező esetben végképp súlytalanná válik.
A korábbi, a sztrájktörvény módosítása
előtti munkabeszüntetések alkalmával többen azon a véleményen voltak, hogy csak
akkor hajlandóak letenni a munkát, ha egyetlenegy személyszállító vonat se megy el. Fel
kell dolgozni, hogy 2016-ban majdnem az
összes közlekedni fog.
Egy biztos: összetartásra, egymásra figyelésre még soha nem volt ekkora szükség,
hiszen egyetlen magánakció, egyetlen, a még
elégséges szolgáltatás részét képező vonat
közlekedésének megakadályozása beláthatatlan következményekkel járhat: a sztrájk
jogszerűtlenné válik, és vélhetően azonnali
hatályú felmondás lesz a válasz.
Bíztatjuk tagtársainkat és minden érintett
vasutast, hogy mindannyiunk közös érdekében támogassák a béremelésért folytatott
küzdelmet, és vegyenek részt a sztrájkban!
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A VDSzSz Szolidaritás újfent
felhívja a figyelmet az utasítások
betartásának előnyeire!

Bárány Balázs, szakszervezetünk, a VDSzSz
Szolidaritás alelnöke például 2015. március 26án erről beszélt „Mi a fontosabb: az utasítások
betartása vagy a menetrendszerűség?” című
videónkban.
Ha valaki vagy valakik az utasítás szerint végzik munkájukat, akkor bizony a menetrendnek
annyi. Nyilván nem minden vonalszakaszon, de a
törzshálózat túlterhelt vonalain hétszentség. Ezt egy
példával is demonstráltuk, hiszen csak így van értelme. Két kollégám elment Rákospalota-Újpest II.
számú váltókezelő őrhelyére a reggeli időszakban,
amikor jöttek a csoportok, és a váltókezelőt figyel-

8 MIÚJSÁG

Január 25-én a MÁV-START
Zrt. és a szakszervezetek
megállapodtak abban, hogy
a tavalyi bérkiegészítéssel
kapcsolatos megállapodásban felsorolt munkakörök
esetében 2016. január elsejétől alapbéresül az alapbér-kiegészítő pótlék.
Amint azt Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke, Start társasági vezető ügyvivője
elmondta, ez egy újabb lépés ahhoz, hogy rendeződjön a MÁV-START Zrt-nél foglalkoztatott
munkavállalók bérezése:
„Ahogy ígértük, minden egyes megállapodás fontos számunkra, ha apró lépésekkel is,
de igyekszünk rendbetenni a munkavállalók
bérét. A következő ilyen lépés a 2016. évi bérmegállapodás megkötése lesz.”
A MÁV-Start és a szakszervezetek – így a
VDSzSz Szolidaritás is – 2015. júliusában megállapodást kötöttek, ennek értelmében 2015.
július elsejétől 2015. december 31-ig meghatározott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók alapbér-kiegészítő pótlékot kapjanak. A

Forrás: wikimedia.org

A vasutas sztrájk alternatívájaként honlapunkon többen is felvetettétek a munkalassítás, az utasítások szó szerinti
betartásának lehetőségét. Ez tényleg
működőképes modell, konkrét eredményeket sikerült már elérni vele. Régóta
hangoztatjuk, hogy élni kell ezzel a
lehetőséggel, ennek ellenére a gyakorlatban ez nem igazán talált fogadókészségre a munkavállalók körében.

Start:

ték, hogy miképpen végzi a munkáját, és ezt rögzítették is. Kiderült, hogy ha a kolléga az utasítás
pontjai szerint jár el, az összes közlekedő vonat
szükségszerűen átlagosan 2-3 percet késett. Az ügy
pikantériájához azért hozzátartozik, hogy még így
sem voltak megtartva azok a normaidők, amiket
egyébként az utasítás előír. Hangsúlyozom: a cselekmények az utasítás szerint történtek – próbaállítás, vágányútállítás, jelzőkezelés, engedélyadás-,
kérés, fejrovatos napló vezetése, stb. A kollega nem
fordította rá azt az időt, amit az utasítás számára
előír – tehát ami kötelező – ha ez így lett volna,
akkor bizony az említett 3 percből ki tudja mennyi
lett volna.

A fenti kísérlet előtt egyetlen váltókezelő dolgozott a toronyban. Bár a technológiai idők nem voltak betartva, a
demonstráció óta a II-es toronyban már
vezető váltókezelő is dolgozik. Tehát az
akció eredményes volt, ennek ellenére
máshol nem követte senki váltókezelő
tagtársunk példáját.
Aztán honlapunkon megtekinthető 2014. május
6-i videónkban szintén Bárány Balázs többek között
arról beszélt, hogy:

Bér

Bér

Bér

Bér

Bér

Alapbéresül az
alapbér-kiegészítő pótlék!
január 25-én létrejött megállapodásban ennek
2016. január elsejei alapbéresítéséről egyeztek
meg a szakszervezetek a munkáltatóval.
A jogosultak köre (munkakör): belföldi személypénztáros, jegyvizsgáló (belföldi), jegyvizsgáló (nemzetközi), nemzetközi személypénztáros, pénztárellenőr, számadó és jegypénztáros számadó pénztáros, személyszállítási ügyeletes, tartalékos pénztárellenőr, utánfizetési pénztáros, ügyfélkapcsolati szakelőadó,
ügyfélszolgálati szakelőadó, vezető jegyvizsgáló (belföldi), vezető jegyvizsgáló (nemzetközi)
A belföldi és nemzetközi jegyvizsgálók esetében a megállapodás csak azokra vonatkozik,
akik a vezető jegyvizsgáló munkakört kizárólag
egészségügyi okok miatt nem tölthetik be, vagy
legalább 35 év folyamatos munkaviszonnyal
rendelkeznek.
Ugyanez a megállapodás rögzíti 2016. január elsejétől a munkaköri minimumokat, ennek
mértéke az ügyfélkapcsolati szakelőadóknál
160 ezer forint, ügyfélszolgálati szakelőadóknál
200 ezer forint, a belföldi/nemzetközi jegyvizsgálók esetében pedig 150 ezer forint – utóbbiaknál legalább 35 év MÁV-munkaviszony megléte a feltétel. A megállapodás nem érinti a
garantált bérminimumra történő ráállás munkáltatóra rótt kötelezettségeit.

„olyan lehetőség lenne a munkavállalók, a szakszervezetek és a munkavédelmi bizottságok kezében, amivel kényszeríteni lehetne a munkáltatókat.
Csak az a helyzet, hogy ezzel egész egyszerűen nem
óhajt élni a társaság (értsd: az előbb felsoroltak).
Nem végzem el azt a nyomorult munkát, ha nem
megfelelő a védőeszköz, ha nincsenek meg a munkafeltételek, nincs megfelelő hőmérséklet: ezek mind
egzakt, jogszabályba foglalt kérdések, nem lehet
vitatni őket. A kutya úristen nem él velük.
Itt a laktanya kérdés: poloskás az ágy. (...) Nem kell
elvállalni a szolgálatot. Meg kell mondani, hogy nem
vagytok hajlandóak poloskás ágyba feküdni. Megígérnek mindent, én még azt sem mondom, hogy
nem akarnak valamit csinálni, de látjátok, hogy nem
megy. Egy nyomorult épület kifestése évekbe telik, a
sok bába közt elvész a gyerek, és ha nincsenek
rákényszerítve, akkor így fog maradni. És ugyanezek
a kérdések unos-untalan ugyanúgy felmerülnek. (...)
Ígérgetnek, ígérgetnek, de nem cselekszenek. És ezt
mind nagy birkán eltűri a vasutas. Eltűri a vasutas azt,
hogy tönkremenjen a nyomorult melóba’.”
De ugyancsak megemlíthetnénk jó példaként a
2015. őszi gyékényesi fellépést, amikor az éjszakás és
a nappalos tolatócsapat is megtagadta az utasítás
végrehajtását Gyékényes állomáson, mivel úgy ítélték meg, hogy a fennálló fertőzésveszély az egészségüket veszélyezteti.
Megelégelték, hogy nem vette őket emberszámba
a munkáltató, és minősíthetetlen körülmények között

Lapzártánkkor derült ki, hogy a munkáltató –
a megbeszéltekkel ellentétben – a fentieket úgy
hajtotta végre, hogy először a bérkiegészítést
alapbéresítette, így sokaknál ebből finanszírozta a garantált bérminimumra való ráállást, holott
erről szó nem volt. Ezzel megrövidítette a munkavállalókat. Közülük azok jártak a legrosszabbul, akik bérkiegészítéssel megnövelt eredeti
alapbére az emelés után pont elérte a garantált
bérminimumot. Ők a bérkiegészítést az utolsó
forintig el is vesztették. Akik még a bérkiegészítés alapbéresítésével együtt sem érték el a
minimumot, azok alapbérét – a bérkiegészítés
alapbéresítését követően – a munkáltató mindössze csak kipótolta.
Fölöttébb nemtelen eljárás volt ez a munkáltató részéről, épp ezért felszólítottuk a MÁVStart vezetését arra, hogy mielőbb korrigálják a
rossz gyakorlatot, hiszen a megállapodás
messze nem erről szólt. Joggal gondoltuk – és
erről is volt szó a megbeszéléseken – hogy az
alapbéresítés során első lépcsőben a kötelező
bérminimumra való ráállás történik meg, majd
ezt követi a bérkiegészítés alapbéresítése.
Ahogy ez korábban is történt. Sajnos, felcserélték a sorrendet. Érthetetlen, hogy lehetett ilyesmit megtenni, pláne, hogy ennek is a minimumon tengődő vasutasok látják a kárát.

akarták őket munkavégzésre kényszeríteni. Érdekes
módon a körülmények azonnal rendeződtek, emberivé váltak, és senkinek semmilyen bántódása nem
esett.
Vagy feleleveníthetnénk azt a szintén tavalyi esetet, amikor azonnali hatállyal felmondott a MÁV-Start
egyik vezető jegyvizsgáló tagtársunknak, aki komolyan vette a forgalom biztonságára vonatkozó utasításokat, és fedélzeti jegyellenőr társaságában nem
volt hajlandó elvinni a három egységes Desiro-t az
esztergomi vonalon. Rögtön kollektív munkaügyi
vitát kezdeményeztünk, a munkáltató gyorsan viszszakozott.
Az utasítások betartásából (technológiai idők
betartása) adódó óhatatlan munkalassulás „eredményeként” sok mindent el lehet érni, ahogy azt a fenti
pár példa is mutatja.
Ennek ellenére – a hozzászólásokon kívül – nem
igazán mutatkozik nagy igény rá a munkavállalók
körében. Pedig számtalan fórumon felajánlottuk,
hogy Szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás ilyen
megkeresés esetén – előzetes konzultáció után –
segítene akár személyes jelenléttel is javítani a körülményeken!

Egyet azonban nem tudunk: a munkavállalók helyett, helyettetek nem tudjuk
megcsinálni. Nélkületek ez sem megy.
MIÚJSÁG 9
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sztrájk:
Fontos – jobbára elkeserítő –
tanulságokkal szolgál a vasúti
személyszállításra nézve a február 17-én kezdődött miskolci
tömegközlekedési sztrájk.
Ugyanakkor készül egy beadvány, amit szakszervezetünk, a
VDSzSz Szolidaritás a sztrájkfelhívás kiadása után tervez benyújtani a bírósághoz. Ebben
annak megállapítását kérnénk,
hogy a tervezett vasutas sztrájk
során a menetjegy-értékesítés,
illetve ellenőrzés nem tartozik a
még elégséges szolgáltatások
körébe, így az érintett munkavállalók (személypénztárosok,
jegyvizsgálók, vezető jegyvizsgálók, fedélzeti jegyellenőrök)
sztrájkban való részvétele jogszerű.
Mindeddig jogerős bírósági döntés csak
arról született, hogy a vasúti teherfuvarozásban
nincs elégséges szolgáltatás, tehát a tehervonatok állhatnak, ezért sztrájk esetén biztosan
állni is fog az összes. Ez döntően a forgalmi
dolgozókon (főként forgalmi szolgálattevőkön)
fog múlni, mint azt korábbi anyagunkban össze
is foglaltuk. De vajon mi a helyzet egy „Startos”
sztrájkkal?
Egy vasúti személyszállítási sztrájk szempontjából nagyon fontos tanulságokkal szolgál
a miskolci tömegközlekedésiek sztrájkja,
hiszen sok a közös vonás. A legfontosabb
elem, hogy a miskolci tömegközlekedésre és a
MÁV-Startra egy és ugyanaz aszemélyszállítási törvény vonatkozik: ez határozza meg a még
elégséges szolgáltatás mértékét a közforgalmú
közlekedésben – legyen az közúti vagy vasúti.
Ennek próbája zajlott Miskolcon. Ebből egyelőre annyi látszik, hogy
• például az MTI híre szerint szinte észrevehetetlen a sztrájk
• de még így is beindult a korábbi vasutas
munkabeszüntetésekből jól ismert számháború (a munkáltató szerint a munkavállalók 17%-a sztrájkolt)
• a munkáltató minden lehetőséget megragad arra, hogy jogellenessé nyilvánítsa a
sztrájkot
• a sztrájkoló munkavállalók biztosítják a
még elégséges szolgáltatást (66%-ot), de
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Sztrájk Sztrájk Sztrájk

Vigyázó szemetek
Miskolcra vessétek!

a munkáltató fenn kívánja tartani a teljes
menetrendet,
• tehát a szabályozás miatt amúgysem erős
lábakon álló munkabeszüntetés során is
szerephez juthatnak a sztrájktörők (a nem
sztrájkoló dolgozókkal plusz járatokat indít
el a munkáltató).
Megtörténhet, hogy a miskolci példához
hasonlóan a MÁV-Start a vasutas sztrájk idején
személyzetet vezényel a még elégséges szolgáltatáson felüli járatokra is, arra alapozva,
hogy ezeket majd a sztrájktörők viszik el. Ez
azonban a Start számára is kockázatos lenne,
hiszen a még elégséges szolgáltatáson kívüli
vonatokat nem kell közlekedtetni, ezek megállítása azonban veszélyeztetheti, akadályozhatja
a még elégséges szolgáltatásba tartozó vonatok közlekedését. Így önmaga veszélyezteti a
két nappal a munkabeszüntetés előtt általa
meghirdetett menetrendet, ami ezzel összeborulhat.
Magyarországon a közforgalmú személyszállítási sztrájkot közúton és vasúton egyaránt
megalázóvá teszi a jellemtelen sztrájktörők
szinte törvényszerű felbukkanása, ami például
Franciaországban egyenesen elképzelhetetlen

lenne, hiszen tapasztalataink alapján ott a
„sztrájktörő” fogalmat nem is ismerik. A szigorú
szabályozás a sztrájktörőkkel kiegészítve gyakorlatilag végképp nevetség tárgyává tenné a
személyszállítási sztrájkot.
Lehetőség azért körvonalazódik: Mint arról
korábban már írtunk, a még elégséges szolgáltatást meghatározó személyszállítási törvény
nem tér ki a menetjegy árusítására, ellenőrzésére: nem rendelkezik arról, hogy a „fedélzeti”
munkavállalók kötelesek-e jegyet értékesíteni,
illetve az utasok menetjegyeit és utazási okmányait ellenőrizni. Továbbá arról sem, hogy ki
kell-e nyitni az állomásokon a pénztárakat, a
pénztárosok kötelesek-e menetjegyet, bérletet
árusítani.
Épp ezért a VDSzSz Szolidaritás kérni fogja
a bíróságtól annak megállapítását, hogy a tervezett vasutas sztrájk során a menetjegy-értékesítés, illetve ellenőrzés nem tartozik a még
elégséges szolgáltatások körébe, így az érintett
munkavállalók (személypénztárosok, jegyvizsgálók, vezető jegyvizsgálók, fedélzeti jegyellenőrök) sztrájkban való részvétele jogszerű. Ezt
a kérelmet csak akkor célszerű beadni a bírósághoz, ha a sztrájkfelhívásunkat már kiadtuk.

Próbaper Próbaper Próbaper Próbaper

Készenléti jellegű munkakörök:

Áprilisban fejeződhet be László Gábor
tagtársunk pere elsőfokon!
A február 3-i tárgyaláson
másfél órán át ment a vita
az összegszerűségen.
A fejleményeket László Gábor összegezte:
„A bírónő azt szerette volna, ha megegyezünk abban, pontosan mennyi a követelés, a
munkáltató a mi követelésünkkel állított szembe másik két számítási mód szerinti összeget.
Másfél órán át győzködtük egymást a magunk
igazáról. A munkáltató a szegedi perre hivatkozva érvelt a két számítási mód mellett. A
bírónő megkérdezte, hogy esetleg nem tudja-e, a szegedi tárgyaláson miért nem vitatták a rendkívüli munkavégzésért járó
követelést. Az összegszerűséget nem vitatták, csak a jogalapot. Erre azt válaszolta a jogász, hogy abban az esetben nem
volt [Kurunczi] Imrének túlórás vezénylése, ezért nem is volt
miből levonni azt a munkaidőt, amit a szombati nap miatt lehetett volna csökkenteni. Esetemben ugyanis azt szeretné, ha
ezekkel az órákkal az éves túlóra-keretemet csökkentenék.

Arra kérte a bírónő az alperest, hogy ha a
szegedi perre hivatkozik, csatolja be az ottani számítás alapját. Azon a véleményen
vagyok, hogy valamit csak meg akar ítélni a
bírónő a javamra, ha mindenáron azt akarja,
hogy egyezzünk meg az összegben. Azt
mondta, nem akarja úgy lezárni az ügyet,
hogy nincs megállapodás az összegszerűségben.
A bírónő április 13-án fog ítéletet hirdetni.”
Ismeretes: egy szegedi és egy nyíregyházi vezető jegyvizsgáló tagtársunk – Kurunczi
Imre és László Gábor – 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.

Ezt követően kérjük arra a Bíróságot, hogy az alábbi
kérdésekben állapítsa meg a meghirdetett sztrájk
jogszerűségét (részlet a beadvány vázlatából):
„(…) iv. Elsődlegesen kérjük ennek megfelelően, hogy a T. Bíróság állapítsa meg, hogy
a menetjegy-értékesítési, illetve -ellenőrzési tevékenység nem tartozik a még elégséges
szolgáltatások körébe.
v. Ennek megfelelően kérjük, hogy a T. Bíróság állapítsa meg a sztrájk jogszerűségét
azokra az esetekre, melyek során a munkavállalók egy meghatározott csoportja konkrétan
a személypénztáros és a (vezető) jegyvizsgáló munkakört betöltő munkavállalók – a még
elégséges szolgáltatások körébe nem sorolható –, munkakörükbe tartozó menetjegy-értékesítési, illetve -ellenőrzési tevékenységét a munkabeszüntetés okán megtagadják (a
jegyvizsgáló munkakört betöltő munkavállalók esetében a munkakörükbe tartozó forgalmi
és egyéb tevékenységüket természetesen a sztrájk alatt is kötelesek ellátni).
vi. A sztrájk jogszerűségére vonatkozó kérelmünk alapját a 2012. évi XLI. törvény 39. §
(7) bekezdés rendelkezése adja meg, mely szerint, ha a munkabeszüntetésben résztvevők
a még elégséges szolgáltatás nyújtását akadályozzák vagy ellehetetlenítik, a közlekedési
szolgáltató a munkabeszüntetés szervezőivel és résztvevőivel szemben kártérítési igénynyel élhet, továbbá jogosult a vele szemben harmadik fél által érvényesített kárigényeket
rájuk továbbhárítani. Ennek megfelelően alapvető jogi érdek fűződik annak a kérdésnek
az eldöntéséhez, hogy a menetjegy értékesítési, illetve –ellenőrzési tevékenység része-e
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti még elégséges
szolgáltatásnak.
vii. Az időközbeni – jellemzően informális – egyeztetések során egyértelművé vált számunkra, hogy a kérelmezett (a MÁV-Start Zrt.) álláspontja szerint a még elégséges szolgáltatás részét képezi a menetjegy értékesítési, illetve –ellenőrzési tevékenység is.”
Bízunk benne, hogy a fentiek csak elvi fejtegetések, gyakorlati alkalmazásra egyelőre
nem kell sort keríteni, mivel rövid időn belül egyezségre jutunk.
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Munkavégzés állandó fertőzésveszélyben:

„A száraz sz.r nem fertőz!”
Ez volt az illetékesek válasza,
amikor a munkavállalók felvetették, hogy a 20 76-os Bpmeekocsikat esetleg nem ártana
fertőtleníteni. A VDSzSz Szolidaritás kezdeményezésére
megkezdődött az osztrák kocsik műszaki átalakítása,
eddig a több mint negyven
kocsiból három készült el. A
kocsik WC-ürítő szerkezetének
kialakítása ugyanis olyan, hogy
a fekália menetközben felverődik a kapcsoló készülékekre,
emiatt az ezzel érintkező munkavállalók fertőzésveszélyben
dolgoznak! Ráadásul, két
hónapja hiába várják a védőruhát, ami tűrhetetlen!

Miskolc terület vezető ügyvivője, aki hozzátette: „elfogadhatatlan, hogy az
embereket nap mint nap fertőzésveszélynek tegye ki a munkáltató, eközben csak
az egymásra mutogatás megy. Eredetileg a kocsik Ausztriában zárt szerelvényként közlekedtek, a műhelyben gőzborotvás alsómosást követően nyúltak csak
hozzájuk. Nálunk ebből semmi nincs.”
A VDSzSz Szolidaritás kezdeményezésére a kiömlő nyílást meghosszabbítják,
a több mint negyven kocsiból hármat
már megcsináltak, bízunk benne, hogy
be fog válni.

Előzmény:
A Miskolci Forgalmi Csomópont Munkavédelmi Bizottsága nevében Kotta István,
szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás
tisztségviselője levélben kérte Barsi Attila
miskolci csomóponti főnökségvezetőt az
elfogadhatatlan körülmények soron kívüli
megszüntetésére.

„Munkavédelmi bejárásunk során
tapasztaltuk, hogy Miskolc-Tiszai állo-

Mint a honlapunkon megtekinthető
videón is látható, a WC kiömlőnyílása
olyan magasságban van, hogy a fekáliát
a menetszél felveri a másik kocsira. A
Vasútegészségügyi Kht. szerint védőkesztyűvel és egyszer használatos védőruhával kell ellátni a dolgozókat, utóbbit
már két hónapja hiába várják: „miért
nem lehet soron kívül megvenni? Hiszen
így a munkáltató hallgatólagosan belenyugszik abba, hogy a munkavállalók
fertőzésveszélyben dolgozzanak” –
mondta Cseh Béla, a VDSzSz Szolidaritás

máson a tolatásvezetőknek a szerelvények összeállítása során olyan szennyezett járműveket kell össze- illetve szétkapcsolniuk, melyek minden képzeletet
felülmúlnak. A 20 76-os Bpmee típusú
vagonok WC-ürítő szerkezete oly módon
van kiképezve, hogy menetközbeni használatuk alkalmával a szennyeződés, fekália felverődik a kapcsoló készülékekre!”.
Ennek következtében a munkavállalók
kénytelenek a fekáliában nyúlkálni, ruházatukat ezzel bekoszolni!
A fent említett szennyeződés nagyfokú fertőzésveszélyt, és erősen szennyezett munkakörülményeket teremt, akár
egészségkárosodást is előidézhet!
A munkavédelmi bizottság felkéri a
tisztelt Munkáltatót, hogy a fent említett
munkaegészségügyileg elfogadhatatlan
körülményeket, különösen a 3/2002.
SzCsM-EüM. rendelet 2.§. (1); (2); (6) a);
b) pontjai és az Mvt. 18.§.(1); 24.§.b); 25.
§.-ok figyelembevételével soron kívül
megszüntetni szíveskedjék! A tett intézkedésről az MvB soron kívüli tájékoztatást kér!”
Ezen kívül az Mt. 51 § (4) szerint a munkáltató köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. Idevág
az Mt. 54 § (2) is: a munkavállaló megtagadhatja az utasítás
teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó
szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét
vagy egészségét közvetlenül és
súlyosan veszélyeztetné...

Közös elnökségi ülést tartott a LIGA
Szakszervezetek és a VDSzSz Szolidaritás
munkavállalók és a tagság érdekvédelmét
nevezte legfontosabb feladatának a Liga
Szakszervezetek és a VDSzSz Szolidaritás a
február 3-i közös elnökségi ülésen, ahol a két szervezet hatékony együttműködését elősegítő testületek felállításáról is döntés született.
Február 3-án a VDSzSz Szolidaritás és a Liga Szakszervezetek összevont elnökségi ülés keretében értékelte a kialakult helyzetet a további konstruktív együttműködés érdekében. A találkozó létrejöttét a felek örvendetes fejleménynek

A
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tartották, egyetértettek az esetleges konfliktusok problémamentes és mielőbbi megoldásában. A konföderáció
elnöksége eltökélt a stabil működés feltételeinek megteremtése mellett, és rendezni kívánja sorait a VDSzSz Szolidaritással.
Mindkét fél a legfontosabb feladatának tekinti a munkavállalók, a tagság hatékony érdekvédelmét, és ennek érdekében kívánnak a jövőben együttműködni. Az együttműködés részleteinek kidolgozására munkabizottságot hoznak
létre.

Ajánld fel adód 1%-át a nehéz élethelyzetbe
került vasutas kollégák megsegítésére!
Az ehhez szükséges borítékot és nyilatkozati lapot tisztségviselőinktől és területi irodáinkon is beszerezheted. Ne feledd: nem csak Te, hanem családtagjaid, ismerőseid is felajánlhatják adójuk 1%-át Alapítványunk céljaira! Ha a munkáltatót bízod meg adóbevallásod elkészítésével, kérjük, hogy a borítékot a humán ügyfélszolgálatokon add le, az önadózók viszont mellékeljék az adóbevallásukhoz!

1%

Munkavédelem Munkavédelem Munkavédelem

FONTOS! A nyilatkozatod csak akkor érvényes, ha a nyilatkozat tetejére beírod az ADÓAZONOSÍTÓ
JELEDET, a kedvezményezetti részbe pedig Alapítványunk ADÓSZÁMÁT! A borítékon tüntesd fel
NEVEDET ÉS ADÓAZONOSÍTÓ JELEDET, majd a boríték ragasztott felületén (ragasztócsíkon) átnyúlóan, sajátkezűleg írd is alá! Alapítvány a Vasutasokért adószáma: 18077524-1-42

Megalakult a VDSzSz Szolidaritás
Nyugdíjas Tagozata
Sok nyugdíjas tagtársunk azért keres minket,
mert továbbra is kötődik a VDSzSz Szolidaritáshoz, aminek adott esetben sok éven át tagja,
tisztségviselője volt. Érdeklődnek a szakszervezetünket érintő változások iránt, hiszen ez a
generáció alapította a VDSzSz Szolidaritást, ők
szakszervezetünk élő lelkiismerete. Ezen kívül
sok mindenben segíteni is tudnak aktív és nyugdíjas tagjaink számára!

Ádám Tamás

Második lassított felvétel
Hány vonatot késtél le apám?
Mentesítő nem jött soha. A második
háború bakancsainak nyomát őrzi
homlokod, azóta mulatsz szüntelen,
könnyeid felisszák szilvafáid. Nem
vigasz, hogy gyökerükben folytatod.

Nyugdíjas tagjaink közül sokan igénylik, és igénybe is veszik a VDSzSz Szolidaritás által nyújtott szolgáltatásokat: jogsegélyszolgálat, arcképes igazolvány
érvényesítése, özvegyi nyugdíjjal és rokkantási ellátással kapcsolatos segítségnyújtás, adóbevallás készítése, arcképes igazolvány érvényesítése, kérelmek
megírása, fénymásolás, internetről nyomtatványok letöltése, nyomtatása, kitöltése, üdülési utalványokhoz nyomtatványok beszerzése, stb.
A tagozat célja a nyugdíjas tagság összetartása, tájékoztatása, a nyugdíjasokkal kapcsolatos törvényi változások figyelemmel kísérése, röviden: megőrizni
egymással a napi kapcsolatot. A tagozat feladata a szakszervezeti akciók segítése, ezekben támogatóként részt is vesznek. Emellett volt tisztségviselőink részére lehetőséget ad nyújt arra, hogy kifejthessék véleményüket, és tapasztalataikkal segítsék munkánkat.
A Nyugdíjas Tagozat megválasztotta tisztségviselőit.
Tagozatvezető: Dobóné Galgóczy Ildikó
Tagozatvezető-helyettes: Merényi János
Ügyvivőtestület: Bense János, Merényi János, Tokaji Andrásné, Dobóné Galgóczy Ildikó, Szakál Miklósné, Szalma Ferencné, Verő János

Hány dal kékült szád szélére apám?
Őrölt kérgeket fújt szemedbe a szél,
és a tenger hullámait hajadból miért
fésülték ki az évek? Cigarettád
hamujára miért locsoltak büntetésből
véresőt a hajnalok?

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
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Fülbemászó Fülbemászó Fülbemászó

A megfejtésből megtudod, hogyan lehet hatékonyan javítani például a munkakörülményeken! A megfejtést beküldők
között ajándékcsomagot sorsolunk ki! A „Rejtvény” jeligével ellátott megfejtéseiteket március 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: „A szakszervezet ereje a tagok erején múlik, a
tagok pedig tudnak erősek lenni, ha akarnak.” Az ajándékcsomagot Boncz István nyerte! Gratulálunk!

LGT: „Neked írom a dalt!
Neked énekelek!”

ZENEI TOTÓ
1. Mikor alakult
az Ismerős Arcok zenekar?

A helyes megfejtést beküldők között ajándékcsomagot sorsolunk ki! Kalandra fel!

5. Mikor volt Budapesten
a Csárdáskirálynő című
operett bemutatója?

9. Mikor mutatták be a
mozik a Hair című musicalt
Magyarországon?

2. Melyik vidéki
városunkban működött a
Névtelen Nulla zenekar?
(Jeremy)

6. Mikor alakult a szombathelyi Lord együttes?

10. Mikor alakult a nemzeti
érzelmű rockot játszó
Kárpátia zenekar?

3. Melyik együttes
koncertjével nyílt meg a
legendás Petőfi Csarnok?

7. Mikor volt az első
„Tessék választani!”
című zenei fesztivál
Magyarországon?

4. Kinek a szájából hangzott el? „A rock örök
és elpusztíthatatlan!”

8. Melyik volt Zoltán Erika
első slágere, ami 1986-ban
díjat is nyert?
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Keresztrejtvény Keresztrejtvény Keresztrejtvény

11. Milyen hangszercsaládba tartozik a tamburin?

12. Hol készülnek a legendás Marshall-hangfalak?

13. Melyik évben volt a
Beatles utolsó koncertje az
Apple stúdió tetején?

13+1. Melyik budapesti
kerületben van a sok koncert helyszínéül szolgáló
Budapest aréna?

A „Fülbemászó” jeligével ellátott megfejtéseiteket március 15-ig várjuk (vasúti postával) az alábbi címre:
VDSzSz Szolidaritás, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor
27/A. Emailben is elküldhetitek: rejtveny@vdszsz.hu.
Előző számunkban megjelent totó megfejtése: 1c, 2b,
3c, 4a, 5b, 6c, 7b, 8c, 9b, 10a, 11b, 12a, 13b, 13+1c. A
nyertes: Juhászné Lénárt Ilona. Gratulálunk!
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