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a VDSzSz Szolidaritás lapja
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13. havi munkabért a vasutasoknak!

Sürgettük a tárgyalások
megkezdését az évvégi
egyösszegű kifizetésről!

16.

12.

Nem ismerte el a munkáltató
munkabalesetnek, nem hagytuk
annyiban!

Kezdeményezésünkre több
szolgálati helyen javultak a
munkakörülmények!
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Csatlakozz hozzánk! A VDSzSz Szolidaritás a tagtársai összefogásának,
támogatásának köszönhetően az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
Hatékony, ütős érdekvédelem
Munkajogi tanácsadás, professzionális képviselet
Munkakörülményeket javító kezdeményezések
Egyenlő bánásmód követelményeinek betartatása
Személyes kapcsolattartás
Csoportos baleset-, élet- és egészségbiztosítás
(Signal Biztosítón keresztül)
Segélyezési és támogatási rendszer
(nehéz élethelyzetbe került tagjaink megsegítésére)
Jogi segítségnyújtás kártérítési perekben
Kedvezményes banki-, és hitel szolgáltatások
(OTP, Erste, Cofidis, Hitelnet)
MAKASZ-tagkártya kedvezmény
(tankolás, papír-írószer, könyv, K&H bank, Praktiker, stb.)
Alapítvány a Vasutasokért
(súlyos betegség esetén segély tag és házastársa, gyermeke részére)
Kedvezményes üdülési lehetőségek
(Balatonkenese, Egerszalók, Hajdúszoboszló, Mezőkövesd)
Vodafone flottakedvezmény
Szakszervezeti rendezvények

Tégy Önmagadért! Együtt még többet tudunk elérni!
Keresd tisztségviselőinket!

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

BÉR2020
A VKF-BEN VÁRHATÓAN DECEMBER 10ÉN INDULNAK ÚJRA A MINIMÁLBÉRTÁRGYALÁSOK, EZEK LEZÁRULTÁT
KÖVETŐEN KERÜL SOR A KVKF-BEN A
VASUTASOKAT KÖZVETLENÜL ÉRINTŐ
BÉRTÁRGYALÁSOK MEGKEZDÉSÉRE.
A kormány el tudja fogadni a
10 százalékos minimálbéremelést - ezt Varga Mihály
pénzügyminiszter nyilatkozta
miután döntés született a
hatályos, a Versenyszféra és a
Kormány Állandó
Konzultációs Fóruma (VKF)
tavaly megkötött kétéves
bérmegállapodás
újratárgyalásáról. Eredetileg
az idei és a jövő évre is 8-8
százalékos minimálbér- és
garantált bérminimumemelést ír elő, így januártól a
minimálbér bruttó 161 ezerre,
a garantált bérminimum
pedig bruttó 210 600 forintra
nőne.
A VKF-megállapodás
újranyitását követően
minden bizonnyal
megemelkedő minimálbér
kedvezően hat a
Közszolgáltató Vállalkozások
Konzultációs Fórumán a
bértárgyalásokra: ennek
kimenete közvetlenül érinti
többek között a vasutasok
béremelési mértékét is.
Varga Mihály
pénzügyminiszter november
14-én elmondta, hogy a
hatályos bérmegállapodás
alapján az ideihez hasonlóan
jövőre is 8 százalékkal

emelkedne a minimálbér, de
ha a VKF-ben a
munkavállalói és munkaadói
oldal más - például 10
százalékos - emelésben
állapodna meg év végéig, az
a kormány számára
elfogadható.
Ismeretes: A jövő évi
minimálbér-emelésről szóló
tárgyalások újranyitására
azért került sor, mert a
gazdasági teljesítmény a
vártnál jobbnak ígérkezik, így
akár még a tervezett 8
százaléknál nagyobb
mértékben nőhet január 1jétől a minimálbér.
A november 11-i VKF-ülésen
ugyanis a
Pénzügyminisztérium olyan,
a gazdaság teljesítményével
kapcsolatos adatokat
ismertetett a munkaadói és a
munkavállalói oldallal,
amelyek lehetővé teszik a
tavaly év végén megkötött
kétéves bérmegállapodás
felülvizsgálatát. Persze,
kérdés, hogy erre a
munkaadók mit lépnek, akik
mindenképpen el akarnák
érni, hogy a szochó jövő
július helyett már januártól
2%-kal csökkenjen, ettől
azonban a kormányoldal
elzárkózott.
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KVKF: Egyetértés van abban,
hogy több évre szóló
bérmegállapodás szülessen!
A LEENDŐ KÖZÉPTÁVÚ BÉRMEGÁLLAPODÁSBAN SZEREPLŐ MÉRTÉKEK AZONBAN
TÖBBEK KÖZÖTT AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁTÓL ÉS AZ ÚJRANYITOTT JÖVŐ ÉVI
MINIMÁLBÉR-TÁRGYALÁSOK KIMENETELÉTŐL IS FÜGGNEK. A KORMÁNY AZ EGÉSZ
TÁRSADALOM SZÁMÁRA FONTOS ÁGAZATOKBAN A KÉPZETT ÉS A FIATAL MUNKAERŐ
PÓTLÁSÁT BIZTOSÍTANI KÍVÁNJA - HANGZOTT EL A HÁROMOLDALÚ, NOVEMBER 12-I
KVKF-ÜLÉSEN.

Továbbra is eredményesnek értékelték
a résztvevők a 2017-ben megkötött
középtávú megállapodást a
Közszolgáltató Vállalkozások
Konzultációs Fórumának (KVKF)
november 12-i ülésén, és egyetértettek
az újabb, többéves - akár hároméves megállapodás szükségességében.
Szakszervezeti oldalról ugyanakkor a
hozzászólók kiemelték a sok helyen
kritikus létszámhiányt, az elvándorlást,
amit a korábbi középtávú
megállapodás sem volt képes
teljeskörűen orvosolni. Emiatt több
vállalat a működőképesség határára
került, amit tovább nehezítenek az
összetorlódott bérek.
A munkaadói oldal megerősítette,
hogy jelentős bérfejlesztési igények
merültek fel, ami a közszolgálatot
ellátó vállalkozások számára saját
erőből nem teljesíthető, így szükséges
a kormányoldal bevonása.
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A STRATOSZ képviseletében Dávid
Ilona, a szövetség elnöke munkáltatói
érdeknek nevezte a munkavállalók
hosszútávú megtartását, a
munkaerőhiány csökkentését.
Kormányoldalról Fónagy János
államtitkár sikeresnek értékelte a
három évet, és jelezte, hogy a kormány
az egész társadalom számára fontos
ágazatokban a képzett és a fiatal
munkaerő pótlását biztosítani kívánja.
Schanda Tamás államtitkár ezt azzal
egészítette ki, hogy a kormány célja,
hogy "ezúttal is egy adott esetben
több évre szóló megállapodás
szülessen". A KVKF keretein belül a
folytatásra az infláció mértékének
ismertté válása, illetve a vártnál jobb
gazdasági teljesítmény miatt
november 11-én újranyitott, a jövő évi
minimálbéremelésről szóló tárgyalások
lezárása után kerülhet sor.
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Munkaszüneti napra járó
díjazás: miről is van szó?
TAGTÁRSAINK KÖZÜL TÖBBEN
MEGKERESTEK MINKET A
MUNKASZÜNETI NAPRA JÁRÓ
DÍJAZÁSOK TERVEZETT VÁLTOZÁSAI
MIATT
A jogalkotó tavaly év végén
módosította a Munka
törvénykönyvét néhány
ponton (ebből mindenekelőtt
a túlóra felső határának 400
órára történő emelése vált
ismertté). A jogász
közvélemény számára is
vitatható módon "sikerült" a
törvényhozásnak a
munkanap meghatározásába
is belenyúlnia:
87. § (1) Munkanap: a
naptári nap vagy a
munkáltató által
meghatározott
megszakítás nélküli
huszonnégy óra, ha a
munkarend alapján a
beosztás szerinti napi
munkaidő kezdete és
befejezése nem azonos
naptári napra is
beosztható.

Miután a jogalkotó nem
elégedett meg a
pontosítással (?), ennek a
szabálynak a kötelező
alkalmazását is
meghatározta:
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135. § (1) A felek
megállapodása vagy
kollektív szerződés a) a 87.
§-ban, foglaltaktól nem
térhet el.

Miután a fenti szabály nem
áll meg a munkanapnál,
(azaz 87. § (2): az (1)
bekezdésben foglaltak
megfelelően irányadók a heti
pihenő- vagy a munkaszüneti
nap meghatározása
tekintetében is), az egyes
kiemelt ünnepek nem a
korábbiakban megszokott
0.00 órakor kezdődnek,
hanem az irányadó
munkaidő-beosztás szerinti
kezdési időpontban (pl. 6.15
órakor).
Ez ugyanakkor azzal is jár,
hogy pl. az Újév napja január
másodikán ér véget. Ennek
megfelelően változna a
munkaszüneti napra járó
díjazás is annyiban,
hogy nem a naptári napra,
hanem 24 órára járna ez, így
ez okozhat némi feszültséget
a vezénylések terén, bár
összességében nem okoz
veszteséget a vasutasságnak!

Szakszervezetünk vitatja, sőt,
feleslegesnek és károsnak
tartja a jogalkotásnak ezt a
lépését, mely egyelőre
számunkra is érthetetlen, és
mindenekelőtt a MÁV-START
Zrt. esetében
megfejthetetlen,
Ezzel szemben jó hír, hogy a
munkáltató „megtoldja”
ezeket a kiemelt ünnepeket,
tehát a jövőben annak is jár
majd, akinek a munkaidőbeosztás szerinti
munkavégzési kötelezettsége
még az – új meghatározás
szerinti – munkaszüneti nap
előtt (azaz pl. december 25.
napján 0.00 órakor is
fennáll). Ennek megfelelően
tehát a munkáltató nem
rövidít meg senkit, sőt
összességében ezzel többlet
munkaszüneti díjazást is
fizet. Ezek a változások
nyilván nem csak a
munkaszüneti napra / annak
díjazására vonatkoznak,
azonban a gyakorlati
alkalmazás valamennyi
összefüggését még egyelőre
nem látjuk.
A fentiek ellenére, ha az
olvasó még mindig nem érti,
miről van szó, annyit tudunk
mondani, hogy a hiba nem az
ő készülékében van.
Dr. Szabó Imre

munkáltatói
"CSOK"-ot és 13.
havi munkabért a
vasutasoknak!
November 12-én megkezdődtek az érdemi bértárgyalások a
szakszervezeti, a munkaadói és a kormányoldal részvételével.
Ezt megelőzően azonban - november 11-én - egy
konzultációra került sor a munkáltató és a szakszervezetek
vezetőinek részvételével a keresetfejlesztésen felüli további
munkaerőmegtartó intézkedések érdekében.
A VDSzSz Szolidaritás számos javaslattal élt, az alábbiak a
keresetfejlesztésen felül értendőek:
a legfontosabb, hogy az említett keresetfejlesztés
alkalmával különösen nagy hangsúlyt kell kapniuk az
alapbérek emelésének, ennek során pedig még inkább
el kell ismerni a MÁV-csoportnál eltöltött szolgálati időt,
a jelenlegi törzsgárda javadalmazást jelentősen - akár
háromszorosára - meg kell emelni, legkésőbb 2020-ban.
be kell vezetni a 13. havi munkabért, akár egyes
pótlékok részleges vagy teljes alapbéresítése
(természetesen adott szakmát képviselő tagjaink,
munkavállalók bevonásával születhet csak döntés)
Munkáltatói "CSOK" bevezetése, aminek során
lakásonként akár 10 millió forintos kamatmentes
kölcsönt kaphat a munkavállaló - munkáltatói
kezességvállalás mellett.
VBKJ alapbérként történő kifizetése - természetesen a
reálérték megőrzésével.
a vasutasok mobilitása csak a lakhatási problémák
célzott kezelésével javítható, így jelentős jelentős
forrásokat kell fordítani lakhatási támogatásokra
(albérleti hozzájárulás, kulturált munkásszállók, a
szolgálati lakás régi vívmányát ismét, még szélesebb
körben elérhetővé kell tenni - külső források
bevonásával.
A fentiekről a tárgyalásokat megkezdtük a mielőbbi
megvalósítás érdekében.
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Határozottan ellenezzük,
hogy az Utasellátót és
tagjainkat a „szürke zónában”
ügyeskedő, a profit
lenyúlásában érdekelt
vállalkozói körnek játsszák
át!

Konzultációt tartott szakszervezetünk a
MÁV-Starttal a hányattatott sorsú
Utasellátó jövőbeli működtetését
illetően. Mózes Tibor, szakszervezetünk
alelnöke felvezetőjében elmondta: azért
ragaszkodunk az Utasellátó kapcsán a
tárgyalások rendszeresítéséhez, mert
szeretnénk elkerülni azt a 2017-es
állapotot, amikor a párbeszéd hiánya miatt
„csapataink harcban álltak”. Ehhez az
szükséges, hogy a Munkáltató vonja be a
VDSzSz Szolidaritást az Utasellátó jövőbeni
működésével kapcsolatos koncepció
kialakításába, ugyanis egy már elkészült
koncepcióba sokkal nehezebb – szinte
lehetetlen – hozzáilleszteni a
munkavállalók helyzetét javító
elképzeléseket.
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Hangsúlyozta, kifejezetten ellenezzük, hogy
az Utasellátót és vele együtt tagjainkat a
„szürke zónában” ügyeskedő, a
fejlesztésben nem, csak a profit
lenyúlásában érdekelt vállalkozói körnek
játsszák át.
Csatay Krisztián, a VDSzSz Szolidaritás
Utasellátó Alapszervezet vezetője felidézte
azt a rossz emlékű 2007-es esztendőt,
amikor az Utasellátó kiszervezését követő
egy év után munkavállalóknak mondott fel
a szolgáltatást működtető DIACELL Kft.
Ilyen eset még egyszer nem fordulhat elő!

Hozzászólásában elmondta,
hogy nagyon feszült
hangulatban vannak a
munkavállalók, mivel a
tragikus műszaki állapotú,
takarítatlan vasúti kocsik és a
munkavégzés feltételeinek
fokozatos romlása miatt, az
Utasellátó helyzetét
bizonytalannak látják. Emiatt
néhányan már a
munkahelyváltást
fontolgatják.
Kerékgyártó József, a MÁVStart vezérigazgatója
válaszában elmondta,
egyetért felvetéseinkkel,
hiszen ez a „kint is vagyok,
bent is vagyok”-állapot
senkinek nem jó, nem
tartható a jelenlegi helyzet.
Van olyan, az Utasellátó
működtetésében részes cég,
amely ellen végelszámolás
indult. A vasúti kocsik
toldozása-foltozása nem
megoldás, az áldott állapotot
az új eszközök beszerzése
jelentené.

Az Utasellátó jövőjét
tartalmazó koncepció
ugyanakkor még nem készült
el, főként azért, mert a
Minisztérium még nem
döntött abban a lényeges
kérdésben, hogy a
nemzetközi szolgáltatás
beilleszthető-e a
közszolgáltatási tevékenység
körébe. A vezérigazgató
nyomatékositotta: semmi
esetre sem cél, hogy a
munkavállalókkal
kiszúrjanak. Megállapodtunk
abban, hogy munkavállalói
fórum keretében a
munkáltató közvetlenül is
tájékoztatja a
munkavállalókat az
Utasellátót érintő
elképzelésekről, és ennek
során meghallgatja a
véleményüket is. A VDSzSz
Szolidaritás vállalta, hogy
írásban átadja a
vezérigazgatónak a
legégetőbb problémák
katalógusát. Megegyeztünk
abban, hogy rendszeres
találkozókra kerül sor.

na gyon fe szült han gula tban
va nnak a mun kavállalók a
tr ag ikus műsz aki állapot ú,
ta ka rítatlan v as úti kocsik és a
mu nk avé gz és f eltételeinek
fo koz atos romlá sa miatt.

MÁV-Start
KSZ 7. számú
melléklet:
egyhangú
döntéssel
utasította el a
Személyszállítási Utazó
Tagozat a
munkáltatói
javaslatot
A VDSzSz Szolidaritás
Személyszállítási Utazó
Tagozata (SZUT) november
11-i ülésén megtárgyalta a
MÁV-Start Zrt.
munkáltatónak a Kollektív
Szerződés 7. számú
mellékletére vonatkozó, a
jegyvizsgáló tevékenységhez
kapcsolódó előkészítő és
befejező tevékenységek
normaidejének
csökkentésére irányuló
kezdeményezését, és
egyhangú döntéssel
elutasította a munkáltatói
javaslatot.
A SZUT felkérte a
szakszervezet vezető
tisztségviselőit a
munkáltatóval folytatott
tárgyalásokon a fenti
álláspont képviselésére.
Papp Károly Attila, vezető
ügyvivő, a VDSzSz
Szolidaritás
Személyszállítási Utazó
Tagozat nevében
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MÁV: Célegyenesben az új
Munkavédelmi Szabályzat!
TÖBB LÉNYEGES PONTBAN SIKERÜLT MEGÁLLAPODNI A
MUNKÁLTATÓVAL. A MÁV „UTASÍTÁSREFORMJA” KERETÉBEN
BEFEJEZÉSÉHEZ KÖZELEDIK AZ ÚJ MVSZ TÁRGYALÁSA, AMIBEN
SZAKSZERVEZETÜNK AKTÍVAN VESZ RÉSZT.

Olyan fontos kérdésekben sikerült
megállapodásra jutnunk, mint a
gépjárművet vezetők kockázatainak
értékelése vagy a szabad téren (hidegmeleg környezetben) munkát végző
kollégáink munkakörülményeinek
javítása (védőital, védőkrém). A
veszélyes technológiák közé bekerülnek
a biztosítóberendezési és erősáramú
munkahelyek.

Az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés további
javítása érdekében a munkáltatóknak
évente meg kell majd győződnie minden
munkahelyen a munkafeltételek
megfelelőségéről, a pihenőhelyiségek
állapotáról. Nagyobb szerepet kapnak a
munkavédelmi képviselők (bizottságok) a
munkabalesetek kivizsgálásában és az
egyéni védőeszközök meghatározásában,
valamint a Munkavédelmi Szabályzat
Helyi Függelékeinek elfogadásában.
MÁV-szinten egy új munkakör létesül, aki
a munkavédelmi tevékenységben
résztvevő szervezetek koordinációért
felel majd, ennek eredményeképpen a
gyakorlatban sokkal eredményesebbé
válhat a megelőzés.
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Az sem lényegtelen, hogy a
vasútegészségügyi
feladatot ellátó VNK Kftvel történő együttműködés
is szabályozottabb lesz.
A munkahelyi véralkoholvizsgálat megvalósítása
terén nem sikerült előbbre
jutni, de ez nem a tárgyaló
felek szándékán múlott.
Pontosítottuk a meleg
környezetben kiadandó
védőital mennyiségét, ez
lett: igény szerint, de
minimum 2 liter/fő.
Megnyitottuk az MVSZ
kiadásáig még lezárásra
váró vitát, mely a hidegmeleg munkakörnyezetben
- ide értve a hőségriadó
alatt szabadban dolgozó
munkatársaink számára egyszerűbbé teszi a
hőmérsékleti viszonyok
ellenőrzését, és ezen
keresztül a munkáltatói
intézkedések megítélését.
A 3./2002. SzCsM-EüM
rendeletben az irányadó
EH és KEH értékben
megadott Celsius-fokok a
munkahelyeken nem
mérhetőek,
ellenőrizhetőek. Az effektív
és korrigált effektív
hőmérséklet méréséhez
speciális, ún. glóbushőmérő szükséges mely
alkalmas páratartalom,
légsebesség és sugárzó hő
együttes mérésére.
Javaslatunk szerint a
beavatkozási
hőmérsékleteket a
munkavédelmi
szabályzatban - hasonlóan
a MÁV KSZ hez - egyszerű
mindenki számára
mérhető és érthető Celsius
fokokban kell megadni.

A képernyős
munkahelyeket illetően az
aláírás feltételeként
szabtuk, hogy az MvSz-ből
tűnjenek el azok az
előírások, melyek a
vonatkozó 50./1993. EüMrendeletet helyben
szigorítják - ha úgy tetszik
félremagyarázzák.
A továbbiakban nincsenek
olyan korlátozások, hogy
nem számít képernyősnek
a munkahely, ha a
munkavállaló félrenéz,
ügyintézéssel megszakítja
a képernyő figyelését, stb.
Beemeltük a MÁV Zrt.
MvSz kiadásának
ügyrendjébe, hogy
kiadásához a Kollektív
Szerződést aláíró
szakszervezetek
egyetértése is szükséges.
(Ez jelenleg elég
félreérthető módon a KSZ
4. sz. mellékletében
szerepel.)
Javaslatunk alapján
újdonság, hogy a
munkavédelmi szabályzat
helyi függelékének
kiadásához a helyi
munkavédelmi képviselet bizottság - egyetértésén
túl, a kollektív szerződést
aláíró szakszervezetek
területi szervezeteinek az
egyetértése is szükséges.
Bodon Gábor, Oroszi Rudolf
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Módosult a MÁV Kollektív
Szerződése!
A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2019.
november 20. napján megkötött
módosítása egyértelműsíti, hogy a
munkanap törvényi fogalmának
változásától függetlenül a munkaszüneti
napi bérpótlék továbbra is a jogszabály
szerinti ünnepnapokon 0 és 24 óra
között illeti meg a munkavállalókat.
Ezen felül kedvező változás, hogy
Szentestén (december 24.) és
Szilveszterestén (december 31.) 18 órától
24 óráig is jogosultak lesznek a
munkavállalók a 120%-os munkaszüneti
napi pótlékra.

2020. január 1-jétől a helyettesítési díj jár
akkor is, ha az adott szolgálati helyen a
munkavállaló úgy látja el az adott
szolgálatot, hogy az általa ellátott
munkakörre irányadóan meghatározott
technológiai létszám nem biztosított.
A fenti módosításokon túlmenően egyes
ruházati járandóságokat érintően történtek
módosítások a KSz 4. sz. mellékletében,
elsősorban a munkaköri elnevezésekben
történt változások következményeként.

Az évvégi egyösszegű
kifizetés mértékéről a
tárgyalások mielőbbi
megkezdését kezdeményeztük!
Az ún. pulykapénzről szóló tárgyalások érdekében Dr. Homolya Róberthez, a MÁV Zrt.
elnök-vezérigazgatójához fordultunk. Mint Mózes Tibor, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke
levelében írta,
immáron hagyományosnak tekinthető, hogy a
MÁV Csoporthoz tartozó gazdasági társaságok a
munkavállalók részére év végén egy jelképes,
egyösszegű juttatást nyújtanak még a karácsonyi
ünnepet megelőző kifizetéssel, ezzel is elismerve
egészéves erőfeszítésüket, áldozatos munkájukat.
A VDSzSz Szolidaritás ezúton kezdeményezi, hogy
mielőbb kezdődjenek meg a tárgyalások az év
végi – „pulykapénznek” is nevezett – egyösszegű
kifizetés mértékéről.
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NE FOGJ PADLÓT!
MUNKASZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ALÁÍRÁSA
ELŐTT KERESD
TISZTSÉGVISELŐINKET!

Azonnal jelentkezz elérhetőségeinken:
www.vdszsz.hu/szolgaltatasaink
vagy küldj emailt nekünk: sos@vdszsz.hu

Ököllel, hátulról ütötte le az
utas, most mindenkit a
testkamera használatára buzdít!
INKÁBB LEGYEN RAJTUNK A KAMERA, AMIT NEM KELL HASZNÁLNI,
MINTSEM, HOGY KELLETT VOLNA HASZNÁLNI, DE NEM VOLT OTT VALLJA POZSGAI ALEXANDER VJV-TAGTÁRSUNK, AKI MÁR
SZÁMTALANSZOR KERÜLT SZEMBE PROBLÉMÁS UTASOKKAL, AMIT
MINDIG SIKERÜLT ATROCITÁS NÉLKÜL MEGOLDANIA. EGÉSZEN IDÉN
NYÁRIG.

Egy menetjegy nélkül utazó szlovák

Nyilvánvalóan vannak olyan

állampolgárságú utas a megfelelő

"fertőzöttebb területek" a

intézkedések után ököllel hátulról fejbe

bántalmazások terén, ahol nem lehet

ütötte. Saját hibájának tulajdonítja, hogy

betartani - de betartatni sem - [az

eltávolodott kollégájától, ha vele marad,

előírásokat], hiszen én is számtalan

akkor szerinte nem történt volna
atrocitás. Egész augusztusban nem
dolgozhatott, táppénzen volt.
Bántalmazásokról, a testkameráról
beszélgettünk.

esetben kerültem olyan helyzetbe, hogy
megmondták a kollégák: ezen a vonaton
nem hívunk rendőrt, mert nem fognak
kijönni. A Budapest-Nyugati pályaudvar
és a Lajosmizse között közlekedő
személyvonatokról van szó. Ilyen
előzmények után nyilvánvaló, hogy ott
az ember a "túlélésre játszik".
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Alexander a támadás
idején nem viselt
testkamerát, mivel a Keleti
pályaudvari telephelyen még
nem állnak rendelkezésre. De
ha lennének is, akkor sem
feltétlen tartana rájuk igényt
az összes munkavállaló:
"A kollégákban alapvetően
félelem él a kamerák miatt:
szerintük a munkáltató a
munkavállalókat burkoltan
megfigyeli. Nem kell a
testkameráktól félni, én is
úgy gondolom, hogy ha
testkamera lett volna
rajtam az adott
helyzetben, akkor ez a
támadás nem történt volna
meg. A kamerák a mi
biztonságunkat szolgálják,
én biztos, hogy fogom
használni, amint lehet: ha
csak egyetlenegy
bántalmazást meg tudunk
akadályozni a
testkamerákkal
országosan, akkor
megérte! (...)
A bekapcsolást megelőző
20 másodpercet is rögzíti a
kamera, gondolom, van
benne egy átmeneti
tárolóegység, ami a
bekapcsolást megelőző 20
másodperc eseményeit is
rögzíti. Ez azért lehet
fontos, mert - vegyük csak
a saját esetemet: ha látom,
hogy ez az utas jön felém,
és erőszakoskodik, kiabál,
hogy mit képzelek én, és
megüt, én ott adott
esetben fekvőhelyzetben
megnyomom a "Rögzít"gombot, akkor a kamera
már az előző 20
másodpercet,

tehát a fenyegetést, az

"Készítettem már vele

ütés megtörténtét is

felvételt, amit később nem

rögzíti. Teljesen

kellett felhasználni, mert

egyértelmű, hogy a

olyan utassal volt

bírósági tárgyalásnál -

problémám, akivel

tanúk hiányában is - bár az

korábban is: elindítottam a

én esetemben voltak

felvételt, látta, hogy

tanúk, nagyon

kamerát használok, és egy

együttműködő utasok

hang nélkül átadta az

voltak, akik önként adták

iratait."

át a személyi
igazolványukat a
rendőrségnek, tanú
hiányában is bizonyíték
arra, hogy igen, elkövette
ezt a támadást az illető.
Minden kollegát arra
buzdítok, hogy éljen a
testkamerák lehetőségével
- amennyiben az adott
telephelyen rendelkezésre
áll - remélem, hogy a
Keletiben is minél
hamarabb ez meg fog
történni. Inkább legyen
rajtunk a kamera, amit
nem kell használni,
mintsem, hogy kellett
volna használni, de nem
volt ott a kamera.(...)

A testkamerák bevezetését a
VDSzSz Szolidaritás 2015-ben
kezdeményezte az egyre
több és erőszakosabb,
vasutasokat érő bántalmazás
miatt kollektív munkaügyi
vitát nyújtottunk be tavaly.
Ennek keretében szakszervezetünk
kezdeményezésére - a
vasutasok védelmében a
jegyellenőrző készülék
segélykérő (S.O.S.,
pánikgomb) funkcióval
bővült, így az adott vonaton
szolgálatot teljesítő vjvkollégák probléma esetén
gyorsan tudják riasztani a
fedélzeten utazó vagyonőrt, a
többi jegyvizsgálót, a
mozdonyvezetőt vagy az
üzemirányítókat.

Amíg ilyen farkastörvények
uralkodnak - főleg
Budapest elővárosáról
szoktuk mondani, hogy az
a legveszélyesebb hely addig szerintem a kamera
elengedhetetlenül fontos."

Korábban az index is
megszólaltatott két vezető
jegyvizsgálót, amiből két
fontos tanulságot emeltünk
ki, mindkettő a testkamera
használata mellett szól,
Czine László vezető
jegyvizsgáló az interjú idején
a testkamerát egy hónapja
használta, és minden
szolgálatba magával viszi.
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Nem ismerte el a munkáltató
miskolci tagtársunk munkabalesetét, nem hagytuk annyiban!
HOZZÁNK FORDULT, A HATÓSÁG A VDSZSZ SZOLIDARITÁST IGAZOLTA!
ÉRTHETETLEN, MIÉRT KELL CINIKUSAN ILYEN PROCEDÚRÁNAK KITENNI
A VASUTASOKAT? EGY BIZTOS: SZAKSZERVEZETÜNK MINDENT
MEGTESZ AZ EHHEZ HASONLÓ MUNKÁLTATÓI HOZZÁÁLLÁS
FELSZÁMOLÁSÁÉRT!

Jegyvizsgáló tagtársunkat 2019.
szeptember 1-jén este munkavégzés
közben érte munkabaleset, aminek
következtében bal térde sérült. Az
esetet szabályszerűen jelentette az
illetékeseknek, traumatológiai
ambulanciára került, ahol kivizsgálták,
látleletet vettek fel, a sérülés
egyértelmű volt.
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A munkáltató 2019 október 4-én írásban több, mint egy hónap elteltével értesítette a munkavállalót, hogy az esetet
nem ismeri el munkabalesetnek, sőt, még a
baleset bekövetkezését is kétségbe vonta.
A munkáltató cinikusan azzal indokolta az
elutasítást, hogy szerinte nem történt
baleset, mivel nem volt külső hatás: a
vonat, amin a jegyvizsgáló feladatát
szabályosan teljesítette, az utasításokat
betartva közlekedett, a vonaton utazóktól
nem érkezett panasz a kocsi mozgásával
kapcsolatban, az orvosi leleten pedig az
szerepel, hogy a térdben nincs folyadék.
A mozgásban lévő vonat nem szokott
rángatni, eleséshez vezető hirtelen
mozgást végezni, amit készségesen el is
hinnénk, ha jegyvizsgáló tagtársunk
történetesen a TGV-n teljesített volna
szolgálatot. De nem ott volt.

De Mit mond ilyen esetben
a munkavédelmi törvény?
Mvt. 87. § (1) 1/A.: Baleset: az emberi

T ehát a további feltételeket taglalja ez

szervezetet ért olyan egyszeri külső

a passzus.
szervezett munkavégzés során
következik be: esetünkben ezt nem
vitatja senki munkaidőben,
munkavégzés közben történt az
eset. A baleset helyszíne és időpontja
nem releváns, erre is igaz az előző
pont.
a sérült munkavállaló közrehatása: a
munkavállaló kialakult gyakorlatnak
megfelelően, terpeszben, kitámasztva
végezte a jegyvizsgálatot.

hatás, amely a sérült akaratától
függetlenül, hirtelen vagy aránylag
rövid idő alatt következik be és
sérülést, mérgezést vagy más (testi,
lelki) egészségkárosodást, illetőleg
halált okoz.

A fentiekből következően tehát négy
feltételnek kell megfelelni:
hirtelen bekövetkező és egyszeri
külső hatás: a vonat oldalra rándult,
aminek következtében a kolléganő
elvesztette egyensúlyát, és beesett a
fülkébe
a sérült akaratától függetlenül: a
kolléganő nem saját akaratából esett
be a fülkébe, nem volt semmilyen
szer hatása alatt
egészségkárosodást okoz: a
térdsérülést egyértelműen bizonyítja
az ambulanciai lelet, illetve a
meghallgatási jegyzőkönyv
Mvt. 87. § (3): Munkabaleset: az a
baleset, amely a munkavállalót a
szervezett munkavégzés során vagy
azzal összefüggésben éri, annak
helyétől és időpontjától és a
munkavállaló (sérült)
közrehatásának mértékétől
függetlenül.

Mvt. 66. § (1): A sérült, illetőleg a
balesetet észlelő személy köteles a
balesetet a munkát közvetlenül
irányító személynek haladéktalanul
jelenteni. Ha a sérült neki felróható
okból ezen kötelezettségének nem
tesz eleget, a baleset munkáltatói
kivizsgálása során a sérültet terheli
annak bizonyítása, hogy a baleset a
munkavégzés során vagy azzal
összefüggésben történt.

Jelentési kötelezettségét a
munkavállaló teljesítette: jelentett a
személyzetirányítónak, a
személyszállítási főirányítónak, a Start
haváriásnak, jegyvizsgáló tagtársunk
minden jogszabályban megfogalmazott
kötelezettségének eleget tett.
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A munkáltató cinikusan azzal
indokolta az elutasítást, hogy
szerinte nem történt baleset,
mivel nem volt külső hatás: a
vonat, amin a jegyvizsgáló
feladatát szabályosan
teljesítette, az utasításokat
betartva közlekedett, a
vonaton utazóktól nem
érkezett panasz a kocsi
mozgásával kapcsolatban, az
orvosi leleten pedig az
szerepel, hogy a térdben
nincs folyadék.
A mozgásban lévő vonat nem
szokott rángatni, eleséshez
vezető hirtelen mozgást
végezni, amit készségesen el
is hinnénk, ha jegyvizsgáló
tagtársunk történetesen a
TGV-n teljesített volna
szolgálatot. De nem ott
volt. Mindezek után
tagtársunk
szakszervezetünkhöz fordult,
ezt követően segítségünkkel
a munkavédelmi hatósághoz,
utóbbi a jogszerűség alapján
munkabalesetnek
minősítette a balesetet, és
kötelezte a munkáltatót
annak kivizsgálására.
Szinte biztosra vehető,
hogy a hatóság felülbírálja a
munkáltató döntését, de
azzal is tisztában kellett
lennie a balesetet vizsgáló,
munkavédelmi
szaktevékenységet végző
MÁV SZK-s munkatársnak,
hogy a munkáltatói
intézkedés valamint annak
indokolása szakmailag
teljesen megalapozatlan.
És valószínűleg
megmagyarázhatatlan.
Bodon Gábor
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A VDSzSz Szolidaritás mindent
megtesz a cikkben szereplő
munkáltatói hozzáállás
felszámolása érdekében!
Te is tudsz ilyen esetről, vagy
talán pont Veled történt hasonló?
Írj nekünk: sos@vdszsz.hu

Debrecen TSZVI
telepállomásain az
„újranyilatkoztatási
kampány” leállítását
kezdeményeztük!
EZEN KÍVÜL UGHY KÁLMÁN, A MÁV-START ÜZEMELTETÉSI
IGAZGATÓJÁNÁL ÉS DR. MILOVECZ MÁRK, A VÁLLALAT
MUNKAJOGI VEZETŐJÉNÉL KEZDEMÉNYEZTÜK A
BEVEZETNI KÍVÁNT ÚJ NYOMTATVÁNY VISSZAVONÁSÁT,
ÚJRAGONDOLÁSÁT, ÉS KÉRTÜK, HOGY A TAGTÁRSAINK
ÁLTAL MÁR ALÁÍRT NYILATKOZATOKAT TEKINTSE
SEMMISNEK A MUNKÁLTATÓ!
A Debrecen TSZVI területén
dolgozó jegyvizsgáló
kollégák körében komoly
értetlenséget váltott ki, hogy
a munkáltató egy „Megbízás”
(illetve alá szerkesztve
„Felelősségvállalási
nyilatkozat”) címet viselő
nyomtatvány aláírására
szólította fel őket. Mivel az
érintettek mindegyike már
korábban is rendelkezett
aláírt felelősségvállalási
nyilatkozattal, és egy új
típusú (szövegezésű)
formanyomtatvány
bevezetésének indokával
kapcsolatban érdemi
tájékoztatást nem kaptak,
így a munkáltatói
kezdeményezés jogos
aggodalmat váltott ki a
tagtársaink körében.
Ezen aggodalmat tovább
fokozta az a körülmény, hogy
ilyen kezdeményezéssel –
információnk szerint – a

munkáltató kizárólag a
Debrecen TSZVI területén
foglalkoztatott jegyvizsgálók
vonatkozásában élt.
Emellett az aláíratni kívánt
nyomtatvány egyes tartalmi
elemeit illetően is
kifogásolható. Ezek körébe
sorolható az a
megfogalmazás, hogy a
jegyvizsgáló „tudomásul
veszi, hogy az általa átvett
pénztárért (pénztárakért)
teljes anyagi, munkajogi és
büntetőjogi felelősséggel
tartozik”, továbbá „az általa
kezelt pénztárért
(pénztárakért), melyeket
személyes pénztárátadás
során átvett”, teljes anyagi
felelősséggel tartozik.
Nem vitatva, hogy a
jegyvizsgáló a munkája során
pénz- és értékkezelőnek
minősül, álláspontunk szerint
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pénztárat (pláne többesszámban:
pénztárakat!) nem vesz át, személyes
pénztárátadás a jegyvizsgálói munkavégzés
során nem történik, így ilyet a tagtársaink
érthetően nem kívánnak tudomásul venni.
Fájóan hiányolják továbbá a Munka
törvénykönyve által a megőrzési felelősség
fennállásának előfeltételeként nevesített
egyéb körülményekre („visszaszolgáltatási
vagy elszámolási kötelezettséggel átvett
olyan dologban bekövetkezett hiány
esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart,
kizárólagosan használ vagy kezel”) való
utalást, különös tekintettel arra, hogy a
nyilatkozat záró mondata azt kívánja
deklarálni, miszerint a kollégák „a
megőrzési felelősségre vonatkozó
jogszabályokat és azok magyarázatát
megismerték és megértették”.
Ilyen jogszabályismertető és magyarázat
nem lehet korrekt és teljeskörű a felelősség
alóli mentesülésre vezető körülmények
ismertetése és magyarázata nélkül,
amelyek azonban a nyomtatványból
sajnálatosan kimaradtak.
A fentiek kapcsán a munkáltató
tájékoztatását kérte az alábbiakra nézve:
mi indokolta a Debrecen TSZVI területén
a már meglévő, hatályos munkavállalói
nyilatkozatok helyett új típusú, tartalmú
nyomtatványok bevezetését?

mennyiben érinti, vagy változtatja meg
ezen új nyilatkozat megléte a
jegyvizsgáló kollégák anyagi, munkajogi
és büntetőjogi felelősségét?
miért tartalmazzák a bevezetni kívánt
nyilatkozatok a fenti, félreértésre
alkalmas pontatlanságokat, illetve
hiányosságokat?
amennyiben az új tartalmú
nyomtatványok bevezetését a
munkáltató indokoltnak tekinti, miért
nem hálózati szinten egységes szövegű
nyomtatványokat kíván bevezetni?
fűződik-e valamely különös érdek ahhoz,
hogy az ilyen típusú nyomtatványok
szervezeti egységenként, telephelyként
eltérő szövegezésűek, tartalmúak
legyenek?
az esetleges alaptalan aggodalmak és
félreértések elkerülése érdekében miért
nem tartja a munkáltató indokoltnak,
vagy célszerűnek egy ilyen
„nyilatkoztatási kampány” megkezdése
előtt a munkavállalói érdekképviseletek
tájékoztatását, véleményének kikérését?
Mózes Tibor, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke
kérte, hogy a fentiek megnyugtató
tisztázásáig – nem utolsósorban a hálózati
szintű egységes gyakorlat kialakításához
fűződő érdekeket is – a Debreceni TSZVI
telepállomásain megkezdett
„újranyilatkoztatási kampányt” leállítani, a
bevezetni kívánt új nyomtatványt
visszavonni, újragondolni, és a tagtársaink
által már aláírt nyilatkozatokat semmisnek
tekinteni szíveskedjenek!

IMPRESSZUM
FELELŐS KIADÓ
HALASI ZOLTÁN

FŐSZERKESZTŐ, TÖRDELŐSZERKESZTŐ

HUSZTA KRISZTIÁN

MIÚJSÁG SZERKESZTŐSÉG
1146 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 172.
INFO@VDSZSZ.HU
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Megjelenik 5.000 példányban,
kiadja a VDSzSz Szolidaritás

Kezdeményezésünkre javulnak
a munkakörülmények Debrecen
állomás I. őrhelyen is!
AZ ABLAK CSERÉJÉT MEGRENDELTE A MUNKÁLTATÓ, EZT KÖVETŐEN AZ ŐRHELY
BELSEJÉT IS KIFESTETI. AZ ŐRHELY KÉT ABLAKA KÖZÜL AZ EGYIKET NEM LEHET
KINYITNI, A MÁSIK PEDIG FOKOZOTTAN BALESETVESZÉLYES, EZÉRT AZT EMIATT NEM
NYITJÁK KI. DEBRECENI TERÜLETI SZERVEZETÜNK A HIBÁK KIJAVÍTÁSÁRA, A XXI.
SZÁZADI MUNKAKÖRÜLMÉNYEK MEGTEREMTÉSÉRE KÉRTE A MUNKÁLTATÓT.

Végh Zoltán János, Debrecen Forgalmi
Csomóponti Főnökség vezetője válaszában
jelezte, hogy Debrecen állomás I. őrhelyen
a munkáltató a mennyezet és az ablakok
állapotáról egyeztetett a Területi
Ingatlankezelési Főnökség munkatársaival.
Mint írta, a kollégák az ablakok állapotát
felmérték, a helyszínen az ablakot javítani
nem tudták, azonban a rögzítéseket
felülvizsgálták, megerősítették.

A tárolóvágányok irányába néző ablak
cseréjét megrendelte a munkáltató, ezt
követően az őrhely belsejét teljeskörű
kifestésére is sor kerül.Ismeretes, az őrhely
két ablaka közül az egyiket nem lehet
kinyitni, a másik pedig fokozottan
balesetveszélyes, ezért azt emiatt nem
nyitják ki. Debreceni területi szervezetünk
a hibák kijavítására, a XXI. századi
munkakörülmények megteremtésére kérte
a munkáltatót, erre a megkeresésre
érkezett a fenti válasz.
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Az állomásfelújítást célul
tűző program reménykeltő, de
az ötven állomáson túl is
vannak problémák!
ILYEN PÉLDÁUL GELSÉN A VÁLTÓKEZELŐI ŐRHELYEK TRAGIKUS ÁLLAPOTA, AMI AZ
ELMARADT KARBANTARTÁSOK, ÁLLAGMEGÓVÁSOK ELEVEN MEMENTÓJA.
A VDSZSZ SZOLIDARITÁS ALELNÖKE A MÁV VEZÉRIGAZGATÓJÁTÓL A BELÁTHATÓ IDŐN
BELÜLI FELÚJÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES PÉNZÜGYI FORRÁSOKAT KÉRTE.
Mint Mózes Tibor felidézte, Dr. Homolya
Róbert szakszervezetünk korábbi
alelnökének címzett, 19658/2019/MAV
számon jegyzett levelében arra hívta fel a
figyelmet, hogy a munkakörülmények
javítása terén
"a leginkább szükséges
beavatkozásokra közvetlenül hívják fel

ötven vasútállomás felújítási programját
jelentette be - ezeket az utasszám/jegyárbevétel alapján választották ki. A
programban érintett állomásokon
várakozásaink szerint nem csak az utasok,
hanem a vasutasok munkakörülményei is
javulnak. Bár a program bejelentése
reménykeltő, azonban az ötven állomáson
túl is vannak problémák. Noha

a munkáltató figyelmét, mivel ez
alapján tudjuk a legszükségesebb

"kétségtelen tény, hogy a kádon sok a

intézkedéseket mielőbb megvalósítani."

lyuk és kevés a dugó, nem elnézhető,
hogy egyes – kevésbé forgalmas

A felkérésnek eleget téve Mózes Tibor a
hazai TEN-T hálózat részét képező, 17-es
vonalon fekvő Gelse állomás szolgálati
helyeinek állapotára hívta fel az elnökvezérigazgató figyelmét.
A mellékelt fotókon jól látható a
váltókezelői őrhelyek tragikus állapota, ami
az elmaradt karbantartások,
állagmegóvások eleven mementója. Mózes
Tibor utalt arra, amikor augusztus végén,
Kőbánya-alsó állomáson megtartott
sajtótájékoztatóján Dr. Homolya Róbert
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állomások – „az eleven jog fájáról
lehulljanak”, és sorsuk az enyészet, a
kilátástalanság legyen."

A fentiek miatt a VDSzSz Szolidaritás
alelnöke arra kérte a MÁV elnökvezérigazgatóját, arra hogy biztosítsa a
szükséges pénzügyi forrásokat Gelse
állomás épületeinek belátható időn belüli
felújításához.
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Fejlemény: elektromos
fűtőpaneleket helyeztek el az
épületben, a nyílászárókat
kicserélik!
2020-BAN HŐSZIGETELIK A HOMLOKZATOT, A HAGYOMÁNYOS VIZESBLOKKRA
AZONBAN ALTERNATÍV MEGOLDÁST KELL TALÁLNI. DR. HOMOLYA RÓBERT, A MÁV ZRT.
ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA REAGÁLT GELSE ÁLLOMÁS SZOLGÁLATI HELYEINEK
ÁLLAPOTÁVAL KAPCSOLATOS MEGKERESÉSÜNKRE.
Mint írta, az állomás
szolgálati helyeinek rossz
műszaki állapota miatt még
2017-ben döntés született az
őrhelyek fűtéskorszerűsítési
munkáinak elvégzéséről, ami
magában foglalta az
épületek homlokzati
nyílászáróinak cseréjét és a
homlokzat utólagos
hőszigetelését.
A beszerzési eljárás azonban
a beérkezett rendkívül magas
ajánlati árak miatt
eredménytelenül zárult, így
az a döntés született, hogy
saját kivitelezésben végzik el
a munkát. Ennek keretében
idén elektromos
fűtőpaneleket helyeztek el az
épületben, a nyílászárókat
kicserélik. 2020-ban
hőszigetelik a homlokzatot,
így ezekkel a munkálatokkal
az elnök-vezérigazgató
szerint az őrhelyeken a
munkakörülmények jelentős
mértékben javulnak.
A hagyományos vizesblokkot
azonban nem lehet
kialakítani, mivel a
közműhálózatok olyan távol
vannak a szolgálati helytől,

hogy a kiépítés túl drága
lenne. Ettől függetlenül a
meglévő, elfogadhatatlan
állapotok javítása nem tűr
halasztást - értett egyet
velünk az elnökvezérigazgató.
"Ennek érdekében az
illetékes szakterület
megkezdte egy
közműhálózattól független,
higiénikus, korszerű

munkák műszaki tartalmát
összeállították, jelenleg az
előkészítési feladatokat
végzik az illetékes
igazgatóságok.
Ismeretes: Mózes Tibor, a
VDSzSz Szolidaritás alelnöke
a MÁV vezérigazgatójától
belátható időn belül Gelse
állomás szolgálati helyeinek
felújításához szükséges
pénzügyi forrásokat kért.

megoldás vizsgálatát,
amely a mai kor
technológiai lehetőségeit
kihasználva (...) lehetővé
teszi a munkavállalók
számára a
hagyományoshoz nagyon
közel álló használatot."

A MÁV Zrt. munkavállalóinak
munkakörülményeinek
javítása céljából a 2020-2022.
évi felújítási/beruházási
tervben az alábbiakkal tervez
a munkáltató
munkakörülmény javítás
érdekében.
Homolya Róbert arról is
tájékoztatott, hogy a 2020.
évi munkakörülmény-javító
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Budapest területen első
körben a Déli pályaudvaron, a
Keleti vezényleten és
Hatvanban kértük a
munkakörülmények javítását!
A MÁV-START KORÁBBI HUMÁNERŐFORRÁS IGAZGATÓJA 35800-3/2019. SZÁMÚ
LEVELÉBEN TÁJÉKOZTATTA A SZAKSZERVEZETEKET ARRÓL, HOGY A MÁV-START
"ELKÖTELEZETT A MUNKAKÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSA, A KULTURÁLTABB, A
MUNKAVÁLLALÓK MEGÉRDEMELT MEGBECSÜLÉSÉHEZ JOBBAN IGAZODÓ SZÍNVONALÚ
MUNKAKÖRNYEZET BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN". ENNEK JEGYÉBEN PEDIG FELHÍVTA A
SZAKSZERVEZETEKET ARRA, HOGY TEGYENEK KONKRÉT JAVASLATOKAT A
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSÁRA.

Több sem kellett, Bernát Beatrix, a
VDSzSz Szolidaritás budapesti területi
vezetője elküldte a területen eddig
felmerült igényeket, javaslatokat Lóczi
Csaba TSZVI-igazgató részére: várjuk a
munkáltató visszajelzését az általa tett
intézkedésekről.
A területi vezető kísérőlevelében jelezte,
szakszervezetünk is bízik az
együttműködésben, ahogy abban is, hogy a
munkáltató a munkavállalói igényeket,
kéréseket látva megoldást talál azokra, és
ez a munkakörülmények javítását
eredményezik, ami "nagymértékben
befolyásolja a munkavállalóknak a
szervezet iránti elégedettségét és
elkötelezettségét".
Egyelőre három bejelentést küldött el a
munkáltató részére, természetesen a
jövőben továbbiak várhatóak nem csak
Budapest terület, hanem az ország többi
részéből is:

26

ötven vasútállomás felújítási programját
jelentette be - ezeket az utasszám/jegyárbevétel alapjánDéli pályaudvaron a
laktanya satnya körülményein
javíthatnának, ha a konyhában
elhelyeznének egy hűtőszekrényt és egy
mikrohullámú sütőt. Nincs sem hűtési, sem
melegítési lehetőség, még egy teát vagy
kávét sem lehet elkészíteni, vagy az oda
hozott ételt megmelegíteni. Ott porosodik
egy ócska rezsó, aminek tekerő gombja
sincs.
Használni nem lehet, mivel edény nincs,
amiben melegíteni lehetne vizet vagy ételt.
Egy víz automata elhelyezése is szerencsés
lenne, mivel az épület és gondolom azzal
együtt a vízhálózat és a csövek is régiek.
Ágyneműk: régi tollpárnákon kell a
kollégáknak aludni, a huzatból kivéve
borzasztó állapotban vannak, csúnyák,
foltosak. Ezek tisztán tartása, speciális
mosása nem tudni milyen gyakran történik.
Javasoljuk kicserélni nem tollal tömött
párnákra.

MUNKABALESET ÉRT?
NE CSÚSSZ EL A
BANÁNHÉJON, A
KÁRTÉRÍTÉS AKÁR
SOKMILLIÓS IS
LEHET!

Azonnal jelentkezz elérhetőségeinken:
www.vdszsz.hu/szolgaltatasaink
vagy küldj emailt nekünk: sos@vdszsz.hu

A szobákban egy helyen van lehetőség
dugalj használatára. Mivel 4-6 kolléga is
tartózkodhat egyszerre a szobában, ezért
célszerű lenne minden ágynál biztosítani a
konnektort, hogy mindenki maga mellett
tudja tölteni a telefonját és ott ébressze,
ne a szoba túlsó részén.
A laktanyában nincs sem tévé, sem wifi.
Szívesen vennék a „kényszerből” ott
tartózkodók, ha megoldaná a munkáltató.
A zuhanyzóban nincs zuhanyfüggöny, a
ruhát vagy a törölközőt nem lehet hová
felakasztani. A zuhanyfüggöny felrakását
javasoljuk és legalább fogast felfúrni a
zuhany mellé a falra.
Keleti vezényleten az öltözőkben nyáron
iszonyú meleg van, szellőztetésre sincs
lehetőség, mivel nincs még ablaka sem.
Kérték az ott öltöző utazók, hogy találjanak
rá valamilyen megoldást, hogyan lehetne
biztosítani a helyiségek hűtését.

Fél napot se
kellett várni,
megérkezett a
kért hűtő és mikró
a Déli laktanyába!
Sok más mellett ezt is a
VDSzSz Szolidaritás Budapesti Területi
Szervezete kezdeményezte. Reméljük, hogy
a munkáltató a többi javaslatunk
értelmében is ilyen agilisen orvosol a
sokszor borzalmas munkakörülményeken
az egész országban.
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Elképzelhető, hogy légcsatornás
klímaberendezés kiépítésével orvosolható
lenne.
Hatvanban a lépcsőház, a
személyzetirányítói és munkaidőbeosztáskészítői irodák és öltözők festése nagyon
időszerű lenne. Az ablakok szigetelését és a
wc helyiségek felújítását is kérik az ott
dolgozók.Az irodákban a pvc padlók
elhasználódtak, azoknak a cseréjére is
szükség lenne.
A személyzetirányítói irodákban szükség
van mikrohullámú sütőre, vízforralóra és ha
még egy kenyérpirítót is biztosítana a
munkáltató, örömet okozna vele a
munkavállalóinak. A
személypénztárosoknak pedig
vízautomatára van igényük.

Mi a gond a MÁVStart KSZ 7. sz.
mellékletére
vonatkozó módosítási
javaslatával?
LEEGYSZERŰSÍTVE A JELENLEGI FELJELENTKEZÉSI IDŐ
BIZONYOS VONATOKNÁL 50 PERC, 40 PERC, 30 PERC ÉS
20 PERC. EZT AKARTA A MUNKÁLTATÓ ÚGY MÓDOSÍTANI,
HOGY TULAJDONKÉPPEN CSAK KÉT KATEGÓRIA
MARADNA.

Budapest TSZVI is megküldte
a MÁV-Start Kollektív
Szerződésének 7. sz.
mellékletére vonatkozó
módosítási javaslatait, amit
az előzetes visszajelzések
alapján tagtársaink legalábbis Budapest TSZVI
létszámából - széles körben
elutasítottak miután
megismerték a fel- és
lejelentkezési idők
csökkentésére vonatkozó
munkáltatói elképzelést.
Információnk szerint az
intézkedéssel a munkáltató
havi mintegy 7.600 órát
takaríthatna meg, amiért
3.400 Ft/fő alapbéremelést
kínál cserébe, és nem titkolt
célja a munkaidőkeret
hatékonyabb felhasználása.
Tagtársaink tisztában vannak
ennek árnyoldalaival is,
nyilván ezért utasítják el
sokan az utazók körében.
A jelenlegi feljelentkezési idő
- leegyszerűsítve - bizonyos
vonatoknál 50 perc, 40 perc,
30 perc és 20 perc.

Ezt akarja a munkáltató úgy
módosítani, hogy
tulajdonképpen csak két
kategória maradna: a
hagyományos szerelvényre
20 perc, a motorvonatra és
motorkocsira 15 perc jutna.
A területi vezető által
megismert vélemények
alapján nem lenne elegendő
a csökkentett idő a vonatok
előkészítésére, senki nem
akar kevesebb időt tölteni a
„földön”, és többet a vonaton,
illetve azt sem szeretné
senki, ha ennek
következtében a fordákat
átdolgozná a munkáltató,
majd emiatt csökkenne a
munkaidő.
November 11-én került sor a
VDSzSz Szolidaritás
Személyszállítási Utazói
Tagozatának ülésére, ahol
egyhangú
döntéssel határozat
született a munkáltatói
javaslat elutasításáról.
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Személyi kölcsön kalkulátor a
Hitelnet ajánlatában

Miben és hogyan
segít a
C&I Hitelnet Kft?
HA INGATLANFEDEZET NÉLKÜL,
SZABADON ELKÖLTHETŐ
PÉNZÖSSZEGRE LENNE SZÜKSÉGED,
MELYHEZ GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN
HOZZÁ LEHET JUTNI, VÁLASSZ A
C&I HITELNET PARTNEREINEK
SZEMÉLYI HITELKONSTRUKCIÓI
KÖZÜL!
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A C&I Hitelnet Kft. országos jelenlétét
partnerein keresztül látja el. Több mint
235 alvállalkozó hiteltanácsadó minden
megyében biztosítja az ügyfelek
kiszolgálását. A VDSzSz Szolidaritással
való együttműködés koordinációját, a
partnerek munkájának támogatását és
egyben az ügyfelek szakmai
kiszolgálását a C&I Hitelnet Kft.
szerződött partnere, a Bestbankár Kft.
Major Tamás vezetésével látja el.

Előnyei:
Bármilyen élethelyzetben
rendelkezésre áll –
fogyasztási cikkek
vásárlása, családi esemény,
iskolai tanulmányok
finanszírozása,
autóvásárlás, lakásfelújítás,
váratlan kiadás
Szabadon felhasználható –
nincs elszámolási
kötelezettség a
hitelintézet felé
Rugalmas – Fedezet nélkül
elérhető
Adóstárs, kezes bevonása
nélkül igényelhető
Kiszámítható – a futamidő
végéig fix kamattal és
törlesztő részlettel vehető
igénybe
Biztonságos: forint alapon,
árfolyamkockázat nélkül
felvehető
Gyors – akár 1 munkanapon
belül elérhető

További
pozitívumok:

Hiteligényléshez szükséges
dokumentumok:
Személyazonosságot igazoló okmány
Lakcímet igazoló okmány
30 napnál nem régebbi jövedelmet igazoló
dokumentum

Mekkora összegű személyi
kölcsönt kaphatok?
Akár 7 millió forint hitelösszeget is, de mivel a
személyi hitelek mögött nincsen ingatlanfedezet,
ezért a maximálisan nyújtható hitelösszeget csakis az
igénylő jövedelmi helyzete határozza meg. Ez ugyanis
a hitel visszafizetésének legfőbb biztosítéka. Emiatt a
jövedelemvizsgálat némileg szigorúbb is, mint
jelzáloghitelek esetén, és kisebb a felvehető összeg is.
A jövedelmi helyzet vizsgálata során a bankok
nemcsak a leendő adós igazolható keresetét,
munkaviszonyát ellenőrzik, hanem a rendszeres
kiadásokat is figyelembe veszik. Egy már meglévő
hiteltörlesztés csökkenti a személyi hitel törlesztésére
fordítható szabad jövedelmet. A bankok
meghatározzák, hogy az adós leendő és már meglévő
kölcsöneinek törlesztőrészlete nettó fizetésének hány
százalékát tehetik ki, és ennek megfelelően állapítják
meg a nyújtható összeget.

Akár jövedelem átutalás
vállalása nélkül is
igényelhető
Jövedelem átutalás
vállalásával extra
kamatkedvezmény érhető
el meghatározott
konstrukciókban

Alapfeltételek:
Magyarországi állandó
lakcím vagy külföldi
állampolgárok esetén
magyarországi
tartózkodási engedély
Igazolt, állandó jövedelem
Akár 18 évet meghaladó
életkor
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BOLDOG
KARÁCSONYT
ÉS EGÉSZSÉGBEN,
SIKEREKBEN
GAZDAG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK!

