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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, 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
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Érthetetlen, miért, milyen alapon maradtak ki egyes munkakörök, egyes
munkavállalók az évvégi egyszeri kifizetésből. Mózes Tibor, a
VDSzSz Szolidaritás alelnöke egyetlen példát emelt ki a munkáltatónál
általunk kezdeményezett konzultáción:

Hogyan maradhattak ki azok a fedélzeti
j egyell enőrök, aki k a 80a vonal vágányzára
során az áldatl an áll apotú autóbuszos
közlekedésben hel ytál l tak?! Tudj átok
nagyon j ól, hogy nem volt se esőbeálló, se
toal ett az utasok számára a Vágány
utcában, nem működött az autóbuszon a
klí ma, próbál ták csi tí tani nyáron az
utasokat, a kedél yeket pi ci t j aví tani . Egész
egyszerűen érthetetl en, hogy például ők
mi ért maradtak ki .
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Az évvégi botrányos
kifizetéssel kapcsolatban a
történtek után azonnal
magyarázatot kértünk a
munkáltatótól: miként
fordulhatott elő ilyesmi. A
konzultáció keretében Tura
Szvetlana, a MÁV-Start
humán erőforrás igazgatója
az ügy súlyához és az eltelt
időhöz képest szerény
kétoldalas dokumentumot
adott át, ebből azonban a
történtekre magyarázatot
legkevésbé sem kaptunk: az
egyes TSZVI-k és JBI-k
esetében egy táblázatból
mindössze annyi derül ki,
hogy az adott igazgatóság
teljes létszámából mennyi
munkavállaló részesült a
kifizetésben, átlagosan
milyen összeget kaptak,
illetve mi volt a legkevesebb
és a legmagasabb összeg.

Mózes Tibor, a VDSzSz
Szolidaritás alelnöke a
nyúlfarknyi tájékoztatásra
reagálva példátlannak
nevezte a karácsonyi
ünnepeket beárnyékoló
munkáltatói egyösszegű
kifizetés végrehajtását.
Elmondta: ehhez fogható
csak a 2000-es évek elején
történt; az akkori nagyon
feszült időket idézte meg a
munkáltató ezzel a lépésével.
A VDSzSz Szolidaritás
alelnöke nyomatékosan
reményét fejezte ki, hogy ez
egyedi eset a MÁV-csoport
történetében, és óva intett
attól, hogy még egyszer
megismétlődjön.
A VDSzSz Szolidaritás
alelnöke hozzátette: nem
titok, hogy a történteket a
VDSzSz Szolidaritás
elnöksége értékeli, és
megtalálja a módját annak,
hogy elejét vegye a hasonló
munkáltatói
intézkedéseknek, illetve
megakadályozza, hogy a
jövőben valami "még egyszer
idáig elfajulhasson". Mint
mondta, a munkáltató
intézkedésével

va sut ast f or dít ott v as ut as
ellen! Nem lehetett kezelni sem a
he ly i mun kált atók, sem a
sza ks zer vezet ek ré széről ezt a
he ly zet e t, hiszen az ob jektív
ma gy ar ázat hián y zo tt a mun ká lt ató
rés zérő l.
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2020. decemberében már ne
kelljen fizetni!
Ennek érdekében Mózes Tibor, a VDSzSz
Szolidaritás alelnöke Dr. Homolya
Róbertnél, a MÁV Zrt. elnökvezérigazgatójánál kezdeményezte a díj
eltörlését.
Ahogy az elmúlt években minden
alkalommal, úgy 2019. év végén is
megküldte a MÁV-Start véleményezésre ”a
MÁV-START Zrt. által saját, fedélzeti
szolgálatot ellátó munkavállalói részére
bocsátott vasúti utazási igazolvány térítési
díjának átvállalásáról szóló utasítását.”
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Fenntartva a korábban az utasítással
összefüggésben megfogalmazott
álláspontunkat (például a 259/2017 számon
iktatott elnök-vezérigazgatóhoz címzett
levél) továbbra is kérjük, hogy a vasutas
munkavállalók és igényjogosult
családtagjaik részére biztosított arcképes
utazási igazolványok érvényesítési díjának
beszedésétől a MÁV-Start tekintsen el.

Almásfüzitő: Három év nem volt
elég a MÁV-nak arra, hogy
orvosolja a munkavédelmi
hatóság kötelezését!

Elfogadhatatlan, hogy tagjaink olyan
munkakörülmények között dolgozzanak,
ami hosszútávon az egészségük
romlásához vezet! Felszólítottuk a
munkáltatót, hogy tegyen meg mindent
a hatósági kötelezés mielőbbi teljesítése
érdekében és erről szakszervezetünket
tájékoztassa!

Fülesi János, a Budapest Területi Távközlési
Erősáramú és Biztosítóberendezési Osztály
vezetőjét tájékoztatta Oroszi Rudolf, a
VDSzSz Szolidaritás munkavédelmi
szakértője az Almásfüzitő rendelkező
toronyban megtartott munkavédelmi
hatósági ellenőrzésekről, illetve azok
tartalmáról.
Az osztályvezető szakmai területét érintő
neuralgikus pont a forgalmi szogálattevők
által figyelt katódcsöves monitorok cseréje.
Erre a 2016-os ellenőrzést követően a MÁV
2019. év végéig kapott haladékot. Az idén
novemberben végrehajtott ellenőrzés utóellenőrzés - azonban változatlan
állapotokat rögzített, vagyis a monitorok
cseréje nem történt meg.
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Nagy valószínüséggel - a hatósági
eljárásban leírt indokok alapján - ebből
közigazgatási birság lesz, melynek összege
az 1993. évi XCIII. törvény alapján 500
ezertől 10 millió forintig terjedhet. Oroszi
Rudolf rámutatott, hogy ennek a
töredékéből megoldható a monitorok
cseréje, az ezzel járó esetleges technológiai
problémákat nyilvánvalóan figyelembe
vette a hatóság, mikor három év haladékot
adott a munka elvégzésére. Természetesen
nem örülünk a munkáltató
megbírságolásának, mert az arra kifizetett
összegnek számos jobb, hasznosabb helye
lenne. Viszont azt sem tudjuk elfogadni,
hogy tagjaink olyan munkakörülmények
között dolgozzanak, mely hosszútávon az
egészségük, látásuk romlásához, végső
esetben orvosi alkalmasságuk
elvesztéséhez vezet.

Az ügy előzménye, hogy 2016. március 30án tartott ellenőrzést a munkavédelmi
hatóság, munkavédelmi eljárást indított. A
tapasztalt hiányosságok megszüntetése
érdekében az alábbiakra kötelezte a MÁVot:
A munkahelyi kockázatokat kiértékelve
vizsgálják meg, hogy za irányítótoronyban
használt "Barco" típusú csöves monitorok a
használat során megfelelnek-e az
ergonómiai követelményeknek. Ezen kívül
az irányítótoronyban az armatúrák
használata esetén a tevékenységhez a
monitorok kezeléséhez szükséges
megvilágítás biztosításáról is gondoskodnia
kellett a MÁV-nak, akárcsak a forgalmi
szolgálattevők által használt munkahelyen
a klíma karbantartásáról, tisztításáról.
Három évvel később, 2019. novemberében
helyszíni ellenőrzésre került sor, a hatóság
az alábbi munkavédelmi hiányosságokat
állapította meg:

Amikor a képer ny ő előt t i mun ka kö rben d olgozók
eset en ké nt eg y edül tart ózkod na k a szolgá la ti helye n,
ne m bizt os ítható a mun kavá llalók r észér e a mu nk ak öz i
szü net kiad ása. A 2 016. évben született ha tá roza t
kö telez ését - mely e t a MÁV Zrt . 2019. évb en k ívá nt
teljes íte ni - az elle nőrzés id őpon tjáig nem ha jtottá k
vég re.A t orony ban a lé gko nd ício ná ló ber en de zés
isméte lte n üzemkép telen .

08

09

Rákos: Ahol a
berendezéscsere
után a táblakezelő
térde nem fér az
asztal alá a
túlmagasított
dobogón!

Néhány óra után pedig mindenkinek megfájdul a háta a
összes ergonómiai szempontot nélkülöző munkahelyen.
Oroszi Rudolf, a VDSzSz Szolidaritás munkavédelmi
szakértője továbbra is áldatlan állapotokat talált.
A kezelőfelületet csak görnyedten, kényszertesthelyzetben
lehet elérni. A székeket lejjebb engedni nem lehet - a
munkaválllaó nem is látná be a táblát. Az ülések
állapotára sok a panasz: az állomásfőnök asszony szerint
nincs raktáron, ráadásul erre a szolgálati helyre 24 órás
székek kellenek!
A berendezés jobb szélső gombjait alig lehet elérni a
monitortartó polctól - kijjebb kellett volna elhelyezni. A
kábelek elvezetése balkáni. Érthetetlen, hogy merészelnek
valakik egy beruházás során ilyen torzszűlöttet
"megtervezni", létrehozni, és üzembe helyezni a XXI.
században.
A jelenlegi állapot alulmúlja a régit, az ergonómiai
körülmények olyanok, hogy így koncentrált munkát
végezni lehetetlen, sőt balesetveszélyes úgy a
munkavállalókra, mint a vasút biztonságára nézve.
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Megdőlt egy munkajogi dogma
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.
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Hosszú ideje megdönthetetlen
dogmának számított, hogy a
munkavállaló helyettesítési díjra
jogosult legyen olyankor is,
amikor más – a sajátjától
elkülönülő – munkakörébe
tartozó feladatot úgy lát el, hogy
az elvégezendő feladatok (akár
részben) saját munkaköri
leírásában is szerepelnek.
A fordulatra két évig kellett
várnunk, amiben kétségtelenül
szerepe volt egy olyan pernek,
melyben (nem kis meglepetésre)
a munkavállalónak adott igazat
és helyettesítési díj
megfizetésére kötelezte a
munkáltatót.
A VDSzSz Szolidaritás már
évekkel ezelőtt – elsősorban az 1.
számú fővonalon –
kezdeményezte, hogy ezen a
szabályon változtassunk.
Ez nem volt eredménytelen,
hiszen megtört a jég és néhány
szolgálati helyen már 2017-től
elszámolásra került
helyettesítési díj. Mindazonáltal
ennek munkajogi szabályozásba
történő átültetésre nem került
sor.
A fordulatra két évig kellett
várnunk, amiben kétségtelenül
szerepe volt egy olyan pernek,
melyben (nem kis meglepetésre)
a munkavállalónak adott igazat
és helyettesítési díj
megfizetésére kötelezte a
munkáltatót.

Az ügyben érintett
szakszervezeteknek (VSZ és
VDSzSz Szolidaritás) ezután
sikerült már jobb belátásra
bírni a munkáltatót a
tekintetben, hogy kerüljön
végre pont a helyettesítés
munkajogi megítélésével
kapcsolatos vitának és a
jövőre nézve ez
munkaviszonyra vonatkozó
szabály szintjére (KSz)
emelkedjen.
Egyúttal azt a kockázatot is
kizártuk, hogy egy újabb
perben ellenkező
megállapításra jusson a
bíróság, miután hazánkban
nincs precedens jog és a
bírói gyakorlat is inkább
ellentmondásos, mint sem
következetes (az esetleges
visszamenőleges követelések
peresítése ugyanezt a
kockázatot rejti magában).
A megállapodással a jövőre
nézve sikerült egy viszonylag
tágabb körre biztosítani azt,
hogy helyettesítési díj járjon
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 megállapodás arról is szólt,
hogy a munkáltató
önmegtartóztatást vállal a
technológiai létszám
(mindenekelőtt az ÁVU-kat
érintő) megváltoztatása
tekintetében. Bár évközben
helyenként voltak
félreérthető munkáltatói
törekvések, ezeknek – a
megállapodásra történő
hivatkozással – útját tudtuk
állni.
Dr. Szabó Imre
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Az egészségileg alkalmatlanná váló
munkavállalókra a rehabilitációs
munkakörök hiányában általában a Munka
Törvénykönyvében meghatározott,
szolgálati idő hosszától függő végkielégítés
fizetése mellett történő munkáltatói
rendes felmondás vár. Az elmúlt
hónapokban a Szeged Igazgatóság
területén két MÁV-nál foglalkoztatott
munkavállaló betegségük
következményeként a korábban ellátott
(tolatószemélyzeti) munkakörük
betöltésére előírt orvosi alkalmassági
vizsgálaton nem feleltek meg. Az érintett
munkavállalók a VDSzSz Szolidaritás tagjai,
így a felmerült problémával a Szeged
Területi Szervezethez fordultak.
Szakszervezetünk felvette a kapcsolatot
tagtársaink munkáltatóival, szakmai
felettes szerveivel és a megváltozott
egészségi állapotú munkavállalók
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továbbfoglalkoztatása érdekében
egyeztetéseket kezdeményezett.
A szegedi és kiskunhalasi forgalmi
csomópont főnökség vezetői, a forgalmi
osztályvezető és területi igazgató valamint
humánpartnerek segítő támogatása mellett
november 1-től, illetve decemberben a
másik tagunk továbbfoglalkoztatása is
megoldódott: állomásgondnoki
munkakörre alkalmasságuk megállapítása
után a munkaszerződés megkötésre is sor
kerül. A VDSzSz Szolidaritás tagjai nevében
is szeretnénk megköszönni azt a támogató
munkáltatói hozzáállást, amelyet a tagjaink
munkaviszonyának fenntartása érdekében
most megtapasztalhattunk. Kívánatos
lenne ennek a szemléletnek a hálózaton
történő elterjedése.
Veréb Olga, területi vezető ügyvivő,
VDSzSz Szolidaritás

Pécsbánya műhely:
Esős időben
életveszélyes
A MUNKAVÁLLALÓK SAJÁT PÉNZÜKBŐL
VÁSÁROLNAK CSAVAROKAT ÉS EGYÉB
ELEMEKET. ISMÉT ELKESERÍTŐ
ÁLLAPOTOK MIATT KÉRT AZONNALI
INTÉZKEDÉST MÓZES TIBOR,
SZAKSZERVEZETÜNK ALELNÖKE A
MÁV-START VEZÉRIGAZGATÓJÁTÓL:

A f öd émelemek ille szté si héz again
e gy- eg y kisebb alp es i víz esést
f or mázó f oly am cs ob og vég ig a
cs ar nok p illér ein, eláztat va a 400
v olto s ka pcs olósze krén yt, majd
t öbb méter átmér őjű tócsákat
képe zve a z esőv íz oázisként
meg pih en a cs arnok sz ilár d
b u rk o la tán . (...) Es ős id őben a
mun k avégz és kétségte len ül
é letves zé ly es. A
ka pcsolós zekr ény ből az áramív
áth úz ód ása tr agédiáh oz vezethet .
Enn ek az állapotnak a
meg sz ün tetés e azonnali
b ea va tkoz ást igény el, amit
e lvár u nk a munkálta tótól!

Az egyik fotón látható, ahogy
a sötétség uralja a
szerelőaknát, mivel az ott
rendszeresített lámpák nem
töltik be eredeti
funkciójukat. A csarnok
helyiségei katasztrofális
állapotban vannak. A
szociális épületben lévő
vizesblokk – az
ablakfelújítástól eltekintve –
szintén felújításra szorul. A
kocsivizsgálók miniatűr
helyisége nyomasztó érzést
vált ki az oda belépőből,
emberi tartózkodásra
alkalmatlan.
A szakanyag ellátottságról
szólva a VDSzSz Szolidaritás
alelnöke leírta, hogy
ottjártakor éppen
kocsiátadásra készülődtek az
elhivatott vasutasok, ezért
kimentek a boltba, és saját
pénzükön vásároltak
földelőfonatot és sarut.
Kérdésére elmondták:
megszokott dolog, hogy a
kocsik átadásának
határidejét úgy tudják
tartani, ha saját pénzükből
vásárolnak csavarokat és
egyéb elemeket. A
munkavállalókat nem lehet
ilyen helyzetbe hozni, ez
nem elvárható tőlük, ezt a
gyakorlatot meg kell
szüntetni, a költségeiket
pedig meg kell téríteni.
Mózes Tibor jelezte, hogy
amennyiben nem történik
azonnali hathatós intézkedés
az életveszélyes állapotok
felszámolására, úgy
szakszervezetünk kénytelen
lesz bevonni a hatóságot.
A vezérigazgató részére a
Pécsbányán készült
fotókhoz mellékeltünk egy
bécsi műhelyben készült
fényképeket, Nem lesz
nehéz feladat szétválogatni
a képeket. Íme:
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MAGYAR
MŰHELY...
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...OSZTRÁK MŰHELY
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A Kecskeméti utazók kis
csapata Prágában nézett szét
Nyolcan kerekedtünk föl december 10-én,
hogy megnézzük Prága nevezetességeit,
egybekötve az Adventi vásárral. Vonattal
vágtunk neki a 6,5 órás útnak. Nyugatiból
két óránként indul nemzetközi vonat
Prágába. Érdemes helyjegyet váltani (1000
Ft oda-vissza), de nem kötelező. Két
éjszakát (egy egész és két fél napot)
töltöttünk kint. A szállásunk a főtértől 15
perc sétára volt, személyenként 11.500
Ft volt a két éjszaka, plusz reggeli.
A száraz tények után a beszámoló:
A vonatút során egy emlékezetes helyszín
maradt meg számomra, amikor Brno után a
vonat völgyben haladva tört át
egy hegyvidéken. Mellettünk egy elég
bővizű patak folyt, körben hegyek,
útközben alagutak, hidak. Az ívekben végig
köszörültek a kocsik kerekei, lehetett látni
a vonat elejét végét, ahogy feszül az ívben
a vonat. Olyan érzésem volt, mint a
Szalajka-völgyben, csak sokkal nagyobban,
és persze sokkal gyorsabban. Akit érdekel,
hol jártunk, utána nézhet.
Prágába érve hasonló érzésünk volt, mint a
Nyugatiban. Itt is a város szívében van
a főpályaudvar. Hasonlóan Szegedhez, a
városnál egy szinttel fentebb épült az
állomás. A vágányok alatt hatalmas
területen a kiszolgáló létesítmények,
pénztárak, várótermek, csomagmegőrzők,
éttermek, marketek), a metró állomás is itt
található. Az állomásról a szállásunk felé
haladva integettünk a pár száz méterre
levő Vencel téri szobornak. Mögötte a
hatalmas múzeum.
Szállásunk elfoglalása után először
éhségünket csillapítottuk, majd elénk
toppant néhány korsó cseh remek, melynek
előteremtésével mi is megpróbálkoztunk.
Másnap bőséges svédasztalos reggeli után
városnézés. Azt tudni kell, Prága látnivalói
egy helyen van az ókori belvárosban. Nem
úgy, mint Budapesten, ahol szétszórva
rengeteg a látnivaló.
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Prága összes nevezetessége sétálva három
óra alatt bejárható. Mégis sokkal több
turista fordul meg itt, mint Budapesten.
Teljesen restaurált épületek, rajtuk
hatalmas szobor stukkók. Az utcák szinte
teljes felületben apró macskakövekből
kirakva. Bizony Budapesten sok a gyönyörű,
de viszonylag elhanyagolt épület.
Az jutott eszembe, hogy az olaszokat
szidják, mennyire elhanyagolják a
műemlékeiket. Azt, sokan elfelejtik, hogy
nekik van a világon a legtöbb, amiknek
hatalmas költség a karbantartása. A
cseheknek azt a keveset sikerült olyan
állapotba hozni, hogy jobban el tudják adni
magukat a külföldieknek, mint mi. A Vencel
tér felől a vár felé haladva először Európa
egyetlen működő csillagászati óráját
láthatjuk. A Károly-híd a XIV. században
épült híd, mely a Tisza szélességével
vetekedő Moldván ível át, és köti össze a
két városrészt. Két végén toronykilátó.
A Károly-hídon átsétálva a várba
kaptattunk fel, ami kisebb, mint a budai.
Épp a látványos őrségváltásra értünk fel. A
vár alatt, kicsit távolabb a turistáktól,
találhatók a tradicionális prágai kocsmák.
Nagyobb méretű kockaköves utcák, melyek
jobban bírták a sörös kocsik és söröslovak
okozta terheléseket.
Városnézés után, késő délután ebédeltünk.
Vasutasok hol máshol, mint
a Locomotívban. Nem olcsó a hely, de
egyszer meg kell ott fordulni, érdemes már
itthonról helyet foglalni. Mi is így tettünk,
amit este a látványos adventi vásár
követett.Harmadnap délelőtt bevásárlással
telt, kora délután utaztunk haza. Abban
egyetértett a csapatunk, hogy jó volt látni
Prágát, mert hasonló másutt nem látható.
A minket ért élmények
sem elhanyagolhatók, de nem valószínű,
hogy egyhamar visszatérünk.
Kollár Károly
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Egyéni és csoportos
érdekvédelem

Debrecen Területi Szervezetünk még 2019.
májusban megkereste a MÁV Szolgáltató
Központ Kelet-Raktározási régió vezetőjét,
melyben kértük tagtársunk magasabb
MMK-ba tartozó munkakörbe sorolását a
feladatainak összetettségére, és a
leterheltségére való tekintettel.
Az augusztusi munkakör-felülvizsgálatról
szóló egyeztetések eredményeként
tagtársunkat magasabb MMK-ba tartozó
munkakörbe sikerült átsoroltatni, és ennek
következtében alapbére mintegy 20 ezer
forinttal lett magasabb.

Egy másik tagtársunk, aki szintén a
MÁV Szolgáltató Központ Raktár és
Gazdálkodási Központ Üzletágánál
dolgozik, a munkáltató kötelezése alapján
elvégezte a szakirányú felsőfokú
tanfolyamot, azonban a végzettség
megszerzését követően – a munkáltató
ígérete ellenére – nem sorolták át
magasabb MMK-ba tartozó munkakörbe.
Az Üzletág vezetőjétől tagtársunk
átsorolását kértük, ami a munkakörfelülvizsgálatról folytatott egyeztetéseket
követően megtörtént, ezzel egyidejűleg
alapbérét is megemelték .
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Még 2018-ban kezdeményeztük tagtársunk
korábbi vasúti szolgálati idejének
elismerését. Korábbi munkáltatója – a MÁV
Raktár Kft. – felszámolást követően
megszűntette Tagtársunk munkaviszonyát,
de a jogos végkielégítést és a felmondási
időre járó juttatásokat forráshiány miatt
kifizetni már nem tudta.
Ezt követően Tagtársunk csak évek múlva
tudott ismét munkaviszonyt létesíteni a
MÁV-val. Területi Szervezetünket 2018-ban
kereste meg, hogy segítségünket kérje –
tekintettel arra, hogy a MÁV tulajdonú Kfttől nem kapott végkielégítést és a
felmondási időre járó bért – a korábbi
vasúti szolgálati idejének elismeréséhez,
mivel ebben az esetben magasabb lehetne
az alapbére. Hosszú egyeztetések
eredményeként Tagtársunk alapbére 2019.
december 1-től 10.600 Ft-tal emelkedett.
Tagtársunk Püspökladány Állomáson
észlelte, hogy az érkező RCH tehervonat
egyik kocsijának kereke csúszik,
átforrósodott és izzik. Az esetet szolgálati
rádión jelentette a forgalmi
szolgálattevőnek, aki megtette a szükséges
intézkedéseket, ezzel megelőztek egy

súlyos balesetet, mely nem csak jelentős
anyagi kárt okozott volna, hanem akár a
szemből menetrendszerint érkező
személyvonatot is veszélyeztethette volna.
Területi Szervezetünk a munkáltatói jogkör
gyakorlójának felterjesztését követően,
levélben fordult a MÁV debreceni területi
pályavasúti igazgatóhoz a jutalom mielőbbi
kifizetése érdekében. A területi igazgató
gyors- és korrekt közbenjárásának
köszönhetően tagtársunk még a karácsonyi
ünnepek előtt megkapta a bruttó 120.000
Ft jutalmat.
A MÁV Területi Ingatlankezelési Főnökség
vezetője kezdeményezte a Helyi Függelék,
ezzel egyidejűleg a munkarendeket és
munkaidő-beosztásokat tartalmazó 1a és 1b
mellékletek módosítását. A javaslat szerint
a Munkáltató be kívánta vezetni a
vezényelt munkarendet, valamint az
általános pályavasúti előadó munkakörben
dolgozók esetében rugalmas munkaidőbeosztásból kötött munkaidő-beosztásba
kerülnének át, ezzel egyidejűleg a
munkaidő reggel 7 órakor kezdődött volna.
Mivel Területi Szervezetünk nem értett
egyet a vezényelt munkarend
bevezetésével, illetve az általános
pályavasúti előadó munkakörben dolgozók
kötött munkaidő-beosztásban való
foglalkoztatásával, ezért a MÁV hatályos
Kollektív Szerződés 27. § 6. pontja alapján
központi konzultációt kezdeményeztünk.
A vezényelt munkarenddel azért nem
értettünk egyet, mert véleményünk szerint
a központi munkáltatói akaraton kívül,
semmi – sem a technológia, sem az
elvégzett feladatok – nem indokolja a
vezényelt munkarend bevezetését, mivel a
jelenlegi munkarend, és munkaidőbeosztás mellett is el lehet látni a
feladatokat.Az általános pályavasúti előadó
munkakör esetében pedig szerintünk
semmi nem indokolja a rugalmas
munkaidő-beosztás megszüntetését,
továbbá az új munkaidő-beosztás

értük a munkáltatót a rugalmas munkaidőbeosztás további fenntartására, különös
tekintettel a MÁV Csoport Esélyegyenlőségi
tervében a kisgyermeket nevelő anyák
támogatására megfogalmazott
célkitűzésekre:
"A Munkáltató vállalja, hogy a munkaidőbeosztás szerinti munkaidő kialakításánál
– lehetőség szerint figyelembe veszi a
munkavállalók családi és munkahelyi
kötelezettségeinek összehangolását.
Ennek érdekében előzetes vizsgálat
alapján, - ezt kizáró feltétel – hiányában
biztosítja a rugalmas munkaidő-beosztást,
és megvizsgálja az atipikus foglalkoztatás
egyéb lehetőségeit,a munkaidő beosztása
– lehetőség szerint – alkalmazkodik a
gyermekgondozási, oktatási intézmények
nyitva tartásához (vállalja, hogy a napi
munkaértekezleteket általában a
törzsidőn belül tartja meg).”

ellehetetleníti az ebben a munkakörben
dolgozó édesanyát, abban, hogy a
gyermekét a munkaidő kezdete előtt
iskolába vigye (az intézmény nem

biztosítja a gyermek felügyeletét 7 óra
előtt).
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Többszöri egyeztetés eredményeképpen
sikerült a Tagtársunkra vonatkozóan olyan
munkaidő kezdetben megállapodni, amely
mellett gyermekét el tudja vinni az
iskolába, és ezt követően még időben beér
munkahelyére. A vezényelt munkarend
esetében írásos garanciát kaptunk a
munkáltatótól arra vonatkozóan, hogy a
normál nappalos munkarendtől eltérő
vezénylést csak indokolt esetben,
munkaszervezési okokból fog alkalmazni.
Ez jellemzően vágányzárhoz és/vagy
feszültségmentesítéshez kötött munkákhoz
kapcsolódó kivitelezések, vagy speciálisan
éjszaka, üzemszünet alatt végezhető
munkák esetében fordul elő.
A munkáltató 2019. augusztusában
rendelkezett, hogy augusztus 26-tól
Püspökladány Állomáson naponta 15
esetben kocsivizsgálók végezzék a vontató
járművek kapcsolását. Amikor Területi
Szervezetünk tudomást szerzett a
rendelkezésről, azonnal konzultációt
kezdeményezett az érintett igazgatókkal
(JBI és TSZVI), ahol elmondtuk, hogy
szerintünk a kocsivizsgálók
járműkapcsolásának sem személyi, sem
pedig technikai, munkaszervezési feltételei
nem adottak.
Többek között Püspökladány
Kocsivizsgálati telephelyen dolgozó
kocsivizsgálók létszáma a jelenlegi
feladatokhoz rendelt technológiai
létszámot sem éri el, és amíg a létszám
nem bővül, nem lehet a munkavállalókat
többletfeladatokkal terhelni, mert az már
az üzembiztonságot veszélyeztetné.

Ezen kívül a kocsivizsgálók orvosi
alkalmassági vizsgálata csak az
alkalmanként végzett szükségszerű
járműkapcsolásra terjed ki. Ráadásul a
kocsivizsgálókat a munkáltató nem látja el
megfelelő ruházattal, védőfelszereléssel. A
fenti feltételek teljesülése esetén
szükséges a MÁV-START hatályos Kollektív
Szerződésének 63/B §-ában szabályozott
járműkapcsolási pótlék felemelése.
Az egyeztetésen átadott püspökladányi
kocsivizsgálati technológiából kiderült,
hogy plusz kocsivizsgálói létszám
szükséges, mivel a technológia szerint
három kocsivizsgálónak öt feladatot
kellene elvégeznie egyidejűleg, melybe
beletartozna a vontató járművek
kapcsolása is. Mivel ez lehetetlen, ezért a
vasúti közlekedés biztonságát nem
veszélyeztető feladatokat kell elhalasztani
(például a vontató járművek kapcsolása), ez
pedig vonatkéséseket eredményezne, úgy,
hogy a vontató járműkapcsolásra kiképzett
elegyrendezők ez idő alatt nem végeznek
munkát.
A többszinten lefolytatott többszöri
egyeztetések eredményeként Püspökladány
Állomás kikerült azon állomások közül,
ahol a kocsivizsgálók végzik a vontató
járművek kapcsolását.
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Megjelenik 5.000 példányban,
kiadja a VDSzSz Szolidaritás

FelhíVÁS:
Készenlét kontra
ügyelet a
biztosítóberendezési
szakszolgálatnál
A MÁV Zrt. Debreceni Biztosítóberendezési Főnökségen a téli rendkívüli időjáráshoz
kapcsán elrendelhető kiegészítő, illetve rendkívüli készenlét szabályait illetően a
munkáltató – álláspontunk szerint – nem megfelelően alkalmazza a Munka törvénykönyve és
a MÁV Zrt .hatályos Kollektív Szerződésének vonatkozó szabályait.
A Munka törvénykönyve 110. § (4) bekezdése szerint, ha a rendelkezésre állás helyét a
munkavállaló határozza meg készenlétről, ha a munkáltató egyoldalúan, akkor ügyeletről
beszélünk.
A MÁV Zrt. hatályos Kollektív Szerződése 38. § A rendkívüli időjárás kapcsán elrendelhető
kiegészítő, illetve rendkívüli készenlétre vonatkozó eltérő rendelkezések alapján téli
forgalom akadálymentes lebonyolítás érdekében a munkáltató jogosult kiegészítő,
úgynevezett rendkívüli (hó) készenlét elrendelésére.Az elrendelés és az elszámolás kapcsán
tapasztalt anomáliák tisztázása érdekében a debreceni Biztosítóberendezési Főnökségen
megbeszélést tartottunk a Főnökség vezetőjével, mivel véleményünk szerint a munkáltató
nem a hatályos Kollektív Szerződés szerint jár el ezekben az esetekben.
A gyakorlat szerint a Főnökségen a Munka törvénykönyve alapján a munkavállalók írásban
nyilatkoznak arról, hogy az elrendelt készenlétet lakáson, vagy szolgálati helyen kívánja
eltölteni.
A hókészenlét elrendelése a napi döntés alapján, a készenlét megkezdése előtt legalább 12
órával korábban történik, vagyis naponta e-mailben kap értesítést a beosztott munkavállaló,
hogy a munkáltató elrendelte a munkahelyi rendelkezésre állást, ami véleményünk szerint
már ügyeletet (KSz 39. §).
Az ügyelet és a készenlét elszámolásának, díjazásának szabályai eltérőek, az ügyelet
időtartama a Kollektív Szerződés 35. § 1. pont c) pontja szerint rendkívüli munkaidőnek
minősül, és a díjazása a rendkívüli munkavégzés díjazásának szabályai szerint történik (az
alapbéren felül jár munkanapra az alapbér 50%-a, pihenő- és munkaszüneti napra 65%-a),
míg a készenlét esetében a munkamentes időre nem jár az alapbér, csupán annak 55 illetve
70%-a.
A probléma megoldásához hálózati szinten szeretnénk tisztán látni, és tudni, hogy ez
országos probléma vagy csak helyi. Ezért kérjük a tisztelt TEB-es kollégákat, hogy
amennyiben a területeteken is találkoztok a rendelkezésre állás helyének egyoldalú
meghatározásával – és azt nem az ügyelet szabályai szerint számolták el – jelezzétek,
hogy egységesen léphessünk fel az ügy megnyugtató rendezése érdekében!
Dzsubák Károly (telefon: 06306651622; email: dzsubik@gmail.com)
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ALÁBBI TAGTÁRSAINKNAK GYERMEKÜK
SZÜLETETT, EZÉRT GYERMEKVÁLLALÁSI
TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTEK:
Egresi Gábor, akinek november

Mala Róbert, akinek

15-én Barnabás néven kisfia

szeptember 22-én András Máté

született;

néven kisfia született;

Freund Sándor, akinek

Molnár Csaba, akinek október

november 13-án Réka néven

14-én Luca néven kislánya

kislánya született;

született;

Frindik Norbert, akinek

Orosz Bélay Anett, akinek

november 8-án Lilla Anna

december 10-én Réka néven

néven kislánya született;

kislánya született;

Für Tamás István, akinek

Papp Andrea akinek november

december 4-én Annabella

16-án Bence néven kisfia

néven kislánya született;

született;

Jánvári József, akinek

Plószné Horosz Bernadett,

december 15-én Bianka néven

akinek október 29-én
Gyula Attila néven kisfia

Kálló Daniella, akinek

született;

augusztus 13-án Izabella néven

Pusztai István, akinek

kislánya született;

november 9-én Eszter néven

Kelemenné Nyilas Melinda,

kislánya született;

akinek november 15-én Noémi

Szente Balázs, akinek október

néven kislánya született;

17-én Kata néven kislánya

Kerek Zsolt, akinek december

született;

29-én Kristóf néven kisfia

Tóth Orsolya, akinek július 19-

született;

én Panka Patrícia néven

Keresztesi Mihály, akinek

kislánya született;

november 8-án Mária néven

Tóthné Vigh Anett, akinek

kislánya született;

december 12-én Nándor néven

Ködmön Judit, akinek 2018.

kisfia született;

március 28-án Gergő Levente

Vetró Adrienn és Gyöngyi

néven kisfia született;

András Tibor, akiknek
december 5-én Gergő Kolos
néven kisfiuk született.

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Tudtad?
Szakszervezetünk szociáis és segélyezési alapjából támogatja gyermeket vállaló,
alacsony jövedelemmel rendlekző tagjait. A támogatás a 2018. május után
születettek esetében 20.000 forint.
A támogatást a gyermekvállalási támogatási kérelem benyújtásával igényelheted,
a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatával. Ha mindkét szülő
tagunk, akkor a támogatásra természetesen mindketten jogosultak.

További információ és igénylőlap: www.vdszsz.hu/szolgaltatasaink

A háttérkép Kovács Fanni munkája.

kislánya született;

