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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, Telenor flottakedvezmény
Szakszervezeti rendezvények

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

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

a MÁV elnökvezérigazgatója,
szerint a jelenlegi
járványügyi
menetrend egészen
biztosan nem ilyen
marad!
A JÚNIUSI VÉT-ÜLÉSEN TÜRELMET KÉRT
DR. HOMOLYA RÓBERT, ÉS ARRÓL IS
BESZÉLT, HOGY HAJSZÁLON MÚLT A
VASÚT MŰKÖDŐKÉPESSÉGE.
Dr. Homolya Róbert, a MÁV
elnök-vezérigazgatója a
júniusi VÉT-ülésen elmondta,
hogy a jövőben brutális
méretű fejlesztésekre lesz
szükség, enélkül a vállalat
nem lesz versenyképes.
Szerinte körvonalazódik,
hogy amíg nincs vakcina,
addig fennmarad a jelenlegi
fura helyzet, hiszen
lehetetlenség kiszámítani,
hogy visszatér-e a járvány, és
ha igen, mikor. Utalt arra,
hogy hajszálon múlt, hogy a
vasút működőképes maradt,
dacára annak, hogy nem volt
sok megbetegedés.
Példaként a széleskörű
vonalismeret hiányát emelte
ki, ami miatt a
veszélyhelyzetben a
munkavállalók csak bizonyos
vonalakon teljesíthettek
szolgálatot.

Megemlítette, hogy az utóbbi
időben a fluktuáció a tavalyi
évhez képest a harmadára
csökkent.
Halasi Zoltán, a VDSzSz
Szolidaritás elnöke
reakciójában megköszönte a
munkáltatónak, ahogy a
veszélyhelyzetben a
felvetéseinket kezelte, és
ahogy a munkáltatóval
sikerült együtt dolgozni a
felmerült problémák
megoldásán. A 2020.
márciusában létrejött
bérmegállapodással
kapcsolatban elmondta: az a
péntek délutáni időpont volt
az utolsó lehetőség arra,
hogy megköttessék a
megállapodás, ami a
történtek után
felértékelődött a
munkaerőpiacon.
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Ez más munkakörök
esetében is felmerülhet, és
rendkívüli helyzetben
nagyobb rugalmasságot tesz
lehetővé.

Az elnök-vezérigazgató
szavaira válaszolva kiemelte,
hogy a technikai fejlesztésén
kívül a humán erőforrást is
szükséges fejleszteni, amit
időben el kell kezdeni,
hiszen a modern
infrastruktúrát működtető
munkavállalókra lesz
szükség. Halasi Zoltán a
vonalismerettel kapcsolatban
példáként emelte ki az
erősáramú diszpécsereket,
akik a megállapodásunk
értelmében plusz díjazásban
részesültek, ha több vonalra
szereztek képesítést.

A VDSzSz Szolidaritás elnöke
rámutatott a hosszútávú,
munkáltatóval közös tervezés
jelentőségére, amivel
egyszerűbbé és
hatékonyabbá tehető a vasút
működése, a
hatékonyságjavításból fakadó
nyereség egy részét pedig
vissza kell forgatni a
munkavállalók jövedelmébe.
Szerinte végig kell gondolni
a tervezett fejlesztéseket,
hogy időben fel lehessen
készülni a változásokra,
ennek megfelelően át
lehessen alakítani a
szabályzatokat, a munkaerőt.
A járatritkítással
kapcsolatban Dr. Homolya
Róbert, a MÁV elnökvezérigazgatója sommásan
elmondta, hogy szerinte
azokon a vonalakon kellene
megmaradni a vasúti
közlekedésnek, ahol a vasút
gyorsabb, rövidebb a
menetideje és zöldebb.
Az elnök-vezérigazgató
szavaiból ki lehetett érteni,
hogy igazából egy senkinek
se jó öszvérmegoldás
született, mivel az eredeti cél
a párhuzamosságok
felszámolása lenne a vasút és
a közút között. Ha ugyanis
valahol csak ritkítják a
járatokat, de azért
megmarad a
vonatközlekedés, akkor
költségoldalról már nincs
nagy különbség aközött,
hogy naponta egy vagy több
vonat közlekedik az adott
szakaszon.
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A jelenlegi járványügyi
menetrend szerinte egészen
biztosan nem marad így,
türelmet kért a június 10-i
VÉT-ülésen. Hozzátette, hogy
a fő célt, a párhuzamosságok
megszüntetését szerinte két
oldalról kell elkezdeni;
jelenleg olyan vonalak is
érintettek, ahol
versenyképesebb a
vasút.Ugyanakkor elmondta:
18-20 vasútvonalon az
utaslétszám nem éri el a
vonatonként 10-20 főt, ami
azt jelenti, hogy a vasút
versenyképesen nem
üzemeltethető. Mikor mindez
felmerült, a MÁV 12 vonalat
javasolt, ahol buszokkal
kiváltható lehet a vasúti
közlekedés, és az elnökvezérigazgató szerint
átvezényléssel a munkaerőt
is meg lehetne tartani.
A fejlesztésekkel
kapcsolatban többek között
elhangzott, hogy a HÉV
járműflottára kiírt tender
heteken belül megjelenik, az
elnök-vezérigazgató szerint
jövő év végére 525 jegykiadó
automata áll üzembe,
2020 végéig teljesen új
jegyértékesítő rendszert és
webes felületet vezetnek be.
Mint mondta, nagyon sok
munka van hátra,
prioritásnak a
menetrendszerűséget, a
tisztaságot és az
utastájékoztatást nevezte
meg. Az ülés végén a
munkáltató képviselője
megerősítette, hogy a
szakszervezetekkel
megkötött bérmegállapodás
alapján a szolgálati időt
elismerő egyszeri vasutasnapi
kifizetés a júniusi bérrel
együtt, a júliusi bérfizetési
napon érkezik az érintettek
számlájára.

Számos vonalon drasztikusan
megemelkedik a menetidő a
járatcsökkentés miatt!
ELFOGADHATATLAN A VASÚTI
MUNKAHELYEK VESZÉLYEZTETÉSE!
ÖSSZEHASONLÍTOTTUK, HOL
TAPASZTALHATÓ JELENTŐS ELTÉRÉS
A MENETIDŐBEN.

25 sz. vonal Zalaegerszeg Őriszentpéter Bajánsenye viszonylaton a
menetidő 47 perc,
vonatpótló autóbuszos
közlekedés esetén 82
perc, ami 35 perc
menetidő növekedést
eredményez.
Őriszentpéter- Bajánsenye
között az érvényben lévő
menetrend szerinti 4
perces menetidő 12 percre
emelkedik.
66 sz. vonal Villány Mohács viszonylaton a
menetidő 25 perc,
vonatpótló autóbuszos
közlekedés esetén 62
perc, ami 37 perc
menetidő növekedést
jelent. Márok- Boly
megállóhelyek között
tapasztalható a
legnagyobb növekedés,
mivel vasúti közlekedés
esetén a menetidő 6 perc,
vonatpótló busszal pedig
19 perc.

102 sz. vonal Kál-Kápolna Kisújszállás viszonylaton
személyvonat esetében a
menetidő 97 perc (egy
esetben 95 perc),
vonatpótló autóbuszos
közlekedés esetén 130
perc, ami 33 perc
menetidő növekedést
eredményez.
113 sz. vonalon
Fehérgyarmat - Zajta
vonatkozásában 14 perc
menetidő növekedés
tapasztalható.116 sz.
vonalon Nyíregyháza Vásárosnamény
vonatkozásában 20 perc
menetidő növekedés
tapasztalható.
116 sz. vonalon
Nyíregyháza Vásárosnamény között 20
perc menetidő növekedés
tapasztalható. Több
esetben kisebb menetidő
növekedés érzékelhető:
például Vámosgyörk Gyöngyös viszonylaton 8
perc, TiszaújvárosNyékládháza viszonylaton
5 perc.

113 sz. vonalon
Fehérgyarmat - Zajta
vonatkozásában 14 perc
menetidő növekedés
tapasztalható
116 sz. vonalon
Nyíregyháza Vásárosnamény
vonatkozásában 20 perc
menetidő növekedés
tapasztalható.
116 sz. vonalon
Nyíregyháza Vásárosnamény
vonatkozásában 20 perc
menetidő növekedés
tapasztalható.Több
esetben kisebb menetidő
növekedés érzékelhető :
pl: Vámosgyörk - Gyöngyös
viszonylaton 8 perc,
Tiszaújváros - Nyékládháza
viszonylaton 5 perc.

A VDSzSz Szolidaritás
álláspontja szerint az
intézkedés teljesen
átgondolatlan, bevezetése
kaotikus viszonyokat
eredményez, és - ami a
legfontosabb veszélyezteti a vasutasok
munkahelyeit, ami
elfogadhatatlan!
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Valóra válhat két fontos
kezdeményezésünk!
Az új F.1. sz. Jelzési Utasítás tervezet
bevezetése esetén a személyszállító
vonat kocsijaiból összeállított
szerelvényvonatok és a mozdonyvonatok
végének megjelölésére elegendő lesz a
két, vörös fénnyel folyamatosan világító
lámpa. A vezető jegyvizsgálónak pedig a
jövőben nem kell felhatalmazni az
indításra, áthaladásra a
mozdonyvezetőt. Mindkét
kezdeményezésen évek óta dolgozik
szakszervezetünk!
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6 .1 .2 . A v ona t v ég ének jelzésére a von at utolsó
jár művé nek hátsó homlo kfalán zárjelzőt k ell
alka lma zni, a mely : a személyszállító vona t,
szemé lysz állító von at kocsijaiból össz eállított
szer e lvé n yvon at és mozd onyvon at végén 2 da ra b, vör ös
fén n ye l f oly amatos an világ ító lámpa.min den egyéb
ka teg ór iá ba sorolt vona t végén 2 d arab old a lt f ehér
há romszög eket, alul és f elül vörös há romszögek et
áb rá zoló, f én y vis szaverő kialakítású zárjelző
tá bla.Ug ya níg y kell azokna k a sz emélys zállító
vo natok nak, személyszá llító vo nat ok kocs ijaiból
ös sze állított s zer elvén yvon at okn ak és
mo zdon yvon atoknak a vég ét megjelöln i, a melyek nem
ren de lk eznek 2 da rab vör ös f én nyel folya matosan
világ ító lámpá va l.

A fentieket a tervezetből idéztük. Ezenkívül
valóra válhat a VDSzSz Szolidaritás másik
kezdeményezése is, ha a vjv-nek a jövőben
nem kell felhatalmazni az indításra,
áthaladásra a mozdonyvezetőt - ezt már az
F.2. Forgalmi utasítás új tervezete
tartalmazza. Célunk az volt, hogy a vezető
jegyvizsgálók mentesüljenek menesztési
kötelezettségük - és az ezzel járó
büntetőjogi felelősségük - alól. Az új F.2.
Forgalmi utasítás tervezetének 15.
fejezetében a vonatok mozdonyvezetőinek
felhatalmazása indításra, áthaladásra
témakörben a vezető jegyvizsgálók
részéről nem kell felhatalmazni a
vonatokat, elegendő az indulásra készen
jelzés adása.

A "felhatalmazás" - jelzés adásával slendriánul: a menesztéssel - kapcsolatban
Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke
korábban leszögezte: célunk, hogy a vezető
jegyvizsgálók mentesüljenek menesztési
kötelezettségük alól.
Az előzmények: a munkáltató évekkel
korábban kitalálta, hogy a vezető
jegyvizsgálók menesszék sok helyen a
vonatot. Az elképzelést a VDSzSz
Szolidaritáson kívül a MÁV-Start is
fölöttébb ellenezte.
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Mindez csakis a felelősség kérdése miatt
fontos - hangsúlyozta a VDSzSz Szolidaritás
elnöke. Mint felidézte, a csomádi ügyben
érintett vezető jegyvizsgáló állította, hogy
megnézte a jelzőt, aztán később bevallotta,
hogy mégsem így történt.

Pedig aztán rajta
legkevésbé sem múlott,
hogy a vörös mellett
elment a mozdonyvezető.
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A szakszervezetünk által kezdeményezett
intézkedés Halasi Zoltán szerint semmilyen
presztízsveszteséget nem okoz a vezető
jegyvizsgálóknak. Ettől kezdve ugyanis
gyakorlatilag már csak kereskedelmi
kérdéssé válik, hogy mennyi jegyvizsgáló
van a vonaton. Mert az meg tarthatatlan,
hogy egy 8-10 kocsis, utassal teli vonaton
csak egy jegyvizsgáló teljesítsen
szolgálatot.
A VDSzSz Szolidaritás Személyszállítási
Utazó Tagozata még 2016-ban
határozatában, felhívta a VDSzSz
Szolidaritás vezetőségét, hogy
haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat
annak érdekében, hogy a vezető
jegyvizsgálók mentesüljenek a
tevékenységi körükbe jelenleg tartozó
menesztési kötelezettség alól.

Rákosrendező: Balesetveszély,
tolatási mozgás vezetésére
utasított vezető jegyvizsgáló

Tagtársaink visszajelzése alapján számos
probléma van a Nyugati pályaudvar
tetőcseréje miatt ideiglenesen
Rákosrendező állomáson tárolt
vonatokon szolgálatot teljesítő
jegyvizsgálók foglalkoztatási
körülményeivel.

Előfordult, hogy - az ehhez szükséges ÁVUés helyismerettel egyáltalán nem
rendelkező - más erre alkalmas személy
hiányában tolatási mozgás vezetésére
utasított a Start Havaria irányító a vonaton
dolgozó vezető jegyvizsgálót. Álláspontunk
szerint ez az eljárás (tekintettel arra, hogy
a kollégák a váltók, jelzők, stb.
elhelyezkedését nem ismerik) alkalmas
akár balesetveszélyes helyzet előidézésére
is, így kértük, hogy a munkáltató az erre
vonatkozó gyakorlatot szüntesse meg.
Emellett a forgalmi utasítással való
összhang szempontjából aggályokat vet fel,
hogy a Start Havaria irányító jogosult-e
tolatási mozgás elvégzésére utasítást adni
a jegyvizsgálók számára.
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Problémás emellett, hogy a
tárolóvágányokra kihúzott
vonatokról az alacsonyabb
termetű kollégák számára - testi
épségük kockáztatása nélkül nehezen megoldható feladatot
jelent a zárjelző tárcsa le-, illetve
felhelyezése, mivel ez a művelet
a peron hiánya, illetve a talajnak
az alsó lépcsőfoktól való nagy
távolsága miatt immanens
balesetveszélyt hordoz magában.
A balesetveszélyes helyzetet
tovább súlyosbítja, hogy a
nappali órák kivételével a látási
viszonyok is elégtelenek, a
világítás céljára szolgáló ún.
fényvető (elhelyezkedése, illetve
a fénycsóva iránya alapján) a
vonat végét egyáltalán nem
világítja meg ott, illetve az
odavezető közlekedő útvonalon
szinte teljes sötétség, így érdemi
megvilágítás nélkül az
egyenetlen talajon a vonat
végéhez gyalogszerrel való
eljutás már önmagában is
baleseti kockázatot hordoz
magában.
A helyzet munkabiztonsági
kockázata miatt kértük a
munkáltató soron kívüli
intézkedését a fenti problémák
megoldása érdekében.
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Bátaszéki
mozdonyvezető
tagtársaink
javára döntött a
Kúria!
A VDSzSz Szolidaritás

Megállapította, hogy a

sikerre vitte a pihenőidő

MÁV-Start Zrt.

helytelen gyakorlata

jogellenesen járt el,

miatt indított pert!

amikor nem biztosította

A Kúria 2020. május 13-

naptári hetenként a

án (második nekifutásra)

legalább 42 órát kitevő

döntött Borsányi Béla és

(és 1 naptári napot

társai által indított

magába foglaló)

perben. Ezzel egy közel

megszakítás nélküli

négyéves jogvita végére

pihenőidőt. Ennek

került pont. A legfőbb

megfelelően tagtársaink

bírói fórum - egyezően

jogszerűen igényelték a

az első fokon eljárt

különbözetként

bírósággal -

jelentkező

szakszervezetünk

időtartamokra a

állápontját fogadta el a

rendkívüli munkaidőre

ki nem adott heti

járó díjazást.

pihenőidővel

Tagtársaink kitartása

kapcsolatban.

meghozta gyümölcsét.
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Utasellátó:
Tizedelésbe
kezdett az
Utasellátó
újonnan kinevezett
vezetője
A VDSzSz Szolidaritás Elnöksége felszólította a MÁV-Start
menedzsmentjét a tagtársainkat hátrányosan érintő
döntés visszavonására!
Tavaly decemberben a Nyugati pályaudvar Királyi
Várótermében a VDSzSz Szolidaritás képviselője által
sürgetett munkavállalói fórumra került sor, ezen az
Utasellátó munkavállalói és a MÁV-Start Zrt. vezetése is
megjelent. A munkáltató akkor egyértelműen
kinyilatkoztatta, hogy a menedzsment minden
munkavállaló munkájára számít, ezt a MÁV-Start
nyomtatott formában közölte is a Vasutas Magazin idei
első számában. Mindezt örömmel konstatáltuk, mivel
mindezidáig az Utasellátó ismételt kiszervezésétől
tartottunk, amikor a munkavállalókat a
vadkapitalizmusnak szolgáltatja ki a munkáltató.
Úgy tűnik, ez a rémálmunk most a MÁV-Starton belül válik
valóra. Szakszervezetünk természetesen továbbra is ellátja
tagtársai képviseletét, védelmét, három érintett
tagtársunk részére is egyéni képviseletet nyújtottunk.
A munkáltató eljárása elfogadhatatlan számunkra, ezzel
kapcsolatos határozatát a VDSzSz Szolidaritás Elnöksége
június 5-én eljuttatta a munkáltató részére:
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A VDSz Sz Szolidar itás Eln öksége meg d öbbe nés sel értes ült
arr ól, hog y a MÁV- Sta rt Z rt. az Utasellá tó Igazga tósá g He lyi
Fü g gelék ér ől s zóló tárgy alássorozat első f ord ulójá t köve tő
n apon Cs atay Krisztiánn ak, a VDS zS z Szolid aritá s Uta se llá tó
Alapsze r vezetének vez et ő ügyvivőjén ek , továbbá k ét
t agtá rs u nknak a mun kaviszon yá t meg k ívá nja szün tetni. A
p éld átlan lépés erod álja S zakszervezetün k és a MÁV-ST AR T
kö zött i munkaüg yi kap csolato kat, amive l fe les leges és
kéte s kimen etelű ko nf liktust okoz és ta rt f en n. Ebből
f ak a dó a n a VDSzSz Szolid aritás Eln öks ége fe lszólítja a MÁVS TART mened zsmen tjét, ho gy az in kr iminá lt dön tés ét
v alame nny i, az üg yb en érin tett tag unk von a tk ozá sá ba n
v onja viss za!elv árunk a munkáltat ót ól!

Megkezdődött kirúgott
tagtársunk tárgyalása az
Egri Törvényszéken
A tét nem kicsi, egy
harmincéves vasúti
pálya idén tavasszal, a
COVID-19-járvány kezdetén
tört derékba. Tagtársunk vélt
bűne mindössze annyi volt,
hogy kollégái körében egy
zártláncú belső levelezésben
kétségeit fejezte ki a
munkáltatói intézkedések
hatékonyságát illetően.

Véleménye közzététele
egyúttal munkaviszonyának
végét is jelentette. A
munkáltató nem
kegyelmezett: felmondta a
több évtizedes
munkaviszonyát, az amúgy
sem könnyű helyzetben
utcára tette kollégánkat.

Természetesen, tagtársunkat
képviseljük, és mindent
megteszünk ezúttal is azért,
hogy a
történteket visszafordítsuk.
Dr. Szabó Imre,
VDSzSz Szolidaritás,
jogi képviselő
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100 éve történt:
Trianon és a vasút
A csehszlovák kormány különösen mohó volt: Nagykanizsa és
Szombathely vasútállomásainak megszerzésével szabad utat akartak
nyerni Fiume felé. Ezt nem támogatták a nagyhatalmak. Mást viszont
igen. A cikket a Múltkor archívumából válogattuk.
Egy-egy terület több ízben is
épp a területén kiépült
közlekedés miatt volt igazán
értékes, ugyanakkor hathatós
érvként működött a modern
infrastruktúrára való
hivatkozás, mondván, hogy a
A vasútvonalak kérdésének
területszerző ország
alapvető szerepe volt a
gazdasági életének
béketárgyalások
zavartalan működését, a
alkalmával. Ezekre
lakosok élelmezési
természetesen nem az volt
szempontból való ellátását
jellemző, hogy bármiféle
etnikai határt követtek volna: stb. csak a megfelelően
azon a területen építették ki kiépített vasútvonal
őket, ahol az állam gazdasági biztosíthatja.
életének kívánalmai úgy
A magyar-román és a
diktálták. Ugyanez a
magyar-csehszlovák
gondolkodás vezérelte a
Párizs környéki
határkérdés
béketárgyalásokon a
kedvezményezett államok
Kiválóan példázza a vasút
képviselőit is: nekik sem az
kulcsszerepét a
etnikai határ számított,
Külügyminiszterek Tanácsán
hanem a gazdasági, katonai, 1919. június 11-én elhangzott
geopolitikai érdek.
érvelés.
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A román miniszterelnök, Ion
C. Bratianu a NagykárolyNagyvárad közti vonal román
területhez csatolása mellett
tört lándzsát, hiszen „ez a
vasútvonal képezte a fő
kommunikációs csatornát
mindegyik északi országgal,
az adriai térséggel és az
erdélyi hegyi régiókkal."
Nagyvárad kiiktatása a
Magyarországon maradt
bihari térség gazdasági
életére is rányomta a
bélyegét; a várost környező
településeknek megszűnt
felvevőpiaca lenni. Pedig épp
a 20. század elejétől kezdett
bekapcsolódni mind
jelentősebb mértékben a
vidék kereskedelmi életébe.
Ráadásul katonai érvek is
felmerültek: síkvidéken
lőtávolságon belül volt a
határ.

1916-ban a románok a bukaresti szerződésben úgy állapodtak meg az
antanttal, hogy háborúba való belépésükért cserébe a Tiszántúl az övék
lesz, egész a Vásárosnamény-Debrecen-Szeged vonalig. De mivel 1918
májusában Bukarestben Románia különbékét kötött a központi
hatalmakkal - összeomolva a német csapatok támadásai alatt - az
antanthoz való csatlakozás fejében nekik ígért részeket nem kapták
meg.1918 novemberétől létezett azonban egy demarkációs vonal, ami
szabad bejáratot engedett a Beszterce és a Marostól délre eső részeken
a románok számára.1919 májusában - amikorra már a román csapatok
megszállás alatt tartották Kolozsvárt, Nagybányát és Bánffyhunyadot - a
következőképpen állapították meg a határt: területeket szereztek a
Halmi-Szatmárnémeti-Nagykároly-Nagyvárad-Nagyszalonta vasútvonal
sávjáig, és egy kis részt attól nyugatra, amibe Debrecen már nem esett
bele. A határ a vasútvonal mentén haladt lefelé délnyugati irányba,
elvágta a Nagyszalonta és Gyula közti vonalat. Gyulát nem érte el,
annak ellenére sem, hogy ott románok is éltek. Ez a város tehát magyar
területen maradt.Nem hozakodtak elő az etnikai elvvel, csak addig
szálltak síkra céljaikért, amíg az stratégiai szempontból fontos volt.
Tény az is, hogy az erdélyi (Szatmárnémeti, Nagyvárad, Arad környéki)
magyarok semmi esetre sem akartak az új Románia részéve válni, de
esetükben sem foglalkozott senki az etnikai kérdésekkel, ez a terület is
Románia újonnan megszerzett négyzetkilométereit gyarapította.
Az olaszok és az Egyesült Államok küldöttsége ekkor a magyarok
mellett foglalt állást a kérdésben, viszont az angolok és a franciák
Romániának kívánták juttatni az említett Szatmárnémeti-NagykárolyNagyvárad vasútvonalat. (A tárgyalások során felmerült az is, hogy bár
ellenőrzéssel, de a magyar lakosság gazdasági célokra használhatja ezt
a szakaszt). A magyarok lélekszámát meglehetősen eltérően
állapították meg: míg az amerikaiak 225-360 000-re becsülték, a
franciák csak 40 000-re. Az angol Sir Eyre Crowe angol külügyi
államtitkár a következőképp vélekedett erről: „Ha néhány százezer
magyart fel kell áldozni egy jobb közlekedési vonal biztosítása
érdekében (Románia számára), akkor véleményem szerint nem szabad
haboznunk."

Amiko r a z amer ikaiak számon kért ék a fra n ciák on
a zt, hog y a határok ment én ilyen mérték ben
szak ítanak le magyar lakossá got és terüle tet,
And r é Tar d ieu, aki ekko r a fran cia kormá nyban a z
ú n. fe lsz abad ított területek min isztere volt így
vá las zol: „mind en más d ön t és Román iá t
k ár osítot ta voln a meg".
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ALÁGAZATI KSZ: AZ EGYEZTETÉSEK
FOLYTATÁSÁT KEZDEMÉNYEZTÜK
AZ ITM-NÉL

Az ágazati tárgyalásokat és a munkaügyi
kapcsolatokat már közel egy évtizede
nehezíti a Vasútiszállítási Alágazati
Kollektív Szerződés hiánya, Mózes Tibor,
a VDSzSz Szolidaritás alelnöke Mosóczi
László közlekedéspolitikáért felelős
államtitkárhoz fordult.
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2019. novemberében az ITM és a VDSzSz
Szolidaritás képviselői között létrejött
egyeztetés lezárásakor a Felek a rendszeres
párbeszéd szükségességét hangsúlyozták.
A mögöttünk hagyott járványügyi helyzet
és különleges jogrend ellehetetlenítette a
találkozón tárgyalt témák
megbeszélésének folytatását, illetve az új
témakörök felvetését. A pandémia
lecsengésével lehetőség nyílt a párbeszéd
folytatására, ezért kezdeményeztük, hogy
az eredeti körben folytatódjon az előre
egyeztetett témakörök tárgyalása.Az
ágazati tárgyalásokat és a munkaügyi
kapcsolatokat már közel egy évtizede
nehezíti a Vasútiszállítási Alágazati
Kollektív Szerződés hiánya, amelyről
találkozónk alkalmával is szót váltottunk.
Az Alágazati Kollektív Szerződés létrejöttét
továbbra is kiemelten fontos ügynek
gondoljuk.

RCH: Nem tervez
leépítést a
munkáltató!
A KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCS
JÚNIUSBAN TÖBB HÓNAP ELTELTÉVEL
ÜLÉSEZETT. AZ RCH-NÁL AZONBAN
MEGLEPŐ MÓDON ALAKULTAK A
DOLGOK.
Az ÖBB és az RCG helyzete

A KÜT pandémiát követő
ülésén elsőként Kotiers
Román CFO adott
tájékoztatást. Mint kiemelte,
az eltelt nehéz időszakban a
Társaság munkavállalói
derekasan helytálltak,
találékonyságból, kitartásból
jelesre vizsgázott a csapat.
Két-három hét nagyon
kritikus volt, így például az
üzemirányítást pár nap
leforgása alatt kellett otthoni
munkavégzésre átállítani.
Tolmácsolta a menedzsment
köszönetét a munkavállalók
felé.
A járványügyi vészhelyzet
ideje alatt hozott
intézkedések egy része
továbbra is érvényben marad,
mivel a veszély nem múlt el,
és felesleges lenne a
kelleténél nagyobb
kockázatot vállalni. Kiemelte,
hogy a kollegialitás szép
példája volt, amikor a
mozdonyvezető-gyakornokok
önként vállalták a
vezetőállások takarítását,
fertőtlenítését.

Az RCA-t nagyon keményen
sújtotta a COVID-hatás. A
forgalmak visszaesése már
március végén érezhető volt.
Áprilisban 30%-os, májusban
20%-ot meghaladó mértékű
volumencsökkenés történt.
Az előrejelzések szerint az
elveszett (betervezett, de
nem realizálódott)
forgalmak idén már nem is
fognak megjelenni. Egyes
kalkulációk szerint a
forgalom csak 2023 körül éri
csak el ismét a 2019-es
szintet. Amint azt a legtöbb
országban teszik,
Ausztriában is újratervezik az
idei évi GDP mértékét, amit a
kezdeti mínusz 3, 4%-ról már
-10%-ra tesznek. A
cégcsoportnál hatalmas
eredménycsökkenés várható,
ami kb. 300 milló euró
bevételkiesést okoz. Az
eredményromlás csökkentése
érdekében az ÖBB az osztrák
kormánnyal egyeztet.
Ausztriában már működik az
egyeskocsi fuvarozás állami
szubvenciójának gyakorlata,
az ÖBB és az RCA szeretné,
ha ennek mértéke tovább
nőne.
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Rail Cargo Hungária

A forgalom érdekesen
alakult: a januári és februári
tragikus számok után a
március már bázisszintet ért
el, az április és a május pedig
kifejezetten jó eredményeket
hozott. Ennek okai:
- a Dunaferr áprilistól
jelentős mennyiségű árut
hozott be Záhony felől
(próbált előre menekülni az
olcsó alapanyag
felvásárlással, az RCH felé
fennálló tartozása jelentősen
megnövekedett)a gabona
forgalom erősödött Ennek
hatására az átkm 5%-kal
maradt el a bázistól, ez
június hónapban már 7-8%
lesz. Az eredmény (EBIDT)
még jobban alakult, mint a
forgalom (de ez még mindig
negatív eredményt jelent),
mivel az RCH jobban tudta a
költségeit csökkenteni, mint
amilyen mértékben a
forgalmak csökkentek. Az
energiaárak érezhetően
visszaestek és az árfolyamhatás is kedvezően alakult. A
MÁV-Starttal létrejött a
vontatási megállapodás,
bebizonyosodott, hogy jó
döntés volt a saját vontatási
képesség bővítése, mivel az
15-20%-al olcsóbb, mint a
START szolgáltatása.
Július 1-vel a
bérmegállapodásban foglalt
mértékkel emelték meg az
alapbéreket. A
kormányhatározat az egyes
kocsi forgalom
támogatásáról még nem
jelent meg a Magyar
Közlönyben, de több helyről
is megerősített információk
alapján a támogató döntés
megszületett.
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Optimum projekttel
kapcsolatban elhangzott,
hogy
1) portfólió tisztításra van
szükség, azaz a
veszteséges (1-es
fedezetű) fuvarok
megszüntetésésére, már
amennyire ez lehetséges.
2) üzemeltetési
(kiszolgálási) hatékonyság
növelésére
3) Informatikai
fejlesztésre- MOTIS 3 második
verziójának fejlesztése, ami
már adminisztrációt
ténylegesen is kivált- RAIL CUBE,
elegytovábbítást,
üzem/mozdonyirányítást
támogató rendszer
- RC-TIS kiváltása az RC-Gora, 2021 közepére elkészül,
2022-ben tervezik bevezetni.
Dr. Vincze Teodóra
humánerőforrás igazgató
arról tájékoztatott, hogy a
létszám, illetve a személyi
jellegű költségek terv alatt
alakultak. A vállalattól idén
93 munkavállaló megy
nyugdíjba, 48 pótlását
tervezik. Kijelentette, hogy

Beszámolt arról, hogy a BILKben 17 fős tolatócsapatot vett
át az RCH az RCC-től. A
felfüggesztett
mozdonyvezető tanfolyam 28
fővel folytatódik, a második
tanfolyam ősszel indul. A
székházban egy időben
jelenlévők létszámát 30%-ról
50%-ra emelik.
Benyus Julianna HR
ösztönzés és fejlesztés vezető
tájékoztatójában leszögezte,
hogy a veszélyhelyzet ideje
alatt hozott kormányrendelet
eltörölte az idei évre a
szocho megfizetését a SZÉPkártya tekintetében. Ennek
megfelelően a zsebek
feltöltésekor a 17,5%-al
növelt értéket kapják az
érintett munkavállalók (tehát
nem 32,5% a teher, hanem
csak a 15%-os szja).A
következő feltöltéskor
(szeptember, november)
ugyanez az eljárás lesz.
Vannak azonban esetek,
amikor a munkavállalók a
járványhelyzet miatt nem
tudják igénybevenni a VBKJösszeget (pl. sport, színház,
bölcsöde, stb.), a mintegy
300 munkavállalót érintő
problémára az RCH a MÁV
SZK-val közösen keresi a
lehető legjobb megoldást.
(Előfordulhat például, hogy
az érintetteknek módosított
nyilatkozatot kell tenniük.)

SEMMIFÉLE L EÉPÍT ÉS NINC S
TERVBEN, CS AK A TERMÉ SZETE S
FOGYÁ S. A KÖZÉPTÁVÚ
MEGÁL LAPODÁS KÖTI A
MUNKÁ LT ATÓT.

Jelenleg öten vesznek részt
kocsivizsgáló tanfolyamon. A
július 14-én induló
tanfolyamra az RCH 3
munkavállalót iskolázott be.
A BGOK minden hónapban
küldi az induló tanfolyamok
listáját. Az elmaradt
időszakos vizsgák pótlása
(Győr, Miskolc, Szolnok)
megtörtént. Az oktatások
terén a pótlásra 180 nap áll
rendelkezésre, annyi
könnyítéssel, hogy nem kell
minden tananyagot pótolni,
csak azt, amelynek oktatását
jogszabály írja elő. A győri
Bercsényi iskolában végzett
12 fiatalból hatan az RCH-t
választották.
Horváth Ottó üzemeltetési
igazgató arról számolt be,
hogy a veszélyhelyzet során
akadtak olyan időszakok
(órák, fél napok), amikor a
környező országok - néha
eszement - járványügyi
szabályai miatt nem lehetett
a határokon közlekedni, ezért
egy hasonló, üzleti
kockázatokat magában
hordozó eset megelőzése
érdekében az RCH és a
szomszédos társvasutak
elkezdték felmérni annak
lehetőségét, miként lehetne
az üzemváltó
határállomásokon a
személyzet jelenlétét
csökkenteni. A megoldás
érdekében folytatott
tárgyalásokkal egyes
helyeken jobban állnak, de
van, ahol éppen csak
elkezdődtek.
Hegyeshalomban az osztrák
kocsivizsgáló nem jön lép be
hazánk területére, így az RCH
kocsivizsgálói oktatást
kapnak a harmadik feles
vonatfelvételből,
kocsivizsgálatból

A szlovák-magyar határokon Rajka, Komárom,
Hidasnémeti (két hónapos
vágányzár indul),
Sátoraljaújhely, Bánréve - az
RCH végez vasúti
szolgáltatást a szlovák
vasutaknak, míg Sturovóban
a szlovák vasút szolgáltat az
RCH számára.
Ukrajna irányába nincs
változás, július 1-től csak egy
áruátadó-átvevő megy át a
határon. Gyékényes
határállomáson az RCCHorvátország részére
Gyékényesen az RCH végez
szolgáltatást, Pélmonostoron
pedig fordítva, Kürtösön az
RCC-RO végzi el azt a
tevékenységet, amit az RCHnak kellene helyben.
Szabadkán pedig a szerb
vasutak. Utóbbi két
határállomás tekintetében
még csak előzetes
emailváltás történt. HodosŐriszentpéteren az RCH
szolgáltat, Magyarbóly
kiszolgálása változatlanul
Pécsbánya-rendezőről
történik. A munkáltató a
változásokról folyamatos,
előzetes tájékoztatást ígért.
A Munkaruha Bizottság
ülésén a felek elvetették a
kihordási idő egy évre
történő felfüggesztését. Idén
és jövőre - a bevezetés
magas költsége miatt - nem
lesz még pontrendszer.
Javaslat érkezett arra, hogy a
rövidujjú kék inget váltsa fel
a rövidujjú póló, illetve, hogy
a művezetőknél a nyári
munkásnadrágot váltsa fel a
farmer (a melles nadrág
maradna). A kocsivizsgáló
hátizsák kihordási ideje 4
évről 3 évre csökkenne. Ezek
azonban egyelőre még csak
tervek.
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Megállapodás született
az Utasellátó
Igazgatóság új KSZ Helyi
Függelékéről
Július 2-án minden érintett fél aláírta a
MÁV-Start Utasellátó Igazgatóság új
Kollektív Szerződés Helyi Függelékét.
Az aláíró felek egyetértettek abban, hogy
mind a munkáltató, mind a munkavállalók
közös érdeke a pandémiás helyzet miatti
leállás után az Utasellátó működésének
helyreállítása, sőt, a szolgáltatási paletta, a
nyújtott szolgáltatások körének lehetőség
szerinti bővítése. Az ehhez szükséges jogi
keretek megteremtése érdekében
folytatott tárgyalássorozat zárul le július 2án a Helyi Függelék aláírásával, ami a
korábbi Utasellátó Helyi Függelékhez
képest sok tekintetben javította az
Utasellátónál dolgozó tagtársaink
foglalkoztatási feltételeit és juttatásait.
a járatonként megállapított külföldi
kiküldetési napidíj összege egy járat
esetében változatlan maradt, az összes
többi járat esetében viszont
megemelkedett, és 70 EUR összegben
egységes lett. (A zürichi járat napidíja
korábban 80 EUR volt, ami az új helyi
függelék szerint sem csökken, és
egészen addig kivételként eltér az
egységes 70 EUR összegtől, amíg a
járaton való munkavégzéshez szükséges
vizsgákkal nem rendelkező utaskísérői
létszám radikálisan nem emelkedik.
Szakszervezetünk már július 2-án jelezte
a munkáltató képviselője felé, hogy ezt
a szabályozást csupán azért fogadta el,
hogy a HF hatályba léphessen, de ezt
pusztán egy elméleti lehetőségnek
tekinti, hiszen evidenciaként kezeljük,
hogy a napidíj mértéke a későbbiekben
sem csökkenhet);
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emellett a német nyelvterületen
közlekedő járatokon szükséges
többlet vizsgakötelezettség elismerése
céljából az utaskísérői munkakörben
szakvizsga pótlék kerül bevezetésre,
melynek összege szakvizsgánként 3500
Ft/út;
a helyi függelék aláírásával
párhuzamosan 250.000 Ft-ra való
felemeléssel egységes lett az utaskísérői
és a felszolgáló- szakács munkakörben
az alapbér;
a háló-, a fekvőhelyes és az
étkezőkocsikon szolgálatot teljesítő
munkavállalók esetében a fedélzeten
értékesített szolgáltatások után 20%-os
jutalékban, az utaskísérői munkakörben
20%-os jutalékban, felszolgáló-szakács
munkakörben pedig 5%-os jutalékban
részesülnek;
szakszervezetünk erélyes követelésére
kikerült a HF végleges szövegéből az a
megállapítás, hogy a háló- és
fekvőhelyes kocsi a külföldön eltöltött
pihenőidő szempontjából alkalmas
pihenőhelynek minősül; külön
megállapodást fognak kötni a felek arra
az esetre, ha a külföldi tartózkodás alatt
nem biztosítottak a napi pihenőidő
eltöltésének feltételei;

az újonnan bevezetett belföldi
étkezőkocsi-szolgáltatás keretében
szolgálatonként 7.000 Ft összegű
juttatás illeti meg az e tevékenységben
közreműködő kollégákat;
a külföldi fordulóállomáson való
tartózkodás előre nem látható
meghosszabbodása esetén a külföldön
töltött többletidőt várakozási időként
számolja el a munkáltató;
ha a külföldi fordulóállomáson nem
biztosított legalább 8 óra pihenőidő, az
ezért járó pihenőidő kompenzáció
összege 32 euróról 55 euróra emelkedik;
A felek rögzítették, hogy a fel- és
lejelentkezési normaidőknek az új
Szolgálati Szabályzatban meghatározott
tevékenységhez való igazítása céljából
2020. július végéig közösen aktualizálják
az egyes tevékenységekhez
(kocsitisztítás érkező állomáson, fellejelentkezés, stb.) rendelt normaidőket,
és szükség esetén korrigálják azokat. A
normaidő-felmérés szakszervezetünk
delegáltjának közreműködésével
történik a későbbi viták elkerülése
érdekében;
nem került a helyi függelékbe a
munkáltató által javasolt technológiai
szünet fogalma (a technológiai szünet
munkaidőnek nem számító, de díjazott
időszak lett volna a szolgálaton belül);

szintén nem került a helyi függelékbe a
munkáltató által javasolt, az ún.
állóüzemben kitelepülésen vagy
rendezvényre való utalás az utaskísérői
és a felszolgáló-szakács
munkakörökben;
a megállapodás következtében továbbra
is készenlétinek minősülnek a klasszikus
utasellátós utazói munkakörök
(utaskísérő, felszolgáló-szakács) továbbá
a diszpécseri, szolgáltatási diszpécseri
munkakörök;
ülőhelyes kocsik takarítására
vonatkozóan szakszervezetünk
követelésére kizárólag eseti jelleggel,
azaz nem rendszerszerűen lehet ilyen
tevékenységre kötelezni az
utaskísérőket;
ez esetben a takarítási normaidőre járó,
béren felül kitakarított ülőhelyes
kocsinként további 10 euró
többletdíjazás jár, a megfelelő eszközök
biztosítása mellett;
emellett a külföldi sztrájk, vis maior
helyzet miatt, és a mellékletben nem
nevesített járatokon fizetendő napidíj
30-ról 40 EUR-ra emelkedett;
a VDSzSz Szolidaritás kérdésére a
munkáltató határozottan kijelentette,
hogy a szolgáltatás kiszervezését nem
tervezi.
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Agárdi Nóra Katalin, akinek
2020. február 8-án Milán néven
kisfia
Almády Zoltán, akinek 2020.
február 4-én Anna Róza néven
kislánya
Arnóczki Barnabás, akinek
2020. március 8-án Lea néven
kislánya
Ádámné Kátai Katalin, akinek
2020. április 9-én Csenge
Dominika néven kislánya
Bankó Szimonetta, akinek
2020. február 22-án Panna
néven kislánya
Bartyik Richárd Zoltán, akinek
2020. január 14-én Richárd
néven kisfia
Bodnár Balázs Dávid, akinek
2019. december 30-án Balázs
Dániel néven kisfia
Császár Renáta és Császár
Attila, akiknek 2020. március
23-án Dániel néven kisfiuk
Csonka József, akinek 2020.
február 20-án Lia néven
kislánya
Diós Róbert, akinek 2020.
február 18-án Bence néven
kisfia
Fehér József, akinek 2019.
december 18-án József néven
kisfia
Horváth László Péter, akinek
2020. január 21-én Levente
Bence néven kisfia
Horváth Levente, akinek 2020.
április 27-én Lara néven
kislánya
János Hajnalka, akinek 2020.
március 29-én Benett Róbert
néven kisfia

Kaszás Lajos, akinek 2020.
március 20-án Dániel néven
kisfia
Kereszt-Kovács Barna, akinek
2019. december 27-én Hunor
néven kisfia
Kondás-Czeglédi Mónika és
Kondás Róbert, akiknek 2020.
április 22-én Benjamin néven
kisfia
Lakatos Attila, akinek 2020.
április 2-án Tamás néven kisfia
Latecska Gábor, akinek 2019.
december 22-én Levente Alex
néven kisfia
Mátyás Zsolt, akinek 2020.
március 16-án Noémi néven
kislánya
Mezeiné Rothermel Andrea,
akinek 2019. december 27-én
Dóra néven kislánya
Őri István, akinek 2020. március
24-én Boldizsár néven kisfia
Polyák Dávid, akinek 2020.
febuár 16-án Izabella néven
kislánya
Serfőző-Szabó Henrietta,
akinek 2020. február 7-én
Laura néven kislánya
Tóth Balázs, akinek 2019.
november 11-én Botond néven
kisfia
Tóth Orsolya, akinek 2020.
február 16-án Emma néven
kislánya
Varga Gergely, akinek, akinek
2020. február 29-én Hanna
néven kislánya született,
illetve Kovácsné Lénárt
Barbara, akinek 2019.
augusztus 21-én Maja és Mira
néven ikrei születtek.

A háttérkép Kovács Fanni munkája.

ALÁBBI TAGTÁRSAINKNAK GYERMEKÜK
SZÜLETETT, EZÉRT GYERMEKVÁLLALÁSI
TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTEK:

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

Délis és Nyugatis vezető
váltókezelők és váltókezelők
10% alapbér-kiegészítésben
részesülnek
A 2020. április elsején tett egyoldalú
kötelezettségvállalását 2020. július
elsejétől további munkakörökkel
egészítette ki a munkáltató. A Déli és a
Nyugati pályaudvarokon foglalkoztatott
váltókezelők és vezető váltókezelők 10%
alapbér-kiegészítésben részesülnek
a munkáltató egyoldalú
bérintézkedésének
következtében. Az alábbi
munkakörökkel egészül ki az
1. melléklet:
Budapest-Déli Pályaudvar

vezető váltókezelő I. kat. állomáson
váltókezelő, helyszíni állítású I.
Budapest Nyugati Tároló

vezető váltókezelő I. kat. állomáson
váltókezelő, vonóvezetékes I.
váltókezelő, helyszíni állítású I.
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