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a VDSzSz Szolidaritás lapja

eredményes volt a vasutas

és volános Szolidaritási
akció a postásokkal,
köszönjük nektek!
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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

Számos
munkavállaló
részesül
kifizetésben a MÁVStartnál, De ez csak
a kezdet a
MÁV-csoportnál
Véget ért a VDSzSz Szolidaritás által
kezdeményezett tárgyalások első
fordulója. Szakszervezetünk a további
munkaerő-elvándorlás
megakadályozása érdekében
folyamatosan bérintézkedések
végrehajtását sürgette és sürgeti.
Ennek következtében a MÁV-Start
számos munkavállalója kifizetésben
részesül, a munkakörök áttekintése
azonban ezzel nem ér véget,
folytatódnak a tárgyalások a többi, a
jelenlegi bérintézkedésből kimaradt
munkakör esetében is. Természetesen
a MÁV Zrt-vel is egyeztetünk plusz
juttatások érdekében.
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A VDSzSz Szolidaritással
egyeztetett bérintézkedések
egy részét egyoldalú
munkáltatói intézkedésként
adta ki a munkáltató. A
szintén közösen előkészített,
járműszerelőkre és
kocsivizsgálókra vonatkozó
bérintézkedések az
alapbérsáv módosítása miatt
megállapodás formájában
látnak majd rövidesen
napvilágot.
A jegyvizsgálók, vezető
jegyvizsgálók ugyan
kategóriát ugrottak, de a
koronavírus-járvány miatt
korábban elmaradt az ennek
megfelelő béremelés, ezért
az augusztusi bérfizetéssel
minden belföldi és
nemzetközi jegyvizsgáló és
vezető jegyvizsgáló bruttó
120 ezer forint egyszeri
kifizetésben részesül.
A belföldi és nemzetközi
személypénztárosok, a
számadó, az utánfizetési, a
VIP-pénztárosok és az
ügyfélkapcsolati,
ügyfélszolgálati
szakelőadók tranzakciószám
alapján három kategóriába
sorolódnak. Az összes
nagyállomást tömörítő 1.
kategóriába tartozó
pénztárosok bruttó 77.000
forint, a 2. kategóriába
tartozók 66.000 forint, a 3ban 55.000 forint egyszeri
kifizetésben részesülnek, ami
az augusztusi bérrel érkezik.
Ezen felül augusztus 1. és
december 31. között az 1.
kategóriában plusz havi
11.000, a 2. kategóriában
plusz havi 9.500, 3.
kategóriában plusz havi
8.000 forint
alapbérkiegészítést kapnak.
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A VDSzSz Szolidaritás
Személypénztáros Tagozata a
pénztárosi munkakörök,
MMK-k felülvizsgálatát
javasolta, amit a munkáltató
elfogadott, pár részletet
azonban még tisztázni kell.
Az a jegyvizsgálói és
személypénztárosi
munkakörcsaládba tartozó
munkavállaló, aki 2020.
január 1. és június 30. között
nem volt 30 napnál hosszabb
ideig betegállományban, az a
fentiekben jelzett teljes
összegre jogosult, annál
hosszabb táppénzes
állomány esetén az összeg
időarányosan csökken.
Ezen kívül azok a
munkavállalók, akik az első
félévben járműkapcsolásokat
végeztek,
800 kapcsolás fölött
bruttó 150 ezer Ft,
400 és 800 kapcsolás
között bruttó 120.000 Ft,
200 és 400 kapcsolás
között bruttó 100.000 Ft,
20 és 200 kapcsolás
között bruttó 50.000 Ft,
20 vagy annál kevesebb
kapcsolás esetén bruttó
20.000 Ft egyszeri
kifizetésben részesülnek,
amit az augusztusi
bérfizetéssel kapnak meg.
A fentieket a VDSzSz
Szolidaritás képviselőivel
közösen készítette elő a
MÁV-Start vezetése, amit
egyoldalú munkáltatói
intézkedésként adott ki.

A járműszerelők és
kocsivizsgálók esetében
rövidesen alapbérsávemelésre kerül sor kollektív
erejű megállapodás
keretében: a cél, hogy
augusztus elejéig
visszamenőlegesen a 20
évnél rövidebb szolgálati
idővel rendelkező
járműszerelők és
kocsivizsgálók alapbérsávja
2,5%-kal, a 20 évnél hosszabb
szolgálati idővel rendelkezők
alapbérsávja 3,5%-kal
emelkedjen.
A MÁV-Startnál a
járműszerelők és a
kocsivizsgálók alapbérsávemeléséről szóló
megállapodás megkötése
után célunk, hogy a fedélzeti
jegyellenőrök, a
munkaidőbeosztás-készítők
és a személyzetirányítók
jelentős mértékű
kompenzációt kapjanak,
ennek érdekében
folytatódnak a
tárgyalások. Természetesen a
MÁV Zrt-vel is egyeztetünk
plusz juttatások érdekében.

Szolidaritás a
postás
bérfejlesztéséért:
AUGUSZTUS 6-ÁN AZ ORSZÁG SZÁMOS
PONTJÁN SZOLIDARITÁSUK JELEKÉNT
KÉK SZALAGOT VISELTEK VASUTASOK
ÉS VOLÁNOSOK EGYARÁNT.
A MÁV-csoportnál az utolsó
pillanatban jött létre az idei
bérmegállapodás: ugyanezt
az egyezséget március 16-án
már nem lehetett volna
megkötni. Persze,
szakszervezetként a vasutas
bérfejlesztés mértékével
sosem lehetünk elégedettek.
Vannak azonban, akiknek
ennyi sem jutott: a Magyar
Postánál - és sok más
munkáltatónál - az
egészségügyi veszélyhelyzet
bevezetését követően már
nem jöhetett létre
bérmegállapodás. Közéjük
tartoztak a postások is, akik
végső elkeseredettségüikben
már figyelmeztető sztrájkra
készültek.
A postásoknak is jár a
bérfejlesztés!

A VDSzSz Szolidaritás
támogatásáról biztosította a
postai dolgozókat
bérfejlesztésért folytatott
küzdelmükben.
Szakszervezetünk szerint a
MÁV-csoportnál 2020.
márciusában létrejött
bérmegállapodáshoz hasonló
mértékű bérfejlesztés lehet
csak elfogadható a Magyar
Postánál is.

A koronavírus-járvány
következtében sok magyar
család került nehéz anyagi
körülmények közé, ez alól a
postások sem számítanak
kivételnek. Épp ezért
elfogadhatatlan, hogy idén
még nem részesültek
bérfejlesztésben.
A Magyar Posta Zrt.
képviselettel rendelkező
szakszervezetei sztrájk
szervezésébe kezdtek a jogos
béremelés érdekében. A
VDSzSz Szolidaritás arra
kérte a vasutasokat, tagjait,
hogy 2020. augusztus 6-án
szolidaritásukat kék szalag
kitűzésével fejezzék ki a
közszolgáltatásban
ugyancsak nélkülözhetetlen
szerepet betöltő postás
munkavállalókkal!

A szolidaritás
ereje: létrejött a
bérmegállapodás a
Magyar Postánál!
Átlagosan 8 százalékos
alapbérfejlesztést kapnak a
dolgozók a Magyar Postánál,
emellett megmarad az éves
teljesítmény elismerése is.
A megállapodást a felek
2020. augusztus 6-án a
délutáni órákban aláírták.
A megemelt béreket és a
visszamenőlegesen járó
összeget a dolgozók az
október elején esedékes
bérfizetéskor megkapják.
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lakkosátsop a
sátiradilozsS
satusav

volános
Szolidaritás
a postásokkal
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Megköszönték a postások a
vasutasok, tagtársaink
szolidaritását
Négy postás érdekképviselet nevében köszönte meg
Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke a
vasutasok augusztus 6-án tanúsított szolidaritását
Halasi Zoltánnak, a VDSzSz Szolidaritás elnökének írt
levelében.

A sztrájkbizottság szóvivőjeként négy
érdekképviselet vezetői és tagjaink
nevében tolmácsolom köszönetemet,
hogy 2020. augusztus 6-án kék szalaggal
demonstráltok a postások érdekében
folytatott bértárgyalás sikeréért.
Megtisztelő akcióval támogattok
bennünket. Bízom benne, hogy az
országban működő szakszervezeteknek is
példaértékűvé válik a kezdeményezés.
Elkerülhetetlen, hogy a szakszervezeti
munka egyiik lényege, a szolidaritás, az
összefogás megfogalmazódjon,
megtestesüljön többször, több helyütt.
Most üzenetet küldtetek sokaknak, hogy
ezt a munkát saját környezetünk
komfortjából kilépve is végezni kell a mai
célokért, a hosszútávú sikerekért a közös
érdekek mentén. Kívánok nektek is a
legjobbakat!
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Határtechnológia a
gyakorlatban:
óriási bukta!
Szeptember elsején borzalmas
állapotok fogadták a munkavégzésre
teljesen alkalmatlan helyiségbe érkező
koordinátorokat Vácon.

Lényegében a
határtechnológiai
módosítással kapcsolatos
összes aggályunk egy
csapásra projektálódott
Vácon. A történtek röviden:
Az RCH által sulykolt
határtechnológia bevezetése
miatt Sturovóból a
koordinátorok Vácra
települtek szeptember 1-jén,
ahol azonban a mellékelt
galériában látható állapotok
fogadták őket. (A
kocsivizsgálókat csak azért
nem, mert őket a sors kegye
folytán Fradiba helyezték át.)
Az RCH eredetileg augusztus
1-től tervezte a váci
beköltözést, Mózes Tibor, a
VDSzSz Szolidaritás Cargós
társasági vezető ügyvivője
kérte a halasztást, hogy
legyen idő a helyiségek
felújítására. Az eddig
olvasottak alapján két dolog
azonnal egyértelmű: a
halasztás összejött, a
felújítás nem.
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Mózes Tibor szeptember
elsején a helyszínen
tájékozódott, ezt követően
ragadott billentyűzetet, és írt
levelet az RCH összes
vezetőjének:
Tisztelt Vezetők!
Szégyelhetitek magatokat!
Megy a kapkodás, a
fejetlenség és Európa
második legnagyobb
vasútlogisztikai cége ilyen
trágya állapotok közé küldi
a határról levonuló
munkavállalóit! Ez történt
annak ellenére, hogy a
legutóbbi VÉT ülésen mi
kértük, hogy ne augusztus 1től, hanem szeptember 1-től
menjenek a koordinátorok
Vácra, pontosan azért, hogy
rendbe lehessen hozni a
helységet. Őszintén! Mit
vártok ezek után tőlük?! Ha
az volt a cél, hogy
belerúgjatok az emberekbe,
akkor sikerült. (...)

Az állapotokról egyébként
épp a munkáltató válasza
tanúskodik a
legplasztikusabban,
amiben Dr. Guba László
lényegében megerősíti a
tapasztaltakat, igaz, nem tér
ki arra, hogy a cirka egymillió
forintos felújítás mellé egy
hűtőt miért nem sikerült
besuvasztani a
költségvetésbe, illetve, hogy
a beszerzett nyomtató miért
nincs még mindig
beüzemelve, bekötve. A
munkáltató válaszában kitér
arra, hogy

amely sajnálatosan az
augusztusi szabadságolási
csúcsra esett.Ez azt
jelentette, hogy
megrendeléseinket nehezen
(lassabban) tudták
partnereink teljesíteni. (...)
Mivel az új (bár poros)
irodabútorok elhelyezésére
csak legvégén kerülhetett
sor, a nagytakarítási
igényünket is csak ezután
tudtuk leadni az IK-nak
(augusztus 27). Friss
információk szerint ma sor
kerül rá. A padlózat javítását
és cseréjét csak jövő héten

Vác szolgálati hely hosszabb

tudja elvégezni az

ideje használaton kívül volt,

alvállalkozó. A vizes blokk

takarékossági okokból csak

felújítását csak az ingatlan

azon szolgálati helyekre

többi használójával

fordítunk anyagi erőforrást,

egyeztetve tudjuk

ahol aktívan jelen vagyunk.

végrehajtani, ez

Amikor eldőlt, hogy a

folyamatban van. A

stúrovoi beköltözés miatt a

beruházási összeg nagysága

kollégák - elsősorban

alapján mérlegeljük azt is,

bejárási okokból - a Vácott

hogy a már felújított

lévő irodákat szeretnék

felvételi épületbe (ha tudnak

használni, haladéktalanul

részünkre kiüríteni irodát)

belekezdtünk a felújításba,

költözzünk be.

Bár az esetleges
kellemetlenségekért a
levélben elnézést kért a
munkáltató, a tízpontos
kérdést Mózes Tibor
megfogalmazta, ami most
sok Cargós munkavállalót
foglalkoztat - teljes joggal:
Ha ezek szerint volt arról
információtok, hogy csúszni
fog a felújítás, akkor minek
küldtétek ide a
munkavállalókat?!?

Ezt a kérdést tisztségviselőnk
szegezte a munkáltatónak
ugyancsak szeptember
elsején, miután
tagtársainkkal közösen
gondoskodtak
takarítószerről, így az
alapvető dolgokat már meg
lehetett csinálni, azonban ez
nem terjedhetett ki a
botrányos festésre, amivel a
jelek szerint jól átvágták az
RCH-t. Röviden összegezve:
Ez, ami történt,
elfogadhatatlan.
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Mit akar az RCH? tiltakozunk a
határtechnológia módosítása
ellen!

Sokszor hallottuk: a járvány után semmi
nem lesz olyan, mint előtte volt. Az RCHnál beigazolódott, hogy ez mennyire
igaz. A munkáltató ugyanis olyan
határtechnológia-módosítást tervez,
amelyet a társaság jövőjére nézve
veszélyesnek, sőt, egyértelműen
hazardírozásnak tartunk. A vállalatnál
működő szakszervezetek közösen
szólították fel a cégvezetést a döntés
visszavonására.

A Rail Cargo Hungaria vezetése májusban
tájékoztatott arról, hogy gazdaságos
tevékenysége megteremtése érdekében
restrukturálási (újrarendezési) projektet
indított. Az indoklás szerint az időközben
Optimum névre keresztelt programot azért
kellett elindítani, mert a koronavírus
okozta gazdasági visszaesés felgyorsította
az amúgy is negatív folyamatokat. A
racionalizálás tehát a vállalat további
eredményes működtetése szempontjából
elengedhetetlen – legalábbis az indoklás
szerint.
A projekt egyik elemének indításához
2020. március 26. éjszakája adta meg a
kezdőlökést. Az országos tisztifőorvos
határozata ezen az éjszakán zárta le
„hermetikusan” az ország határait, így a
külföldi üzemváltó állomásokon dolgozók
sem tudták elérni a szolgálati helyeket és a
vonatok sem lépték át a határokat. Az
akkor kialakult helyzetet hamar sikerült
korrigálni, de az ilyen szituációk jövőbeli
előfordulásának réme arra ösztökélte az
igazgatóság elnökét, hogy átalakíttassa a
határforgalmi technológiákat és
folyamatokat, s ezzel egyértelműen
visszavonultassa az RCH-t a külföldi
üzemváltó állomásokról.
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A megfogalmazott cél persze
érthető:
Stratégiai érdekünk és
célunk olyan mechanizmus
kidolgozása, amely biztosítja
a gördülékeny
vonattovábbítást abban az
esetben is, ha hatósági
korlátozások miatt nem
lehet szolgálatba állni a
szomszédos ország
üzemváltó állomásain,
illetve, ha a partner
társaságok munkavállalói
nem léphetik át a magyar
határt a magyarországi
üzemváltó állomáson
történő munkavégzés
céljából.

A megoldást azonban nem
fogadjuk el. A tervezett
intézkedésekről határozottan
állítjuk: egy rosszul
előkészített és később
beigazolódó rossz lépésből
nem lesz meg a
visszarendeződésnek még
csak a lehetősége sem, és ez
végső soron – ismét –
forgalomvesztéshez vezet
majd a határokon.

Ha egyszer kihúzzuk a
lábunkat az adott állomásról,
akkor már esélyünk sem lesz
oda visszamenni. Ráadásul
lehet, hogy nem is lesz kivel
visszamenni. Elképzelhető
ugyanis, hogy az érintett
kollégák közül sokan a
munkahelyük megtartása
érdekében sem fogják
vállalni a munkaszerződésük
módosítását, holott a
munkáltató szándéka
egyértelműen a
továbbfoglalkoztatás.
Annak ellenére, hogy a
komoly szakmai tudás
elvesztése nem lehet célja a
vállalatnak, a munkáltató
nyitott arra, hogy
megegyezéses körülmények
között váljon meg azoktól,
akik nem vállalják az új
feladatot.Az elmúlt hetekben
a témában történt
egyeztetéseket követően sem
változott meg az
álláspontunk.

A munkáltató tervezett
intézkedését egyöntetűen
elutasítjuk, mert azt a
társaság jövőjét tekintve
veszélyesnek,
hazardírozásnak tartjuk.
Mindezek miatt felszólítottuk
a munkáltatót, hogy a
konfliktus elmélyülésének
elkerülése érdekében vonja
vissza a határtechnológiamódosításáról szóló
döntését.
Jottányit sem változott az
RCH határtechnológiamódosítással kapcsolatos
álláspontja!
Rendkívüli VÉT összehívását
kezdeményezték a
szakszervezetek, ezt
követően a VDSzSz
Szolidaritás és a VSZ közösen
kollektív munkaügyi vitát
kezdeményezett.

IMPRESSZUM
FELELŐS KIADÓ
HALASI ZOLTÁN

FŐSZERKESZTŐ, TÖRDELŐSZERKESZTŐ

HUSZTA KRISZTIÁN

MIÚJSÁG SZERKESZTŐSÉG
1146 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 172.
INFO@VDSZSZ.HU

Megjelenik 5.000 példányban,
kiadja a VDSzSz Szolidaritás
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Pályavasút:
kezdeményezésünkre
jelentősen kibővült a saját
gépjárművel történő munkába
járás 30 Ft/km költségtérítésére jogosultak köre!
A VDSzSz Szolidaritás javaslatára az 57.§ a, b, c pontjaira való
hivatkozás is bekerült az utasításba.

A saját gépjárművel történő munkába járás
költségtérítését illetően utasítás-tervezetet
küldött át a MÁV Zrt., ez eredetileg így
szólt:
"Budapesten, Debrecenben, Miskolcon,
Pécsen, Szegeden és Szombathelyen
működő Pályavasúti területi igazgatóságok
és az irányításuk alá tartozó szervezetek
munkavállalói, akiknek a munkába járása
tömegközlekedési eszközzel nem oldható
meg."
Az egyeztetés során azonban a VDSzSz
Szolidaritás kezdeményezésére az 57.§ a, b,
c pontjaira való hivatkozás is bekerült az
utasításba, így a saját gépjárművel történő
munkába járás költségtérítése 30 Ft/km
Budapesten, Debrecenben, Miskolcon,
Pécsen, Szegeden és Szombathelyen
működő Pályavasúti területi
igazgatóságok és az irányításuk alá
tartozó szervezetek munkavállalói
[esetében], akik munkába járása a KSz
57.§ a), b) és c) pontja alapján
tömegközlekedési eszközzel nem oldható
meg.
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A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 57.§-a
szabályozza a munkába járással
kapcsolatos utazási költségek megtérítését,
az említett, javaslatunkra bekerülő három
pontja értelmében a munkavállaló részére
a munkába járáshoz a magánszemélyek
jövedelemadójáról szóló törvényben foglalt,
a saját gépjárművel történő munkába járás
költségtérítése címén elszámolható
összeggel azonos költségtérítés jár, ha
a) a munkavállaló állandó vagy ideiglenes
lakóhelye és munkahelye között nem
közlekedik tömegközlekedési eszköz,
b) a munkavállaló a munkaidő-beosztására
figyelemmel tömegközlekedési eszközt
nem vagy csak a személyi, családi vagy
egyéb körülményeire tekintettel
aránytalanul hosszú várakozási idővel
tudna igénybe venni. (Aránytalanul hosszú
az a várakozás idő, amely az út
megtételéhez szükséges időt meghaladja.),
c) a munkavállaló mozgáskorlátozottsága
miatt nem képes tömegközlekedési
eszközzel közlekedni.

Testkamera: kötelezővé teszi
egyes vonatokon a MÁV-Start!
A TAPÉTAVÁGÓ KÉSSEL ELKÖVETETT
JEGYVIZSGÁLÓ-BÁNTALMAZÁS VOLT
AZ UTOLSÓ CSEPP A POHÁRBAN,
ADOTT VONATOKON KÖTELEZŐ LESZ
A TESTKAMERA VISELÉSE,
HASZNÁLATÁVAL UGYANIS MEGELŐZHETŐ
A BÁNTALMAZÁS, ILLETVE KÖNNYEBBEN
BEAZONOSÍTHATÓ AZ ELKÖVETŐ.

Augusztus 14-én este a 142-es vonalon a
Lajosmizséről a fővárosba tartó S21-es járat
jegyvizsgálóját Dabas és Inárcs-Kakucs állomás
között egy jeggyel nem rendelkező férfi
bántalmazta: tapétavágó késsel a combján, a
mellkasán és az arcán megvágta, a homlokát
megütötte, majd a vonatról leszállva elmenekült. A
kolléganő nem viselt testkamerát, holott a Nyugati
telephelyen ez a lehetőség adott volt.
Használatával feltehetőleg nem került volna sor a
bántalmazásra, illetve, amennyiben mégis, a
felvétel alapján az elkövetőt már beazonosíthatták
volna.

Így fogalmazott tájékoztatójában Tura
Szvetlána, a MÁV-Start humánerőforrás
igazgatója, hozzátéve, hogy a munkáltató
statisztikája szerint 2020-ban ezidáig a
jegyvizsgálók által jelentett esetek alapján

tettlegességre 24-szer, verbális agresszióra,
fenyegetésre egyszer, tettleges
becsületsértésre 22 alkalommal került sor,
nyolc napon túl gyógyuló sérülés egyszer
történt.
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Tájékoztatója szerint az
elkövetők 80%-a menetjegy
nélkül, érvénytelen,
átruházott jeggyel utazni
szándékozó, valamint ittas
személy volt. A
bántalmazások több mint
fele a délutáni és éjszakai
órákban történt, az esetek
52%-a erre az időszakra
tehető.A testkamerát 2019.
szeptember 1-től használatba
vehették jegyvizsgálók,
összesen 12 telephelyen 103
eszközt. A MÁV-Start
tapasztalatai szerint

Emiatt a munkavállalók
védelme érdekében a MÁVStart 2020. augusztus 31.
napjával a jegyvizsgálóbántalmazással érintett
legkritikusabb vonalakon a
testkamera kötelező
használatát tervezi
elrendelni, az érintett
vonalak: az elővárosi,
valamint a 2., 40a., 100a, 120.,
70., 71. és 142. sz. vonalakon.
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a mobilkamerák használata
láttán az utazók
együttműködőbbé váltak,
megnőtt a jegyvásárlási
hajlandóság. A testkamerával
kísért vonatokon nem történt
atrocitás, a kamerafelvétel
lementésére és
kiolvasásására egy esetben
volt ezidáig szükség. A
jegyvizsgáló-bántalmazás
megelőzésében nagyon
hatékony eszköz lehet a
testkamera alkalmazása, de
sajnos a munkavállalók
kamera használati
hajlandósága nagyon
alacsony.

A testkamerák bevezetését a
VDSzSz Szolidaritás 2015-ben
kezdeményezte, az egyre
több és erőszakosabb,
vasutasokat érő bántalmazás
miatt kollektív munkaügyi
vitát is indítottunk.
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.

Szeptemberben 2.000 Ft
egészségpénztári befizetéssel
9.000 Ft-ot kaphatsz a
munkáltatótól!

Arról, hogy kezdeményezésünk nyomán
valami elkezdődött honlapunkon
beszámoltunk, azonban sikerült még
javítanunk is rajta!
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Személypénztáros
Tagozat: a
pénztárosi
munkakör-család
MMKBesorolásának
felülvizsgálata,
szükséges!
A Volán integrációját követően a tervezett jegy- és
tarifarendszer kialakítása elengedhetetlenné teszi a
módosítást, ezért a Személypénztáros Tagozat kérésére a
VDSzSz Szolidaritás kezdeményezi a munkáltatónál a
pénztáros munkakör-családba tartozó munkakörök
besorolásának felülvizsgálatát. A Tagozat álláspontja
szerint megállapítható, hogy a TSZVI-k területén eltérő
feladatokat végeznek a pénztárosok, ezt azonban az MMKbesorolásuk nem tükrözi. A VDSzSz Szolidaritás
Személypénztáros Tagozatának álláspontja szerint a MÁVSTART Zrt-nél a pénztárosi munkakörök besorolásának
felülvizsgálata is rámutat majd az alábbi
ellentmondásokra. Ezek a magasabb MMK-ba való
besorolással kezelhetőek, így megszűnnének az alapbérek
közti gyakran több tízezer forintos különbségek.
Az automaták forgalomba helyezését követően számos
olyan új napi tevékenység, munkafolyamat jelent meg (pl.
automatából helytelen menetjegy visszaváltása), amelyek
igazolják, hogy hosszútávon továbbra is szükség van a
pénztárosok munkájára, illetve az utazóközönség nagy
része még mindig igényli a pénztárosok személyes
közreműködését a menetjegyváltás és a tájékoztatás
során.
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A VDSzSz Szolidaritás Személypénztárosi
Tagozata az alábbi problémák mielőbbi
kezelése érdekében munkabizottság
létrehozását javasolta a munkáltató és
szakszervezetünk képviselőinek
részvételével, ami felülvizsgálja és
korrigálja a pénztáros munkakörök
besorolását. Sajnos, a munkáltató az
alábbiak ellenére sem vizsgálta felül,
korrigálta mindeddig a pénztárosi
munkaköri család MMK-besorolását, ami a
Tagozat szerint már időszerűbb lenne, mint
valaha:
Az elmúlt 10-15 év során a pénztárosi
munkaköri család átalakult, az új
kihívásokhoz, piaci követelményekhez
igazodva nagymértékben megváltoztak és
megnövekedtek a feladatok, összetettebb
munkafolyamatok nagyobb leterheltséggel
járnak, kibővült a képzési
követelményrendszer, szélesebb körű
ismeretekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy
a pénztárosok a MÁV-Start által elvárt
gondossággal elláthassák feladataikat;az
évek során egyre több személypénztáros
ment nyugdíjba, vagy hagyta el az alacsony
bérezés miatt a MÁV-Startot, ezért egyre
kevesebb a pénztáros.
1. Belföldi személypénztáros (jelenleg: 9
MMK)

A JÉ bevezetésével az esetek többségében
minden pénztáros számadó és
jegypénztáros lett, így fordulhat az elő,
hogy két egymás mellett dolgozó pénztáros
alapbére akár több tízezer forinttal is eltér
- azonos szolgálati idő, azonos
munkavégzés, azonos képzettség mellett.
Ennek felülvizsgálatát és azonos besorolást
szorgalmaz a Tagozat az azonos munkát
végző kollégák részére.
2. Utánfizetési pénztárosi feladatokat
ellátó belföldi személypénztárosok

Személypénztárosi tevékenységük mellett
látják el az utánfizetési pénztárosi
feladatokat, ugyanakkor egyes területeken
a 9., máshol a 10., megint máshol a 11.
MMK-ba sorolták be őket. Az országban az
Igazgatóságok között aszerint is eltérés
van, hogy a pénztárosok részesülnek-e
bérkiegészítésben.

3. Utánfizetési pénztáros, jelenleg 9 MMK

Ma már számadó- és jegypénztárosként
látják el utánfizetési pénztárosi
feladatokat. Az elmúlt években több helyen
a megszűnt a 10. MMK-ba tartozó számadó
pénztáros munkakör, a feladatokat
nagyrészt a számadó- és jegypénztárosok korábbi utánfizetési pénztárosok - vették
át. Ez az a munkakör, ahol a JÉ
bevezetésével területtől függően több
munkakör - például a számadó pénztáros feladatait vették át, miközben semmilyen
kompenzációt nem kaptak.
Az utánfizetési pénztárban dolgozó
számadó- és jegypénztárosok a
jegyvizsgálók le- és feljelentkezési,
leszámoltatási feladatai és az ezekkel
kapcsolatos tevékenységeken túl - TSZVItől függően - továbbiakat is el kell látni:
talált tárgy kezelés;
utasleadási lapok kezelése, bevont
igazolványok postázása, iktatása;
JBI és TSZVI részére egyéb kiadás és
egyéb bevétel kifizetése, rögzítése,
feldolgozása, postázása;
a telepállomáson dolgozó
személypénztárosok bezsákolt
bevételének átvétele és beszállítás
elvégzése a Criterion által;
a személypénztárosok váltópénzzel
történő ellátása;
a váltópénz megrendelése, rögzítése,
szortírozása;
testkamerákkal összefüggő feladatok
elvégzése;
az automatákból kiszedett sérült
bankjegyek átvétele, rögzítése,
beszállítása.
A munkakör összetettségét nem tükrözi az
MMK besorolás, ezáltal a bérezés sem.
4. Nemzetközi személypénztáros (jelenleg:
10 MMK)
talált tárgyak kezelése
egyéb bevétel, egyéb kiadás rendezése
néhány TSZVI területén
utasleadási lapok és bevont
igazolványok kezelése.
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Maszkfegyelem:
egyre
népszerűtlenebb a
maszkviselés,
büntet a
rendőrség, de a
munkáltató is
bekeményíthet
Szakszervezetünk kéri, hogy a
testkamerát - amennyiben van minden esetben kapcsolják be a
jegyvizsgálók, mielőtt a
maszkviselés szabályainak
betartására szólítanák fel a renitens
utasokat. Természetesen, a
vasúttársaság dolgozói részére is
kötelező a maszkviselés, erre hívta
fel a MÁV-csoport nemrég a
munkavállalók figyelmét.
Szűk másfél hónap alatt
megnégyszereződött a
járványügyi előírások
megszegése miatt a
rendőrség által kiszabott
szabálysértési feljelentések
száma, derült ki az Országos
Rendőr-főkapitányság
szeptember 3-i
tájékoztatásából.
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Egyre kevésbé tartják be
ugyanis az emberek a
fertőzés terjedése ellen
hozott intézkedéseket,
megugrott az ilyen ügyekben
kirótt figyelmeztetések és a
helyszíni bírságok száma
is. Ezekbe a maszkviselés
szabályainak megsértése
miatt alkalmazott szankciók

s beleértendők, de nem
kizárólag ezekből tevődnek
össze.
Május 4-től 1385 esetben
kellett figyelmeztetést
kiadni, 645 esetben volt
szükség helyszíni bírságra és
867 alkalommal fajult
egészen szabálysértési
feljelentésig az ügy
A MÁV-Startnál kiadott
jegyvizsgálói parancskönyvi
rendelkezés szerint az alábbi
fedélzeti utastájékoztatást
kell elvégezni minden MÁVSTART Zrt. által
közlekedtetett vonaton,
vonatnemtől függetlenül:
menetjegyek ellenőrzése
során minden olyan utas
figyelmét fel kell hívni az
arc sállal vagy kendővel
történő eltakarására, aki a
viselésre vonatkozó
szabályt nem tartja be,
emellett 30 percenként a
hangos utastájékoztató
berendezésen be kell
mondani az alábbi
szöveget:
Tájékoztatjuk kedves
utasainkat, hogy a vonaton
történő utazás során
kötelező az arc eltakarása
maszkkal, sállal, vagy
kendővel!

Korábban a munkáltató is
beszámolt a fegyelem
lazulásáról.
Biber Anett, a MÁV-csoport
szóvivője az InfoRádiónak
nyilatkozva kiemelte, hogy a
maszkviselés továbbra is
kötelező, a jegyvizsgáló
hatósági segítséget kérhet
ennek betartatásához. Mint
mondta, a jegyvizsgáló nem
bírságolhat, csak kérheti az
utast, aki ha nem
együttműködő, a vonat nem
közlekedik tovább, a
jegyvizsgáló pedig hatósági
segítséget kér. Az operatív
törzs rendelkezése
értelmében a
maszkhasználat továbbra is
kötelező a vonaton, csak
azzal lehet felszállni, a
vonatok ajtaján erre
figyelmeztetünk is, és
hangos utastájékoztató is
van az állomásokon, a
vonaton is.
A MÁV-csoport szóvivője
kitért a vasúttársaság
dolgozóira is, részükre
szintén kötelező a
maszkviselés - a
mozdonyvezetőknek is. Mint
utalt rá,
aki nem tartja be,
"munkajogi intézkedések"
elé nézhet, ez első
alkalommal írásbeli
figyelmeztetést jelent.

Több követelésünk
is teljesült a MÁVos KSZ-módosítás
során
A Felek alapgondolata az volt, hogy
minél rövidebb időn belül hatályba
lépjenek azok a módosítások,
amelyekben már sikerült
konszenzusra jutni, a fennmaradó
ügyekről természetesen
folytatódnak a tárgyalások. Szintén
augusztus 14-én született meg az
Együttműködési Megállapodás,
ennek időbeli hatálya 2020.
december 31-ig szól.
A készenlétet érintő módosító javaslatok kapcsán a Felek
szakmai egyeztetéseket folytatnak, ami szeptember
elején kezdődik. A munkaruházatot érintő kérdéseket
(KSz 4. sz melléklet) a Munkaruházati Bizottság
megtárgyalja szeptember közepéig. Két követelésünk
teljesült: a továbbiakban a kocsimester is megkapja az
elegyrendezői ellátmányt, illetve az elegyrendező
gyakornokok (tolatásvezető, kocsirendező) is részesül két
garnitúra munkaruházatban.

Az R C H- n á l i s t e l j e s ü l t k ö v e t e l é s ü n k
Még a bértárgyalások során vetettük fel, most teljesült:
több munkakör munkavállalói szolgálatonként 4400 forint
pótlékban részesülnek.Azok a jellemzően koordinátorok,
vonatkezelők, raktárnokok, akik - a mobil kocsiszolgálati
tevékenységet ellátó kocsivizsgálókhoz hasonlóan munkájukat az üzemirányító és/vagy áll. op. koordinátor
által meghatározott külső szolgálati helyen végzik,
ugyanarra a pótlékra jogosultak (4400 Ft/szolgálat), mint
az ugyanilyen tevékenységet végző, a tevékenység
ellátására vonatkozó érvényes megállapodással
rendelkező kocsivizsgálók. A tük-vezetők a változásról
tájékoztatást kaptak. A pótlék elszámolása ugyanazon
kód alatt történik.
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NYUGATI PÁLYAUDVAR: ÜZEMELNEK A
PÉNZTÁROSI KONTÉNEREK, A
SZEMÉLYPÉNZTÁROSOK BEKÖLTÖZTEK

Ke z d e mé n y e z é s ü n k r e
érkeztek a
s z e mé l y p é n z t á r o s o k r é s z é r e
szaniteres konténerek a
Ny u g a t i b a a z a u g u s z t u s 1 0 - i
héten.
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Eredetileg mobilbuszokon teljesítettek
szolgálatot a személypénztárosok. A
mobilbuszokon történő munkavégzéssel
kapcsolatosan írásban javasoltuk a
munkáltató részére, hogy amennyiben nem
tudják megoldani az épületben való
jegyértékesítést, akkor rendeljenek
konténert (szaniteres konténert), és abban
biztosítsák a személypénztárosok
elhelyezését, erre került sor végül
augusztusban. A mobilbuszok ugyanis eseti
jelleggel megoldást jelenthetnek az utasok
kiszolgálására, viszont a tartósan történő
munkavégzésre nem tartjuk megfelelőnek
az ott biztosított ergonómiai feltételeket.

Mint Lóczi Csaba TSZV-igazgató felé Bernát
Beatrix, a VDSzSz Szolidaritás budapesti
területi vezető ügyvivője jelezte, az
épületnek az a része, ahol a belföldi
személypénztárak működtek, a beázás
miatt egyelőre nem használható, ezért
onnan ki kellett költözni. Feltételezéseink
szerint a helyreállítás rövid határidőn belül
nem fog megvalósulni. A nemzetközi
pénztárban csak 4 kolléga munkavégzését
tudják egyszerre biztosítani, valamint 2
mobilbuszon történik a jegykiadás.
Bernát Beatrix budapesti területi vezető
ügyvivő a megkeresésében egyúttal
javasolta az igazgató részére szaniteres
konténer rendelését a személypénztárosok
részére - amennyiben nem megoldható
más épületrészben további pénztárak
kialakítása. Mint írta,

Tagtársaink kérésének megfelelően a
VDSzSz Szolidaritás kezdeményezte a KSZ
helyi függelék módosítását, amit a
munkáltató és a többi szakszervezet
elfogadott: az előkészítő és a befejező
munka plusz 10-10 perccel emelkedett: az
előkészítő munka időtartama 10 percről 20
percre, a befejező munkáé pedig 30 percről
40 percre nőtt.

"a mobilbuszok eseti jelleggel megoldást
jelenthetnek az utasok kiszolgálására,
viszont a tartósan történő munkavégzésre
nem tartjuk megfelelőnek az ott
biztosított ergonómiai feltételeket. a
légkondi a hideg levegőt kis távolságról
fújja mindkét kollégára, vannak akik nem
bírják a hideg befújt levegőt (izületi, légúti
gondok miatt), a mellékhelyiségre történő
eljutás körülményes, stb.)
Azokon a szolgálati helyeken, ahol
korábban a pénztárak átépítésre vagy
felújításra kerültek (pl: Kőbánya-Kispest),

Me g k a p t á k a z á l t a l u n k k é r t
p l e x i v é d ő f a l a t a Ke l e t i S t a r t
Üg y f é l s z o l g á l a t á n !

ott is megfelelőbb elhelyezést tudtak
biztosítani a szaniteres konténerekben,
mint a mobilbuszokon."

Sajnos, októberben újabb költözés várható,
akkor ugyanis a kivitelező által biztosított
nagyobb konténerekbe kell ismét
átköltözni, ebből azonban a nemzetközi
pénztárosok sem maradnak ki, hiszen
addigra - a tervek szerint - a tetőfelújítási
munkálatok előrehaladása miatt a Nyugati
pályaudvaron a nemzetközi jegypénztárat
is lezárják.

Márciustól (ekkor kértük) júliusig ugyanis a
munkáltató attól tartott, hogy a plexifal
alkalmazása pánikot idézne elő az
utasokban.
Álláspontunk szerint nem az utasok
pánikérzete az elsődleges, hanem az, hogy
a munkáltató megvédje saját kollégáit.
A járvány első hulláma idején a
veszélyhelyzet fokozódásával az
ügyfélszolgálatot leköltöztették a
személypénztárba, majd ismét
felköltöztették a korábbi helyükre,ide
került végül a plexi védőfal is!
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100 éve történt:
vasutas trianon (2. rész)

A ma Ukrajnához tartozó
csapi csomópont fontos
szerepet töltött be a korabeli
közlekedésben; ügyének
tárgyalására több ízben is sor
került, és mind a románok,
mind a csehek — ezzel el is
érkezünk a csehszlovákmagyar határra — saját
államukon belül kívánták
tudni. A Csap-Sátoraljaújhely
vasútvonal hovatartozása
vitára is alapot adott,
mégpedig a szövetségesek
között. Az 1919 márciusában
tartandó bizottsági
tárgyaláson kisebb szóváltás
kerekedett miatta a francia
és angol képviselők között.
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Ez a szakasz — magyar
többségű településekkel Kassáról indult és a
Kárpátalján Kőrösmező
végponttal kapcsolatot
teremtett Galíciával.
Sátoraljaújhelyre tehát
mindenképp szükség volt
ezen a vonalon.
Ebben az esetben a konok
franciák valamelyest
engedékenyebbnek
látszottak: míg az angolok az
említett vonalat csehszlovák
területen tudták elképzelni,
a franciák delegációjának
vezetője, Jules Laroche azt az
álláspontot szorgalmazta,
hogy maga a város,

Sátoraljaújhely maradjon
magyar területen, de
vasútállomása csehszlovák
fennhatóság alá tartozzon.
A tanácskozások másik
szakaszában, májusban már
változtattak a perspektíván:
ekkor az volt az elképzelés,
hogy a Sátoraljaújhely-Csap
közötti vasútvonaltól délre
húzzák meg Magyarország és
Csehszlovákia határát. A
végleges rendezésnél
azonban viszszatértek az
eredeti koncepcióhoz:
Sátoraljaújhely városa a
határon belül maradt,
állomása viszont csehszlovák
közlekedési igényeket
szolgált ki ezen túl.

(Nem csak egy város szenvedte el elszakítását
vasútállomásától, ugyanez történt szintén a csehszlovák
határ mentén Komárom esetében is). Az eset említése
tipikus példája annak, hogy a tárgyalások alkalmával a
szövetségesek képviselői egymás között sem egyeztek meg
könnyen a lehetséges határvonalak ügyében, így a vasúti
kérdéseket illetően közöttük is gyakorta vita bontakozott ki.
Kitűnően illusztrálja a csehszlovák-magyar határ kérdése azt
is, hogy az utódállamok számára megállapított területek
nagysága nem minden esetben felelt meg az érintettek
elképzeléseinek. A Legfelsőbb Tanács határkijelölését
elfogadva például Karel Kramáf csehszlovák politikus
felvetett egy „csekély" módosítást a Csata-Kalonda-Losonc
vasútvonal ügyében, amely az Ipolyság területén fekszik.
Szerinte ez Csehszlovákiához kell hogy kerüljön,

his zen a z „ or szág bold og ulása és
f ejlőd és e szempontjáb ól d ön tő
jele ntő sé gg el bír ", valamint e
n élk ü l „a csehszlovákokat egy
f on to s kö zlekedési vo naltól
f osz tjá k meg , egy ige n n agy
kiterjedé sű és más ké p p e n
meg köze líthetetlen ter ületen ".
Tovább is ment: az említett vonal és a korponai vonal közti
csomópontra is igényt tartott, ergo „jut is, marad is" alapon
Magyarország ezt nélkülözni tudná, mivel ezt leszámítva is
jól kiépített infrastruktúrával rendelkezik, a csehek északi
irányú közlekedése viszont nagymértékben függ ettől. A
csehszlovák vezetők ráadásul kezdetben eljátszottak egy
Budapest-Hatvan-Miskolc-Sátoraljaújhely vonalú déli határ
gondolatával is, hogy hozzájuk tartozzon az Európa nyugatiés délkeleti vidékeit összekapcsoló vasúthálózat budapesti
csomópontja.
Az 1850-es évektől Budapesten át vezetett az a vasútvonal,
amelyen keresztül Németországgal, a Balkánnal, a Feketetengerrel, Oroszországgal és az Adriai-tengerrel kereskedelmi
kapcsolatot tartott fenn a Monarchia. A szlovák etnikai határ
itt abszolút nyilvánvalóan sem sokat nyomott a latba,
mérvadó elvvé a stratégiai elv vált. A szlovák etnikai határ
Kassánál véget ért, s az ettől, valamint Rimaszombattól délre
eső magyar lakta települések — mintegy egymillió magyarral
- csehszlovák fennhatóság alá kerültek. A Csehszlovák
Államvasutakhoz került a Felvidék helyiérdekű vasúthálózata,
a Bártfa-Eperjes-Kassa vonallal.
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Vis zon t a csehszlová k kor mán y na gyra törő
e lké p ze lés e még ezzel sem ért véget:
Ma gy ar or szág ter ület én lét ez et t egy ún. „ k ülső"
g yűr ű, amely a Pozson y-Kassa-Má ra mar osNagy v árad -Nag ykan izsa-S zomb athely-Sop r onPo zso ny v onal men t én épült ki. A csehszlová k
e lké p ze lés ek itt is t ága s teret ölelt ek f el: e
s zer int Nag ykan izsa és S zomba thely
állo más ain ak megszerzésével sza ba d uta t
ny er he ttek volna Fiume és így a virá gzó te nge ri
ke r es ked e lem irá nya felé. Ez az a spir á c ió
az onban a nagyhat almak részér ő l nem
talált támog atásra .
Még egy fontos vasúti csomópontot merült fel a csehszlovák
követeléseket illetően, viszont ez már nem magyar területet
"érint". A gmündi vasútállomásról van szó, ami a Monarchia
osztrák területének része volt Alsó-Ausztria tartományban,
az osztrák-cseh határon. E kérdés részleteinek itt és most
nincs jelentősége, ugyanakkor azért érdemel említést, mert
Gmünd példája mutatja, hogy a vasút a határok
átalakításáért folyó vitában nem csak Magyarországgal
kapcsolatban esett latba súlyos érvként.
A cseh diplomáciának sikerült szert tennie az egykori
magyar koronázó- és fővárost, Pozsonyt Komárommal
összekötő csallóközi vasútra is, amely 1896-tól működött. Az
etnikai elvet itt is „félretolták", holott ez az országrész de
facto színtisztán magyarok lakta terület volt. A csehek 5060 ezerre becsülték az itt élő magyar ajkúak létszámát, ám
Eduard Benes csehszlovák külügyminiszter hangsúlyozza,
hogy „jámbor, békés népességről van szó", akik a határ
túloldalára kerülésük következtében bizonyára nem fognak
ellenállást tanúsítani. Ezen felül leszögezte, „ha a Csallóközt
a magyaroknak adják, ezzel megfojtják Pozsonyt". Itt újra a
nyers gazdasági célok kerekedtek felül: Pozsonyt
mindenképp magukénak akarták tudni, folyami kikötőjének
fontos szerepe miatt, ugyanis kijáratot akartak a Feketetengerre a Dunán keresztül. Viszont ha még ez sem lett
volna elegendő indok, kérte, hogy vegyék figyelembe azt a
tényt, miszerint ha nem kapják meg a Csallóköz területét,
akkor „súlyos belső válság törne ki közöttük", valamint a
Trencsénről való lemondás után „ez újabb megaláztatást
jelentene számukra." Az anyaországtól elválasztott
magyarok aránya 30%-ot tesz ki azon nációk között, akik a
cseh határon túlra kerültek.
Forrás: MÚLT-KOR történelmi magazin
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PIHENŐIDŐ KIADÁSA: A
SZAKSZERVEZETÜNK ÁLTAL
JOGERŐSEN MEGNYERT PER
TANULSÁGAI
A Kúria a VDSzSz Szolidaritás által
képviselt tagtársaink javára döntött a
pihenőidő kiadása miatt indított
perben. Nemrég az ítélet is megérkezett,
ennek tanulságait foglaljuk össze.

Bátaszéki mozdonyvezető tagtársaink —
Borsányi Bélával, a VDSzSz Szolidaritás
Bátaszéki Mozdonyvezető Tagcsoport
vezető ügyvivőjével az élen —
szakszervezetünket keresték meg évekkel
ezelőtt számos foglalkoztatási anomália
orvoslása érdekében. Ezek közül a
leglényegesebb panasz a munkaidő
beosztásával, illetve a pihenőidő kiadásával
kapcsolatban merült fel, mivel viszonylag
gyakran fordult elő, hogy a heti pihenőidő
kijelölésére — helyi vezénylési hibákból és
jogértelmezési problémákból adódóan –
nem került sor.
Az ügyben — a sikertelen egyeztetéseket
követően — tagtársainkat képviselve egy
„próbapert” indítottunk a Szekszárdi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon,
amit meg is nyertünk.A történet azonban
másodfokon furcsa fordulatot vett. A
próbaperben is eljáró törvényszéki tanács —
korábbi döntésével szemben — ez esetben
eltérő ítéletet hozott, keresetünket
elutasította. Nem maradt más lehetőség,
mint a rendkívüli jogorvoslat, a
felülvizsgálati kérelem, mely végül is
megnyugtató módon zárta le a jogvitát.
A Kúria honlapunkon hozzáférhető ítélete
részletesen taglalja a vizsgált
jogkérdéseket, íme, egy rövid összefoglaló
a tanulságok levonása érdekében:

A munkaidő-beosztás (és annak
megváltoztatása) terén tapasztalható a
legtöbb jogellenes munkáltatói gyakorlat,
ezért a szakszervezetek részéről erre
kiemelt figyelmet kell fordítani. Bizonyos
munkavállalói csoportok esetében (és ez
jelen perben képviselt tagtársainkra is igaz)
még a jogszerű munkaidő-beosztás is
hosszú távon egészségkárosodáshoz
vezethet. A "Munkabiztonság a közösségi
közlekedésben" c. tanulmány kockázati
tényezők között említi a zajt, a vibrációt
(mozdony, pálya), a stresszt (járművezetés,
forgalmi helyzet, nagy felelősség) és az
egyéb pszichoszociális tényezők
kiemelkedő súlyát (kedvezőtlen munkaidőbeosztás éjszakai munkavégzéssel
súlyosbítva, a rendszeres túlmunka, a
munkaközi szünet kiadásának anomáliái és
a rendszertelen étkezési szokások stb.). A
tanulmány jelzi, hogy a fentiek többsége
a forgalmi területen dolgozókra is igaz.
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Másik tanulság, hogy a pihenéshez való jog
munkavállalói alapjog. Az Európai Unió
Alapjogi Chartájának 31. cikke a
tisztességes és igazságos munkafeltételek
kapcsán rögzíti:
(1) Minden munkavállalónak joga van az
egészségét, biztonságát és méltóságát
tiszteletben tartó munkafeltételekhez.
(2) Minden munkavállalónak joga van a
munkaidő felső határának korlátozásához,
a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az
éves fizetett szabadsághoz.

Borsányi Béla, a VDSzSz Szolidaritás
Bátaszéki Mozdonyvezető Tagcsoport
vezető ügyvivőjével a per indításakor
beszélgettünk, 2016-ban. Akkor elmondta,
hogy szerinte a mai világban nem egy
csöndes beszélgetőtársra vagy egyesületre,
szakszervezetre van szükség, hanem egy
olyan "éles és hangos kiállású"
szakszervezetre, mint a VDSzSz
Szolidaritás. Hiszen nagyon sok probléma
van, amit a MÁV – de főleg a Start vezetői –
nem igazán akarnak tudomásul venni.

A hatályos munkatörvény megkülönbözteti
a heti pihenő nap és a heti pihenőidő
jogintézményét, és lényeges eltéréseket
állapít meg. Ebből adódóan ezek
alkalmazása nem mosható össze. A
pihenőidőre vonatkozó rendelkezés a
munkaidőkeret hosszától függetlenül
(naptári)heti korlát és beosztási szabály.

Az igaz, hogy mi a MÁV-hoz – jelenleg

Nagyon lényeges a kollektív szerződéses
szabályozás, mely jelen esetben jól
láthatóan megfelelő védelmet biztosított a
munkavállalóknak.
A jogellenes munkaidő-beosztás egyik
legfontosabb jogkövetkezménye lehet
a rendkívüli munkavégzés. Minden olyan
esetben, amikor a munkáltató jogellenesen,
azaz olyan időszakra (vagy olyan
időtartamon belül) osztja be a
munkavállalót munkavégzésre (és ezt nem
rendkívüli munkavégzésként rendeli el),
amikor a munkavállalónak munkavégzési
kötelezettsége egyébként nem lenne vagy
nem lehetne (lásd a korábbi készenléti
jellegű munkaköröket érintő VDSzSz
Szolidaritás pert), akkor erre csak
rendkívüli munkavégzés keretében van
lehetőség.
dr. Szabó Imre

MÁV-Starthoz - szegődtünk, de a
munkaerőnket adtuk el a MÁV-Startnak,
és nem az egészségünket. Viszont
napjainkban – lásd a jegyvizsgálókat is –
gyakorlatilag a MÁV-Start már az
egészségünket bocsátja áruba, és
kockáztatja. Mindig a jóhiszeműségünkre
alapoz, sőt nagyon-nagyon sokszor a
kollégák félelemérzetére és a
létbizonytalanságára.

A Bátaszéki Mozdonyvezető Tagcsoport
vezető ügyvivője szerint el kell érni, hogy a
heti pihenőidőt ne vasárnap-hétfőn adják
ki, mert ez két hétnek számít: nem
érvényesül a heti két egybefüggően
kiadandó pihenőidő, a kétszer 48 óra,
illetve a munkaidőkeret heti átlagában
meg kell lennie a 48 órának. Bélának a
kollégák megmutatják vezénylésüket,
nagyon sokszor fordulnak hozzá tanácsért
Kecskeméttől kezdve Dombóváron át az
ország minden pontjáról a heti 48 órás
pihenőidővel kapcsolatban. Úgy
tapasztalja, hogy ez nem csak helyi, hanem
országos probléma. Mint mondta:
A 48 óra heti pihenőidőt jelen esetben
túlmunkával, túlórával kell megváltani, az
alapbérem 100%-ával. Ahányszor nekem
egy hónapban a munkaidőkeretben nem
adták ki a 48 óra pihenőidőt, azt annyiszor
100%-kal ki kell fizetni.
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Egészségpénztár
tagsági tájékoztató
AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI BEFIZETÉSEK A
MEGTAKARÍTÁSOK EGY SPECIÁLIS,
ADÓKEDVEZMÉNYEKKEL IS
TÁMOGATOTT FORMÁJA. A TAGSÁG
LEHETŐSÉGET AD ARRA, HOGY FEL
TUDJUNK KÉSZÜLNI A VÁRATLANUL
JELENTKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI KIADÁSOK
BIZONYOS MÉRTÉKŰ FEDEZÉSÉRE.

Már közel 4 500 kollégánk
kérte egészségpénztári
tagdíjának bérből történő
átutalását a munkáltatójától.
Mire jó az egészségpénztári
tagság? Az egészségpénztári
befizetések a megtakarítások
egy speciális,
adókedvezményekkel is
támogatott formája. Az
egészségpénztári tagság
lehetőséget ad arra, hogy az
egészség megőrzése
érdekében tett kiadásainkat
finanszírozzuk, s hogy fel
tudjunk készülni a váratlanul
jelentkező egészségügyi
kiadások bizonyos mértékű
fedezésére. Az
egészségpénztári
megtakarítások szinte
azonnal felhasználhatók.Az
idei évtől az
egészségpénztári tagdíj
rendezésére a tagdíj
összegének munkabérből
történő átutalásával van
lehetőségünk. Ehhez csupán
egy nyilatkozatot kell
kitölteni, és eljuttatni a
humán ügyfélszolgálatra.

Az így befizetett összegek
után 20% SZJA
kedvezmény vehető igénybe
(SZJA törvényben
meghatározott feltételeknek
való megfelelés esetén), ami
továbbra is vonzóvá teszi az
egészségpénztári tagság
fenntartását.
Fontos figyelni arra, hogy az
egészségpénztáraknál létezik
egy havi kötelező tagdíj –
például a Vasutas
Egészségpénztárnál 5 000
Ft/hó. Ezért célszerű
legalább ennek az összegnek
a levonását és átutalását
kérni a munkáltatótól, s így
továbbra is egyszerű marad a
havi tagdíj rendezése.
A havi tagdíj munkabérből
történő átutalására
vonatkozó
nyilatkozatot pedig elegendő
elektronikus formában
eljuttatni a humán
ügyfélszolgálatra, de
lehetőség van a személyes
leadásra is.
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Teendők a munkabérből való
egészségpénztári
átutaláshoz
1. Amennyiben korábban már igényelt a
VBKJ keretéből, vagy munkabéréből
egészségpénztári utalást, a havi tagdíj
munkabérből történő átutalásához a
nyilatkozatot – „Nyilatkozat Önkéntes
nyugdíjpénztári- egészségpénztári- és
önsegélyező pénztári tagdíj
munkabérből történő levonásához" – ki
kell tölteni, és (elektronikus formában)
el kell juttatni a humán
ügyfélszolgálatra. A kitöltött nyilatkozat
humán ügyfélszolgálatra való eljuttatása
történhet a kinyomtatott és kitöltött
nyilatkozat szkennelésével, mobil
telefonnal történő, olvasható minőségű
lefotózásával és megküldésével a humán
ügyfélszolgálati iroda emailcímére, vagy
a humanus@mav-szk.hu email-címre,
vagy személyesen. Lehetőség van a
nyilatkozat nyomtatás nélkül történő
megküldésére is, ebben az esetben az
elektronikusan kitöltött (csak
számítógépen kitöltött) nyilatkozatot
kell a humán ügyfélszolgálati iroda
email-címére, vagy a humanus@mavszk.hu emailcímre megküldeni.
2. Amennyiben korábban még nem
igényelt VBKJ keretéből/vagy
munkabéréből egészségpénztári utalást,
abban az esetben a megbízás mellett a
pénztári tagságot igazoló belépési
nyilatkozatot, elektronikus ügyintézés
esetén annak szkennelt képét vagy
mobiltelefonnal készített olvasható
minőségű fotóját is csatolni kell a
nyilatkozathoz.
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A humán ügyfélszolgálat az elektronikus
leveleket bármilyen e-mail címről
befogadja (pl: saját privát e-mail, vállalaton
belül más kolléga e-mail címe). Önkéntes
Egészségpénztári tagság esetén az
egészségpénztári- és önsegélyező pénztári
tagdíj munkabérből történő levonásához
a Nyilatkozat 2. pontját szükséges kitölteni.
A megfelelően kitöltött nyilatkozatot a
Humán szolgáltatás az alábbiak szerint
dolgozza fel: a tárgyhó 25-ig beérkezett
dokumentumok feldolgozása az adott
hónapban megtörténik, a tagdíj levonást az
adott hónap bérszámfejtésében
érvényesítik. A tárgyhó 25-e után érkező
dokumentumok feldolgozása és bérből való
levonása a következő hónaptól érvényesül.
Visszamenőleges, a tárgyhónapnál korábbi
hónapokra vonatkozó levonási megbízás
nem adható le.

Több lényeges ponton is
sikerült javítanunk
a MÁV-Start Együttműködési
Megállapodásán

VÉGLEGES: A Munkáltató a vállalaton belül

Javaslatainknak köszönhetően a
tárgyalás során számos ponton
javult a MÁV-Start
Együttműködési Megállapodása a
munkáltató eredeti tervezetéhez
képest, ezeket gyűjtöttük össze.
Javasoltuk az 1.1. pont kiegészítését annak
érdekében, hogy ne csak a műszaki
fejlesztések, hanem a vasúti
személyszállítási közszolgáltatási
megrendelések esetleges változásának
létszámra gyakorolt hatásáról is készüljön
elemzés, amennyiben ilyen igény felmerül.

az egyes szervezeti egységek területileg
eltérő munkaerő-piaci környezetének
kiegyenlítése érdekében munkásszállás
biztosításával is növeli a munkavállalók
mobilitását.

2.3. pont, első francia
bekezdésével kapcsolatban a munkáltató
kinyilvánította, hogy magára nézve
kötelezőnek tekinti a munkaviszony közös
megegyezéssel történő megszüntetésre
irányuló megállapodás megkötésének
felajánlását, amit minden esetben fel is fog
ajánlani minden munkavállaló számára, aki
a MÁV-START Zrt-nél legalább 25 éven
keresztül a vasúti közlekedés

VÉGLEGES: A Munkáltató vállalja, hogy a

biztonságával összefüggő munkaköröket

műszaki fejlesztések és a vasúti

betöltő munkavállalókkal szemben

személyszállítási közszolgáltatási

támasztott egészségügyi

megrendelések esetleges

követelményekről és az egészségügyi

változásának jövőbeni létszámra

vizsgálat rendjéről szóló 203/2009 (IX. 18.)

gyakorolt hatásainak elemzését elvégzi és

Korm. rendeletnek a jelen megállapodás

ezt az érdekképviseletek részére

megkötésének napján hatályos szövege

bemutatja. A létszámkiváltó hatással járó

alapján annak hatálya alá tartozó

beruházások esetén az esetlegesen

munkakörben (a továbbiakban: „hatósági

felszabaduló munkavállalók

orvosi vizsgálathoz kötött

továbbfoglalkoztatásának lehetőségeiről

munkakörben”) volt foglalkoztatva,

intézkedési tervet dolgoz ki. Ennek

és az egészségi állapotának

kapcsán az aláíró szakszervezetek

munkavégzésből eredő megromlása miatt

bármelyikének kérésére egyeztetést

–a korhatár előtti ellátására való

folytat.

jogosultságának illetve az öregségi teljes
nyugdíjra való jogosultságának az elérése

A 2.1. pont 5. francia bekezdésének
kiegészítését javasoltuk, így a vállalaton
belüli "szervezeti egységek" megfogalmazás
"egyes szervezeti egységek"
megfogalmazásra módosult:

előtt 24 hónapon belül – munkaköre
ellátására véglegesen alkalmatlanná vált
(kivéve rokkantság), és számára más,
megfelelő munkakör felajánlása nem
lehetséges.

31

2.4. Rekreációs intézkedések: A
csoportszintű működésre is tekintettel
kezdeményeztük, hogy a MÁVos megállapodáshoz hasonlóan az alábbi
szöveg a MÁV-Start-nál is kerüljön bele a
megállapodásba:
„A Felek megállapodnak abban, hogy a
Munkáltató megvizsgálja és felajánlja az
Egészségmegőrző programban való
részvétel lehetőségét a még
hátralévő ütem(ek) idejére és
létszámkeretének terhére a 230 órát
meghaladó mértékű rendkívüli
munkavégzést teljesített munkavállalók
részére.
VÉGLEGES: A Munkáltató biztosítani
kívánja továbbá a baleseti eseményben
érintett, az esemény következtében lelki
traumát elszenvedő vasúti
járművezetőknek és a személyszállítási
utazó munkakörökben foglalkoztatott
munkavállalóknak, hogy az éves
kapacitások terhére, határidőn túl, saját
kérésükre, soron kívül igénybe vehessék az utasításban foglalt feltételekkel - az
Egészségmegőrző Programot. Ezeken felül,
az éves szabad kapacitás terhére a
Munkáltató biztosítani kívánja azon
munkavállalók részére is a programban
való részvételt, akik 230 órát meghaladó
mértékű rendkívüli munkavégzést
teljesítettek.

A tárgyalás során javasoltuk a 2.6 pont
kiegészítését az alábbiakkal:
A munkáltató az új és a potenciálisan új
munkavállalók munkahelyi
beilleszkedésének elősegítése céljából
megvizsgálja mentori rendszer
bevezetésének, illetve kiterjesztésének
lehetőségét a diplomás pályakezdőkre, a
nem diplomás pályakezdőkre, a duális
képzés keretében a MÁV-START Zrt.nél tevékenykedő tanulókra, és az
ösztöndíjas tanulókra.
VÉGLEGES: „A munkáltató az új és a
potenciálisan új munkavállalók
munkahelyi beilleszkedésének elősegítése
céljából megvizsgálja a jelenlegi mentori
rendszer kiterjesztésének és közös
szabályozásának lehetőségét.”

3.2 pont első bekezdéseként javasoltuk
átemelni az alábbi, aktualizált pontot a
MÁV Zrt. Együttműködési
Megállapodásából, ami szintén megtörtént.
„A MÁV-START Zrt. a jelen megállapodás
hatálya alatt – a 2020. évre vonatkozóan
megkötött bérmegállapodásban
foglaltakon és a szükségessé vált
belső strukturális változásokon túl – nem
tervezi a foglalkoztatottak számának
érdemi csökkentését.”
VÉGLEGES: A MÁV-START Zrt. a jelen
megállapodás hatálya alatt – a 2020. évre
vonatkozóan megkötött

Ezen kívül még javasoltuk az alábbiakat,
ezek azonban csak jövőre kerülhetnek az
Együttműködési megállapodásba, mivel a
munkáltató az idei évre nem tervezett
hozzá költséget:

bérmegállapodásban foglaltakon és a

"A Munkáltató a részvételt a jogosult
munkavállaló 40 órára járó távolléti díjával
támogatja akkor is, ha 40 óra távolléti díjjal
fizetett távollétnek a rendes munkaidő
terhére történő biztosítása foglalkoztatási
okból egyébként nem lehetséges. Az
előzőek szerint jogosult munkavállalót
írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy
vállalja-e a programban való
részvételét. Amennyiben az arra jogosultak
száma meghaladná a hátralévő ütemek
létszámkeretét, akkor a létszámkeret feletti
munkavállalók ettől függetlenül jogosultak
a 40 órára számított távolléti díjukra.”

Emellett az új munkakör felajánlására
vonatkozó kötelezettségvállalásnál nem
tartjuk indokoltnak a „munkáltatót
foglalkoztató szervezeti egység”-re való
szűkítést, különösen, hogy az utána
következő részben a felajánlandó
munkakör eléggé egzakt módon behatárolt
(utazási idő, egészségi alkalmasság,
képzettségnek
és végzettsének megfelelőség, elérhető
alapbér). Ezért a „munkavállalót
foglalkoztató szervezeti egység” kitétel
törlését javasoltuk, amit szintén elfogadott
a munkáltató.
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szükségessé vált belső strukturális
változásokon túl – nem tervezi a
foglalkoztatottak számának érdemi
csökkentését.

VÉGLEGES: Munkáltató vállalja, hogy
amennyiben - különösen műszaki
fejlesztés, technológiaváltás,
megrendelés-állomány csökkenés, az
ügyviteli folyamatok átalakítása,
hatékonyság-növelés következtében foglalkoztatási gondok keletkeznének,
a 3.1 pontban szereplő MÁV-csoporton
belüli munkaerőmozgás támogatásán túl
az érintett munkavállalók részére másik,
méltányos továbbfoglalkoztatást jelentő
munkakört ajánl fel, azaz a munkavállaló
munkaviszonyát csak abban az esetben
szünteti meg, ha nincs a képzettségének,
végzettségének megfelelő betöltetlen
másik munkakör, vagy a munkavállaló a
felajánlott munkakört nem vállalja el.

Új, 4.7 pontként kértük felvenni a MÁV
Együttműködési megállapodásába
korábban ugyancsak bekerült alábbi
szöveget:
„4.7. Az aláíró felek kifejezik azon
szándékukat, hogy amennyiben a
Munkáltató foglalkoztatási helyzete a
későbbiekben azt lehetővé teszi, közösen
megvizsgálják a zavartalan vasúti
közlekedést biztosító munkakörökben
(KSz 8. melléklet) a napi teljes munkaidő
mértékének [Mt. 92.§ (1) bekezdés szerinti
napi 8 óra] az egészségi ártalom vagy
veszély kizárásának érdekében [Mt. 205.§
(3) bekezdés] történő csökkentésének
lehetőségét.”
Ez az aláírt megállapodásba változatlan
formában került be.
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Szegedi Start Tagcsoport:
Vasutasnap régi-új
helyszínen
Augusztus 16-án a szegedi
Sziksósfürdőn rendezte meg az
immár hagyományos
szakszervezeti, családi, baráti
eseményt a VDSzSz Szolidaritás
Szegedi Start Tagcsoportja.

Az időjárás csodásan alakult, a pénteki
esőket felváltotta a sugárzó napsütés:
minden adott volt a rendezvény
gondmentes lebonyolításához. A napot
sport és kulturális program is tarkította, a
sportban elsődlegesen a vízi WaterPlay
pálya aratott osztatlan sikert, ezen
gyermekeink, illetve felnőtt tagtársaink
összesen mintegy 27 órát töltöttek el.
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A kulturális programról a Hősök Kapuja
Hagyományőrző Baráti Társaság
gondoskodott az önmagáért beszélő „9-11.
századi életképek és harci bemutatók„
címmel, műsoruk az egész fürdő
közönségénél osztatlan sikert aratott!
Étkezni már 10 órától lehetett: finom
grillhúsok, csirkemell- és combfilé, kétféle
(görög és paradicsom) saláta, amit egy
bogrács babgulyás koronázott meg.
Mindezekhez a nap folyamán korlátlan sós
és édes süteményfogyasztás, üdítő, kávé és
jégkrém társult. A jókedélyű beszélgetős
nap végül este 19 óra körül zárult. Jövőre
ismét megpróbáljuk!
Kurunczi Imre, VDSzSz Szolidaritás,
vezető ügyvivő
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Asbóth Mária, akinek
június 25-én Dániel néven
kisfia,
Bujdosó-Polyák Evelin,
akinek április 22-én Enzó
néven kisfia,
Dávidné Szabó Ágnes,
akinek március 23-án
Luca Rebeka néven
kislánya,
Gyüre Dániel, akinek
július 30-án Luca néven
kislánya,
Juhász András, akinek
július 2-án Lilien néven
kislánya,
Keppel-Kovács Tímea,
akinek május 29-én Attila
néven kisfia,
Kiefer Dániel, akinek
június 28-án
Szabolcs Dániel néven
kisfia,

Kollátné Oliár Krisztina és
Kollát Zsolt, akiknek
június 4-én Luca néven
kislányuk
Nagy-Gál Adrien, akinek
július 21-én Bence néven
kisfia,
Sebestyén Ernő, akinek
július 6-án Hanna Luca
néven kislánya,
Szabados Zoltán, akinek
február 13-án Kristóf néven
kisfia,
Szabó Imre Péter, akinek
április 5-én Zoé Blanka
néven kislánya,
Szénási Sándor, akinek
június 5-én Dorina néven
kislánya
Varga István, akinek
május 16-án Mira néven
kislánya született.

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Tudtad? Szakszervezetünk szociális és segélyezési alapjából támogatja
gyermeket vállaló, alacsony jövedelemmel rendelkező tagjait.
A támogatás a 2018. május után született gyermekek 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.

ALÁBBI TAGTÁRSAINKNAK GYERMEKÜK
SZÜLETETT, EZÉRT GYERMEKVÁLLALÁSI
TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTEK:

