A VSZ garanciákat kért

A KÉPZÉSEKRŐL IDŐBEN

MÉGIS KIÉ A
NÁSZAJÁNDÉK?

EGY BÉRMEGÁLLAPODÁS
TÖRTÉNETE

VÉLEMÉNY
Mi van a mozdonyon?

Újévi gondolatok

Dolhai József
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Sok probléma volt tavaly is, de
sokan, sokat tettek
a megoldásért. A jelek arra
utalnak, hogy idén is szükség
lesz a szakértelmükre, az összefogásra, egyszóval minden
kollégára, aki a közösségünkben
és a vasútban látja a jövőjét.
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ELŐRE

JEGYZET
Munkavédelmi őrjárat

Régi program
újratöltve

Újraindul a Vasutasok Szakszervezete munkavédelmi őrjárata,
mert helyenként még mindig döbbenetes körülmények között
dolgoznak a kollégák.

Kinek köszönhető?
apasztalatom szerint a kollégáink –
még a szakszervezeti tagok is – leegyszerűsítve így szokták értékelni az éves bérmegállapodásokat: ha jó, akZlati Róbert
kor a munkáltató (kormány) adta. Ha rossz, akkor a szakszervezet
rontotta el.
Most bizony szépnek hangzik a minimálbér
és a garantált bérminimum emelésének mértéke, de mielőtt még bárki azt hinné, hogy ezt
a kormány önszántából adta, hadd hívjam fel
a figyelmet: a Magyar Szakszervezeti Szövetség évek óta hangoztatja a béremelés országos szintű szükségességét, a Vasutasok
Szakszervezete pedig a vasutasok körében
szükséges jelentős béremelést már a 2015-ös
vasutasnapi kiáltványában is követelte. Emellett már neves közgazdászok, politikusok is
régóta beszélnek ennek szükségességéről.
De adakozó volt-e az állam, amikor ezt a
lépést megtette? Egyáltalán nem. Egy kiválóan kitalált rendszerben a (minimál)béremelések hatásaként jelentkező fogyasztásnövekedésből származó több adóbefizetésből tökéletesen fedezni lehet a járulékcsökkentés miatt kieső bevételt. Egyébként csak
2017-re és 2018-ra garantált a minimálbérek
emelése, és ezzel párhuzamosan a szociális
hozzájárulási adó (szocho) csökkentése.
Utána csak akkor csökken tovább a szocho,
ha előtte legalább 6 százalékkal nőnek a reálkeresetek, azaz, ha először rendben lesz az
államkassza bevételi oldala.
De mi lesz 2017-ben azokkal a vállalatokkal,
jelesül például a MÁV-csoporttal, ahol a szocho-csökkentés még a minimálbér és a
garantált bérminimum emelését sem fedezi?
Ugyanis a vasúton ez a helyzet. A járulékcsökkentésből származó forráson felül további 1 milliárd forintra lenne szükség, csak
ehhez. És még ez sem rendeződött a tulajdonosi oldalon, nemhogy a további „szerencsésebb” munkavállalók bérfejlesztéséhez szükséges forrás. Pedig igény, jogos igény, teljességgel megalapozott igény van rá. Ezt tudják
a tulajdonosi oldalon is, mégsem lépnek.
Márpedig amennyiben a szakképzett munkaerő megtartására nem áldoz a kormány, az a
szolgáltatás stabilitásának drasztikus csökkenésében fog megmutatkozni.
Az idei országos bérmegállapodásban nem
szerepel bérajánlás, mert nem akarta a kormány. Pedig kormányzati támogatás nélkül
egy forint bérfejlesztés sem lesz, de még az új
minimálbért sem tudnák alkalmazni a MÁVnál. Tehát ismét csak egy év zárult le, a feladatok sora viszont megint nem. Még sok a
tennivaló. És bármennyi lesz is a béremelés
vége, kérem, mindenki higgye el, hogy szakszervezet nélkül még annyi sem lett volna!
Azt pedig szintén ne gondolja senki, hogy
ez kormányzati jótékonykodás. Ezért – sőt,
még többért is – megdolgoznak a vasutasok.
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DÖNTÉS
Átment: személyszállítási közszolgáltatási szerződésmódosítás
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Veszélyeztetheti a színvonalas szolgáltatást és
az érintett munkavállalók jogait is a személyszállítási közszolgáltatási szerződésekről (PSO)
szóló rendelet módosítása, ám az Európai Parlament képviselői mégis megszavazták a 4.
Vasúti Csomagot. A baloldali frakció teljes mértékben elfogadta a szakszervezetek, így a VSZ
tiltakozó álláspontját és elutasította a javaslatot, ám a többség döntött. Ezek szerint folytatódhat a liberalizáció, a munkavállalói jogok
kötelező védelmének garantálása nélkül.
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A VSZ
Abban állapodtak meg, hogy a

VSZ: a munkavállalók
védelme kulcskérdés

tiltakozott

rendelet elutasítása mellett fognak szavazni...

DÖNTÉS

DÖNTÉS UTÁN

Deli Andor a döntés utáni közleményében mérföldkőnek
nevezte az új szabályozást, amelynek általános célja a
belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának
megnyitása, a szolgáltatások minőségének javítása és
működési hatékonyságának fokozása, mindezzel javítva
a vasút más közlekedési módokkal szembeni versenyképességét és vonzerejét.
Újhelyi István a parlamenti döntés után elmondta: az,
hogy az igenek és a nemek aránya csaknem megegyezik, azt is mutatja, hogy a baloldal meg tudta mutatni,
csakis úgy képzelik el a liberalizálást, a piacnyitást, ha a
szociális szempontokat érvényesítik.

Továbbra is az ár lesz a döntő

A

BALOLDALI FRAKCIÓ BEADOTT EGY MÓDOSÍTÓ JAVASLATOT, HOGY A SZOCIÁLIS VÉDELEM
KÉRDÉSEI KÖTELEZŐ ÉRVÉNNYEL MÉGIS BEKERÜLJENEK A VÉGSŐ SZÖVEGBE, DE EZT HASONLÓ ARÁNYBAN ISMÉT LESZAVAZTÁK A KÉPVISELŐK.

Korunk nagy kihívása

Nemzedékváltás
Állandó téma, hogy a cégek életében milyen nagy kihívás a
nemzedékváltás, az utánpótlás
kinevelése.

NAGY ÁTTÖRÉS KELLENE
MAGYAR VASUTAS 2017. 1.

Magyarországon a megoldáshoz mindenek előtt vonzóvá kellene tenni a vasúti munkát, nagyobb megbecsülést szerezni a vasutasoknak, s talán változtatni kellene a belépési és a vizsgafeltételeken is. Természetesen
ez feltételezi a tisztességes bérezést is. A Vasutasok Szakszervezete már többször felhívta erre a figyelmet, de ez idáig süket fülekre talált. Csak reménykedni tudunk, hogy a 2017. év nagy áttörést
hoz és rendezi a vasút, a vasutasok helyzetét.
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EURÓPAI ÜZEMI TANÁCS

Bizakodó évzárás az RCG-nél

Teherfuvarozás
a terv alatt

A jövő kilátásai

A személyszállítással nincs probléma az ÖBB Holdingban, a Rail Cargo Group
viszont terv alatt szerepelt tavaly – derült ki az EÜT ülésén Bécsben. Jó
viszont a piaci részesedés, ami a hatalmas konkurencia ellenére az RCH
esetében 63, az RCA-nál pedig 76 százalék.
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Magyarországra készülnek

6

500 millió utas kell!

KÜT
MÁV Zrt. KÜT: időben a képzésekről

Üres lakások
kiutalásáról is döntöttek
A MÁV Zrt. történetében most először fordult elő, hogy a
képzési tervről már az előző év végén tárgyalni lehetett,
köszönhetően annak, hogy a felmérést már időben
elvégezték – derült ki a cég december 15-én tartott KÜT
ülésén.

Kérdések a vizsgáról

Felmérték az oktatási igényeket

Titkári évzáró Pécsen

Terítéken a bérkövetelés és a házi lángos
A Pécsi Területi Képviselet 2016.november 30-án tartotta évzáró titkári értekezletét a Vasutas Művelődési Házban.
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JOG
A múlt év végét az ajándékoknak
és az ajándékozási szerződésnek szenteltük. Megnéztük, mi fán
terem az ajándékozási szerződés, és hogy milyen körülmények
esetén követelhető vissza az
ajándék. 2017 januárját is szenteljük az ajándékozásnak, olyan
sok érdekességet rejt még ez a
téma!
Az ajándék visszakövetelésével
zárult az előző, tavaly év végi cikkünk. Most nézzük azokat az
eseteket, amikor nincs helye a
visszakövetelésnek, ha a fene,
fenét eszik, akkor sem!

Az ajándékozási szerződések és a varánuszgyíkok

Mégis kié a
nászajándék?

Közös tulajdon?
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A megbocsátás következményei
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Az ajándék varánuszgyík
esete

Amikor a szerelem elillant

Fontos
MAGYAR VASUTAS 2017. 1.

Az ajándék visszakövetelésről való lemondásnak számít,
ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül
hosszabb idő nélkül nem
követeli vissza. A szokásos
mértékű ajándék visszakövetelésének sincs helye. Az,
hogy mi a szokásos mérték,
esetről esetre eltérő.
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MUNKABIZTONSÁG
Meddig lehet kockáztatni a vasút biztonságát?
A vasúti közlekedés biztonságát
súlyosan veszélyezteti a magántársaságok egyre terjedő, a költségek
leszorítására alkalmazott gyakorlata, a külső személyzet alkalmazása,
alvállalkozók, független mozdonyvezetők megbízása – derült ki az ETF
Vasúti Szekció ülésén és Vasútbiztonsági Konferenciáján. A helyzetet
rontja, hogy a képzéseken, oktatáson is spórolnak, a mozdonyvezetők pedig akár napi 16 órát is dolgoznak.
avaly, 2016. november 9-10én tartották Brüsszelben az
Európai Közlekedési Dolgozók Szövetségének (ETF)
szervezésében a Vasúti
Szekció soros ülését, valamint a vasút biztonságával
foglalkozó konferenciát, ahol a Vasutasok
Szakszervezetét Zlati Róbert alelnök és
Komiljovics Máté szakértő képviselte.
A napirend és az előző ülésről készült
jegyzőkönyv elfogadását követően elkezdődött az érdemi munka, melyben a 4. Vasúti Csomag (bővebben az 5. oldalon), az
Európai Szociális Párbeszéd, az Európai
Üzemi Tanácsok valamint az ETF különböző testületeinek beszámolói álltak a
középpontban.
Guy Greivelding, az ETF Vasúti Szekció
elnöke az Európai Szociális Párbeszéd
helyzetével kapcsolatban kiemelte: sok
fejtörést okoz, hogy a szociális partnerek
nem a kellő létszámmal és képviseletben
vesznek részt a különböző vasútszakmai
fórumokon, ahol egyébként lehetőség
lenne egyeztetni. A jövőben mindenképpen össze kell hangolni az ETF Vasúti
Szekció és a CER (Európai Vasúttársaságok Szövetsége) illetékes testületének
üléseit.

Egyre több

T
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Mi a cél?
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Az Európai Üzemi Tanács (EÜT) célja az,
hogy a közösségi szintű vállalkozások és
vállalkozáscsoportok munkavállalóinak a
határokon átnyúló tájékoztatáshoz, valamint konzultációhoz való jogát biztosítsa.
Olyan, több uniós országban működő, legkevesebb 1000 munkavállalót foglalkoztató vállalatokról van szó, amelyek legalább
két uniós országban országonként 150
munkavállalót foglalkoztatnak.
Az osztrák VIDA szakszervezet nevében
Gerhard Tauchner elmondta: rotációs alapon szerveznek találkozókat azokban az

országokban, ahol a Rail Cargo Austriának van érdekeltsége. Kiemelte, hogy az
EÜT révén adódik lehetőség a problémák
átbeszélésére, információcserére.
David Gobé, a francia CGT képviselője
kiemelte, hogy a francia vasúttársaság
több országban jelen van, több EÜT-t is
működtet. Lényeges elem a folyamatos
kapcsolattartás, információ- és véleménycsere.
A bolgár Daniela Zlatkova elmondta,
hogy országában rendkívül rosszak a
tapasztalatok a tőkeerős multinacionális
vállalatokkal szemben. Nehéz a munkavállalókat megszólítani, szakszervezetet
alapítani pedig szinte lehetetlen.

Érdekek
és ellenérdekek
Sabine Trier, az ETF főtitkár-helyettese
és a vasúti szekció titkára elmondta,
hogy 2016 őszén egyeztettek az ALE-val,
az Európai Mozdonyvezetők Szakszervezetének Szövetségével. Az elmúlt 10
évben voltak próbálkozások a folyamatos együttműködés kialakítására, azonban ez mindeddig nem sikerült. Az alapvető probléma az, hogy az ALE az ETF-t
versenytársának tekinti és szeretne az

ETF mellett európai szociális partner
lenni. Ez természetesen nem érdeke az
ETF-nek, pedig a határforgalom miatt egy
szorosabb együttműködésre lenne szükség.
Az ülés végén a női, ifi bizottságok képviselői valamint az utazói és mozdonyvezetői munkacsoportok képviselői számoltak be az elmúlt időszak egyeztetéseiről.

Őszintén a
vasútbiztonságról!
A második napon rendezték a vasútbiztonsági konferenciát, amelyen mintegy 20
ország 50 küldötte vett részt. Guy Greivelding, az ETF Vasúti Szekciójának elnöke
köszöntőjében elmondta: az elmúlt hónapok terrortámadásai, a vasutas munkavállalókkal szembeni mindennapos verbális
és fizikai bántalmazások, vasútbalesetek
mutatják, hogy egy ilyen rendezvénynek
nagyon is van létjogosultsága a mai Európában. A cél, hogy nyíltan és őszintén
beszéljünk európai szinten a vasútbiztonságról, az ehhez kapcsolódó oktatás-képzésről, ennek elmaradásáról.
Az európai vasutak működését évek óta
a folyamatos átszervezés, liberalizáció és
versenyhelyzet határozza meg. A vasút

MUNKABIZTONSÁG
Egy állami vállalat mozdonyvezetője egyes országokban például naponta
maximum 6 órát vezethet, addig egy magán vasúttársaság mozdonyvezetője akár 12-15 órát is. Ez jelentős biztonsági kockázatot rejt magában.

a magántársaság
már rég nem vonzó a fiatalok számára.
Sajnos egyre inkább öregszik a vasutas
társadalom, új, pláne fiatal kollégákat
nehéz toborozni.
Josef Doppelbauer, az Európai Vasúti
Ügynökség (ERA) elnöke kiemelte: a konferencián jelenlévők mindegyike azon
fáradozik, hogy a vasútnak jobb legyen. A
vasútnak rengeteg előnye, de sajnos hátránya is van: rendkívül költséges és a
meglévő technikai akadályokat kellene
lebontani.
Giorgio Tuti a svájci SEV szakszervezet
képviseletében elmondta: Európa vasútjain nemcsak a technikában, hanem például
bérben, de munkaidőben is hatalmasak a
különbségek. Egy állami vállalat mozdonyvezetője egyes országokban például
naponta maximum 6 órát vezethet, addig
egy magán vasúttársaság mozdonyvezető-

je akár 12-15 órát is. Ez jelentős biztonsági kockázatot rejt magában.

Minden, ami balesethez vezethet
A német EVG nevében Mathias Pippert
a mannheimi balesettel kapcsolatos
következtetéseit mondta el (2014 augusztusában a mannheimi főpályaudvar területén tehervonat hajtott személyvonatba).
A vizsgálat során kiderült, hogy az ERS
magántársaság balesetet okozó mozdonyvezetője nem kapott megfelelően
oktatást, nem ismerte a jelzéseket, a
pályaismerettel is problémák voltak és a
pihenőidőt sem töltötte le rendesen.
A baleset legnagyobb tanulsága az,
hogy a közlekedési hatóság előzetesen

szinte semmilyen vizsgálatot, monitorozást nem végzett.
Németországban egyébként a vasúti
foglalkoztatás terén mindennaposak az
alvállalkozói szerződések, a munkaerőkölcsönzés, a mozdonyvezetővel gyakran
e-mailen tartják a kapcsolatot.
Ezeket Sabine Trier is megerősítette.
Mint elmondta, az európai mozdonyvezetők az alábbiakról tájékoztatták a konferenciát megelőzően az ETF-et:
– akár 16 órát is mozdonyon töltenek
– gyakori a pályaismeret hiánya
– egyre gyakoribb a külső személyzet
alkalmazása, ideiglenes foglalkoztatás,
alvállalkozói szerződések, független mozdonyvezetők stb.
– elégtelen mennyiségű és minőségű
képzések, egyre több társaság próbál
ezen spórolni.
Komiljovics Máté

Akikre büszkék vagyunk

TEB-Díjasunk 2016-ban
Horváth István, a TEB Technológiai Központ alapszervezetének leköszönő titkára vehette át tavaly év végén a 2005-ben alapított TEB Díjat.
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RCH
Amire az RCH-nál büszkék lehetünk

Egy bérmegállapod
Az RCH történetének eddigi legjelentősebb év végi megállapodás-csomagját
sikerült tető alá hozni tavaly decemberben. A bérek mellett szó esett egyéb
foglalkoztatási kérdésekről is, s a középtávú foglalkoztatáspolitikai megállapodást is meghosszabbították 2022 végéig. A lényeg: jelentős elmozdulást
értünk el a munkáltató eredeti 2,4 százalékos ajánlatától, a megállapodás mindenkinek reálbér-növekedést eredményez és csökkenti a bérfeszültséget.

Érdemi folytatás
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Kezdeti tárgyalások
fékezett habzással
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RCH
AZ ÚJ ALAPBÉR MÁR 2016. DECEMBER 1-TŐL JÁR
AZ RCH MUNKAVÁLLALÓINAK.

dás története

Már az új alapbér
szerint

EREDMÉNYESEBB VÁLLALAT
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Az uniós vasutak tekintetében lezárultak a privatizációk,
s ahol eddig nem történt meg, ott már nem is várható. Az
állami vasúttársaságok helyzete megszilárdult. Ez igaz az
RCH-ra is. Megújult eszközpark, racionalizált szervezet,
meghatározó piaci szerepvállalás jellemzi a vállalatot.
Mindezt – a munkavállalók áldozatvállalásán túl – a jelenlegi tőkeerős tulajdonos teremtette meg.
A magyar állami vasúti árufuvarozás (MÁV Cargo/RCH) privatizációja után, főleg a 2010-es kormányváltást követően előkerültek, felerősödtek és azóta is a felszínen vannak olyan hangok, amelyek újra állami szerepvállalást
sürgettek ezen a piacon. Megfogalmazódott egy új állami
vasúti árufuvarozási vállalat létrehozása is, de legtöbbet
az RCH-ba történő konkrét állami bevásárlásról lehetett
hallani. Az ezzel kapcsolatos folyamat előrehaladását
azóta is egyetlen „konkrétummal” lehet minősíteni: ilyen
közel még soha nem voltunk hozzá.

Az állami bevásárlás az RCH-ba a munkavállalók számára
egy még erősebb piaci jelenlétet, ezért eredményesebb
vállalatot, nyugalmasabb környezetet jelentene, főleg
azzal, hogy elhárulhatna egy konkurens állami cég létrehozásának veszélye.
Mivel az RCH teljesítményének csaknem a fele – egyedüliként a magyar hálózaton – gyűjtő, vagyis egyes-kocsi
forgalomból származik, ezért valamennyi vasutas számára arányaiban is a legtöbb munkát adja. A MÁV-csoport
kiemelt partnereként a vontatási és tolatási szolgáltatás –
mozdony és személyzet egyaránt –, ingatlanhasználat,
humánszolgáltatás, pályahasználat, őrzés védelem, járműkarbantartás megrendelése területén
munkát biztosít a vasutasok nagy családjában dolgozók jelentős részének is.
Mindezek miatt valamennyi vasutas érdekét
szolgálhatná a részbeni újraállamosítás.
Összeállította:
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IDŐSEK
Együttes ülés a VSZ ONYSZ-nél

Az alapszervezetek fókuszába kerültek olyan tagok,
akik a létminimum szintjén, vagy az alatt élnek, ezért
támogatásra szorulnak.

Nehéz körülmények között
élnek a vasutas nyugdíjasok
70 EZER FORINT ALATT
A tagság 10 százalékának 70 ezer forint alatt van a havi
jövedelme – derült ki a VSZ ONYSZ felméréséből, amelyet
a szervezet együttes elnökségi és választmányi ülésén
ismertettek.

Jobbító szándék

Élni, 70 ezerből
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A hűség jutalma
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HÚZÓDÓ TÖRTÉNET VÉGÉRE...

„Magad Uram...”
Munkakörülmény-javító intézkedés keretében szépültek
meg a hatvani kocsivizsgálók szociális helyiségei.
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