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A Vasutasok Szakszervezete KSZ módosító javaslatai 

 

KSZ módosító javaslatok: 

1. A 29.§ 3 pontjában szereplő átvezénylési díj emelkedjen 1900 Ft-ra. 

2. A 37.§ 5 pontban felsorolt pótlékok 5%-kal történő megemelését javasoljuk. 

3. 38. § 3. bekezdésében a rendkívüli meleg időjárással összefüggésben elrendelt készenlét 

időtartamának 06-18.00 órák közötti sávot javasoljuk megjelölni. 

4. 40.§ 3. bekezdése a következők szerint módosuljon: (munkaközi szünet) „A fentiekre tekintettel, a 

jelen pont hatálya alá tartozó munkavállalót átalánydíjazásként 900 Ft illeti meg, a 10. sz. 

mellékletben meghatározott napszakban teljesített szolgálatonként. 

5. A 47.§ 2. pontjának bekezdésében foglalt második bekezdését javasoljuk a következők 

szerint módosítani: „Az előzőektől eltérően a 12. sz mellékletben felsorolt nagy forgalmi 

leterheltségű állomásokon foglalkoztatott munkavállalókat, valamint a biztosítóberendezési 

diszpécser és pályavasúti diszpécser munkavállalókat 40%-os mértékű műszakpótlék illeti meg.” 

 

6. 49.§ az itt szereplő pótlékok 5-5%-kal történő emelését javasoljuk. 

 

7. 51.§ első bekezdésében a felügyeletet, betanítást külön megbízás alapján ellátó 

munkavállaló alapbérének 20%-a helyett 25% pótlékot kapjon. 

 

8. 52.§ a vállalati gépjárművet vezető munkavállalók vezetési pótlékát 11 Ft/km összegre 

kérjük megemelni. 

 

9. 62.§ a munkavállaló nem munkabaleseti halála esetén az örökös(ök)nek járó összeget 

1.000.000 Ft-ra kérjük megemelni. 

 

10. 70.§ a munkavállaló munkabaleseti halála esetén az örökös(ök)nek járó  összeget 2.000.000 

Ft-ra kérjük megemelni. 

 
11. A zöldterület karbantartási munkakörben foglalkoztatottak vonatkozásában a következő pótlékokat 

kérjük bevezetni: 

▪ munkavezetői pótlék:     20.000 Ft/hó 

▪ munkavezetői-helyettesi pótlék:    10.000 Ft/hó 
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▪ favágói cserje-és bozótirtási pótlék mértéke: alapbér 5%-a óránként. 

KSZ mellékletek: 

4. sz. melléklet bővítése 

▪ szolgáltatási szakelőadó az V/A munkaköri csoportba 

▪ műszaki szakelőadó I.—II. a VII. munkaköri csoportba  

▪ általános pályavasúti előadó a VII. munkaköri csoportba  

▪ gazdálkodási koordinátor a VII. munkaköri csoportba  

▪ javasoljuk felvenni a technikus gyakornokok (pályás, hidász) munkakörök munkaruha ellátását 

a IX. munkaköri csoportba. 

A IV. munkaköri csoport pontkeretének felülvizsgálatát kérjük: a télikabát megigénylése csak több 

éves pontkeret felhasználásával lenne lehetséges. 

Továbbá, kérjük a táblázatba felvenni: a 93420 számmal melles nadrág, 93405 számmal férfi dzseki 

(vászon). 

Az V. munkaköri csoportban legyen választható a 99134 és 99300 számozású férfi, illetve női 

télikabát. 

6 sz. melléklet kerüljön bővítésre az alábbi munkakörökkel: 

▪ felsővezeték szerelő I-II. 

▪ felsővezeték szerelő csoportvezető 

▪ elektrikus 

▪ biztosítóberendezési műszerész 

▪ biztosítóberendezési lakatos 

▪ kitérőlakatos 

▪ pályamunkás betanított munkás 

▪ pályamunkás 

▪ vonalgondozó betanított munkás 

▪ vonalgondozó 

▪ zöldterület karbantartó (szakmunkás) 

▪ forgózsámoly szerelő 

▪ darukezelő 
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7 sz. melléklet kerüljön bővítésre az alábbi munkakörrel: 

▪ technológiai rendszermérnök 

8. sz. melléklet kerüljön bővítésre az alábbi munkakörökkel: 

▪ forgózsámoly szerelő 

▪ darukezelő 

11. sz. melléklet:  

Javasoljuk felvenni az egyéb vasúti járművezető, illetve felsővezetékszerelő vasúti járművezető 

munkaköröket. 

 

Külön megállapodás megkötését javasoljuk az alábbi tárgykörben: 

A pálya és tartozékai, ingatlan, zöldterület karbantartási, valamint TEB munkakörökben ellenőrzést és 

felügyeletet végző munkavállalók egymás munkája elvégzésének és az abból eredő többlet 

felelősségvállalás bérpótlékkal történő elismerését javasoljuk - a munkáltatói jogkörgyakorló 

elrendelése alapján - azokban az esetekben, amikor valamilyen okból létszámhiány merül fel. A javasolt 

bérpótlék mértéke: a munkavállaló alapbérének 20%-a. 

 

Budapest, 2020. június 4. 
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