MEGÁLLAPODÁS

a MÁV Zrt. Egészségmegőrző Programjának
2013.II. félévi – 2014.I. félévi működtetése során
biztosított munkavégzési kötelezettség alóli
mentesülésről

2013. augusztus 14.

A megállapodást aláíró felek egyetértenek abban, hogy a közlekedés biztonságával
összefüggő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók fokozott éberséget és jó
fizikai állapotot követelő körülmények között végzik napi munkatevékenységüket,
melyhez elengedhetetlen egészségük fenntartása.
Továbbá, az Egészségmegőrző prevenciós program azzal, hogy kiterjed a
munkavállaló egészségének és munkavégző képességének megőrzésére, a
megbetegedések megelőzésére, a szűrési program alapján kimutatott esetlegesen
kialakuló betegségek korai stádiumának felismerésére, a rizikó-faktorok
meghatározására, az éjszakai munkavégzés egészségügyi kockázatainak
csökkentésére, valamint az egészséges életvitelre ösztönző szemléletformáló előadásai
és tréningjei révén hozzájárul az életminőség javulásához, és ez által hatékonyabb
munkavégzéshez.
A Munkáltató a korábbi évek működési tapasztalatai alapján azokban a fizikai
munkakörökben, amelyek arányaiban kisebb mértékben vettek részt az
Egészségmegőrző programban, - a program működtetésére betervezett költség
korlátain belül, a résztvevők összlétszámának és a kapacitás igénybevételének
csökkentésével párhuzamosan - az Egészségmegőrző program egy részére
munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés biztosításával kívánja ösztönözni a
részvételre az adott munkakörökben foglalkoztatottakat.
1.

Egészségmegőrző program működtetése
Felek rögzítik, hogy Munkáltató 2013. II. félév-2014. I. félév időszakban a
működés
feltételeit
tartalmazó
utasításban
foglaltak
szerint
Egészségmegőrző Programot működtet.

2.

A megállapodás hatálya
A megállapodás a MÁV Zrt. 2013. II. félévi-2014. I. félévi
Egészségmegőrző Programjának idejére, azaz 2013. szeptember 01.-től
2014. június 31. napjáig hatályos.

3.

Munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés biztosítása
Felek rögzítik, hogy Munkáltató jelen megállapodás 1. sz. mellékletében
szereplő munkaköröket betöltő munkavállalók részére az Mt. 55. § (1)
bekezdés k) pontja szerint 2 munkanapra, a napi teljes munkaidő mértékével
(8 óra) előre vezényelten távolléti díjjal fizetett távollétet engedélyez,
melynek ideje alatt a munkavállaló mentesül a rendelkezésre állási illetve
munkavégzési kötelezettsége alól.

2

Ennek feltétele, hogy a munkavállaló felvételt nyerjen az Egészségmegőrző
Programba és az elmúlt három évben (2010-2013) nem vett részt ilyen
Programban.
4.

Záró rendelkezések
A felek e megállapodást „kollektív erejű megállapodásnak” tekintik,
amelyet az aláíró felek csak egyezően kinyilvánított közös akarattal
módosíthatnak.
A jelen megállapodás felmondásának jogát a felek kizárják.

Szakszervezetek

Munkáltató

Törölt: …………………………
………………
.…………………………………
…
Vasutasok
Szakszervezete
MÁV
Magyar Államvasutak Zrt.¶
¶
……………………………………
…….
¶
Vasúti Dolgozók Szabad
Szakszervezete Szolidaritás¶
¶
……………………………………
……¶
Pályavasúti Dolgozók
Szakszervezete ¶
¶
……………………………………
……¶
Mérnökök és Technikusok Szabad
Szakszervezete¶
¶
¶
Egyetért:¶
¶
……………………………………
……¶
Mozdonyvezetők Szakszervezete¶
¶
……………………………………
……¶
Vasutasok Független
Szakszervezeti Szövetsége¶
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1. sz. melléklet

A Megállapodás 3. pontja szerinti 2 munkanap fizetett távollétre jogosultak köre

Biztosítóberendezési betanított munkás
Biztosítóberendezési lakatos
Biztosítóberendezési műszerész
Digitális gyengeáramú műszerész
Egyéb vasúti járművezető
Elektrikus I.
Elektrikus II.
Elektrikus III.
Előmunkás
Erősáramú művezető
Felsővezeték szerelő I.
Felsővezeték szerelő II.
Felsővezeték szerelő csoportvezető
Felsővezeték szerelő-vasúti járművezető
Hídszerkezeti lakatos
Hídvizsgáló lakatos
Hídvizsgáló szakmunkás
Kábel és hálózatszer. betanított munkás
Kábel és hálózatszerelő
Kitérő lakatos
Kocsimester
Kocsirendező
Pályamunkás
Pályamunkás betanított munkás
Sarus
Sarus csapatvezető
Tartalékos vonali tolatásvezető
Tolatásvezető I.
Tolatásvezető II.
Vágányféklakatos
Váltóállító táblakezelő
Váltókezelő, elektrodinamikus
Váltókezelő, helyszíni állítású
Váltókezelő, vonóvezetékes
Vasútépítő, karbantartó
Vezető váltókezelő
Vezető váltókezelő I.kat. állomáson
Vonalgondozó
Vonalgondozó betanított munkás
Vonali kocsirendező
Vonali tolatásvezető
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