PVDSZ hírleVél
12.

VÉT hírek
A Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésén a munkakörük betöltésére egészségügyi okból alkalmatlanná vált
munkavállalók tovább foglalkoztatási lehetőségeinek vizsgálata, a megemelkedett banki költségek
problémája szerepelt napirenden.
A szakszervezeti oldal a munkáltató szemére vetette, hogy miközben a MÁV együttműködési megállapodást
köt a Magyar Honvédséggel a pályát kényszerből elhagyó katonák lehetőség szerinti foglalkoztatására, nem
igazán tesz erőfeszítéseket, az orvosi alkalmasságát elvesztő vasutasok tovább foglalkoztatása érdekében. A
rehabilitációs eljárások formálisak és szinte mindig azzal zárulnak, hogy a munkavállaló számára nincs
egészségi alkalmasságának, képzettségének megfelelő másik munkakör.
A PVDSz a vitában kifejtette, hogy elfogadhatatlannak tartja, hogy amíg az a munkavállaló, akinek
munkaviszonya a munkáltató oldalán felmerülő okból (létszámcsökkentés, átszervezés, műszaki fejlesztés)
szűnik meg több végkielégítésre, és felmondási időre számíthat, mint az a munkavállaló, aki esetleg évtizedeket
a MÁV-nál dolgozva orvosilag válik alkalmatlanná munkaköre betöltésére, és ezért szüntetik meg
munkaviszonyát. Az ilyen eseteket a munkajog és ez alapján a MÁV úgy tekinti, hogy a munkaviszony
fenntartása a munkavállaló oldalán felmerült okból válik lehetetlenné. Javasoltuk, hogy a KSz. módosításával
biztosítsuk azt, hogy ugyanolyan jogkövetkezményekkel járjon a munkavállaló egészségi okkal összefüggő
képességével indokolt munkaviszony megszüntetése, mintha a munkáltató működésével összefüggő okból
szűnik meg.
Az ülésen ismét kezdeményezés történt arra, hogy a munkáltató vállalja át a munkavállalóktól a
megnövekedett banki költségeket. A munkáltató tájékoztatta a szakszervezeteket, hogy az általuk megkeresett
bankok nem igazán tudnak az eddigieknél kedvezőbb feltételeket kínálni a vasutasoknak. Felhívta a figyelmet
arra, hogy kezdeményezés van a parlament előtt, hogy havi két készpénz felvétel ingyenes legyen.
A vita során a PVDSz egy megfelelő mértékű béremelésre ösztönözte a munkáltatót a probléma megoldása
érdekében. Utaltunk rá, hogy bár történt egy intézkedés, de annak mértéke és elosztási módja számos
munkavállaló esetében alig-alig elegendő arra, hogy fedezze a megemelkedett tranzakciós illetéket.
Az érdemi napirendi pontokon túl a VÉT ülésen továbbra is téma volt az időszakos forgalmi vizsgák körüli
különféle anomáliák felszámolása érdekében teendő feladatok meghatározása, valamint a munkavállalói oldal
tájékoztatást hallgatott meg a MÁV területén történő közfoglalkoztatásról.
Megtudhattuk, hogy november 1. és április 30. között mintegy 840 fő aktív állományú közfoglalkoztatott fog
napi 6 órás munkaidőben állomás takarítási munkálatokat végezni a MÁV 337 állomásán.
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