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A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 33. hét
Két szolgálat közötti pihenőidő
A Munka Törvénykönyve foglalkozik a napi pihenőidő fogalmával, amely szerint a napi munka
befejezése és a következő munkanapi munkakezdés között legalább 11 óra egybefüggő
pihenőidőt kell biztosítani. A törvény bizonyos esetekben a napi pihenőidőt (osztott munkaidőben,
megszakítás nélküli, több műszakos vagy idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott
munkavállalók esetén) rövidebben, de legalább 8 órában határozza meg.
A törvény a pihenőidő értelmezésnél nem tesz különbséget „utazási idő" és ténylegesen otthon
töltött pihenőidő között, tehát utazási idővel együtt 11, illetve 8 órás napi pihenőidőnek kell
meglennie a jogszerűen.
2017. januártól a pihenőidőre vonatkozóan garanciális szabály lépett hatályba az osztott,
megszakítás nélküli, többműszakos, idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatottak esetén,
ugyan is két egymást követően beosztott napi pihenőidők együttes tartama legalább 22 óra.
A fenti általános Mt. szabályokhoz képest a MÁV-START KSZ 46.§. speciális szabályokat
tartalmaz a személyszállítási utazószolgálatot ellátók, a fordulós (váltásos) munkarendűek napi
pihenőidejére. A napi pihenőidő 12 óra, amelyet a lakásra (állandó vagy a munkáltatónak
bejelentett ideiglenes tartózkodási helyre) való érkezéstől, a munkába való munkába indulásig kell
figyelembe venni. A helyi függelékek e fő szabálytól eltérhetnek, - az általános gyakorlat azt
mutatja, hogy a helyi függelékek tartalmaznak erre vonatkozó szabályokat - de ekkor sem lehet 8
óra lakáson töltött napi pihenőidőnél kevesebbet meghatározni.
Mivel a KSZ 29.§ megszakítás nélküli (fordulós) munkarendről határoz, ez esetben is
alkalmazandó az Mt. 2017.január 01-től hatályba lépő azon rendelkezése, hogy két egymást
követően beosztott napi pihenőidők együttes tartama legalább 22 óra.
(A KSZ 10. melléklete a vontatási utazókra további speciális szabályokat tartalmaznak.)
Elkezdődtek a kollektív szerződés kötésre vonatkozó tárgyalások a CabTec-nél
Az elmúlt héten elkezdődtek a bértárgyalások a szakszervezetünk és a cég között, valamint
átnyújtottuk a kollektív szerződés tervezetét, amelynek létrejöttével növekszik a kiszámítható
foglalkoztatás, a rendezett munkaügyi kapcsolatok, továbbá a jóléti juttattatások rendszere.
Nyíltnap Szolnokon a Járműjavítóban
Idén 161 éves a MÁV-START Szolnoki Járműjavítási telephelye, amely 2017. szeptember 2-án
(szombaton) 10:00 - 16:00 órák között megnyitja kapuit az érdeklődők számára. A látogatás a
Kőrösi úti központi épületben kezdődik. A túra várhatóan 60-90 percig tart. A belépés díjtalan.
Kedvezmény a Baross vendéglőben
A nyári időszakban is igénybe vehető az MTSZSZ kedvezmény a Baross vendéglőben. A Keleti
pályaudvar közelében lévő Baross Vendéglő Szakszervezetünk tagjainak a mindenkori napi,
legmagasabb vételi árú menü árából 5%-ot, míg az alacarte (étlapról történő) rendelés árából
10%-ot biztosít. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénylő az MTSZSZ tagságát
igazolja. Az étteremben SZÉP kártyát elfogadnak. www.barossvendeglo.hu
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