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Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Az első ajtós felszállási renddel kapcsolatban a Munkáltató által kiadott, s
rendelkezésünkre bocsátott tájékoztató dokumentumok részletesen meghatározzák az
utasok fel–, és leszállásának rendjével, a jegyellenőrzéssel, valamint a jegyértékesítéssel
kapcsolatos általános szabályokat, illetve a jegyek értékesítése utáni bizonylatolás
szabályrendszerét.
A rendelkezésünkre álló dokumentumok azonban semmilyen konkrét rendelkezést
nem tartalmaznak arról, hogyan kezelje és tárolja a járművezető a
menetdíjbevételt, s az elszámolás részleteiről sem rendelkezik.
Az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság által kiadott, 2012. december 1.
napjától érvényes „Első ajtónál történő felszállási rend technológiája” elnevezésű
dokumentum 1.1 pontja mindössze az alábbi rendelkezést tartalmazza:
„Az érintett vonalakon szolgálatot teljesítő járművezetőket jegykészlettel, valamint az
árusításhoz szükséges nyomtatványokkal és eszközökkel kell felszerelni.”
Arról azonban szó sem esik a fenti dokumentumokban, hogy a Munkáltató pontosan
milyen eszközöket bocsát a járművezetők rendelkezésére a menetdíjbevétel
biztonságos, nyomon követhető, és elszámolható kezelésére és tárolására.
A dokumentum 2.1 pontja szintén csupán az alábbi teljesen általános,
ellenőrizhetetlen, és így súlyos pénzkezelési, és elszámolási problémák
lehetőségét felvető rendelkezést tartalmazza:
A járművezetők részére kiadott jegykészletet, valamint az eladott jegyek utáni
menetdíjbevételt a munkavégzés során az utasok által nem észlelhető és hozzáférhető, jól
zárható helyen fokozott figyelemmel kell tartani.
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Figyelemmel arra, hogy az autóbuszokra a technikai eszközök biztosítására vonatkozó –
fent hivatkozott – rendelkezés ellenére sem szereltek fel pénztárgépeket, vagy legalább
valamilyen, a pénz biztonságos tárolására alkalmas eszközöket, így álláspontunk szerint
fennáll a veszélye annak, hogy a munkáltató megszegve a Munka törvénykönyve
alábbi, 51. § -ban rögzített kötelezettségét, nem biztosítja a munkavállalók számára a
munkavégzéshez szükséges feltételeket.
„A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó
szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá - a felek eltérő megállapodása hiányában - a
munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani.”
Elvárjuk, hogy a munkáltató az Mt. fenti rendelkezésében foglalt kötelezettségét
teljesítve biztosítsa a munkavégzéshez szükséges feltételeket. Az „Első ajtónál történő
felszállási rend technológiája” elnevezésű dokumentum 1.1 pontjában foglaltaknak
megfelelően a gépjárműveket szerelje fel a biztonságos pénzkezeléshez szükséges
eszközökkel, mivel „a BKK Zrt. ügynökeként végzett járművezetői jegyértékesítéshez
kötődő feladatok, szabályok” elnevezésű 02/ATÜVHU/2014. Vezérigazgató-helyettesi
Utasításban meghatározott „készpénz tároló övtáska” nem tekinthető olyan eszköznek,
mely maradéktalanul garantálja a biztonságos és elszámolható kézpénzkezelést.
Felhívom a figyelmét, hogy a 02/ATÜVHU/2014. Vezérigazgató-helyettesi Utasítás nincs
összhangban a számvitelről szóló 2000. évi C törvény rendelkezéseivel, az Utasítás
nem tartalmazza teljes körűen a számviteli törvényben foglaltakat. Hivatkozott törvény
14. § (8) bekezdése egyértelműen felsorolja azon feltételeket, amelyeket feltétlenül
szabályozni kell annak érdekében, hogy a járművezetők a számukra előírt
kötelezettségeket törvényesen végre tudják hajtani.
Felszólítjuk Vezérigazgató Urat a felsorolt törvényi szabályozások betartására és a
jegyértékesítés, valamint az első ajtós felszállási rend felfüggesztésére mindaddig,
amíg a jogszabályi előírások alapján az erre vonatkozó belső szabályozási rend el nem
készül. Az ügy fontosságára tekintettel, a foglalkoztatási szabályok betartása érdekében
konzultációt kezdeményezünk, illetve a kollektív munkaügyi vita mielőbbi folytatását
javasoljuk.
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