FORDÍTSD JÓ IRÁNYBA
A DOLGAID!

LEGYÉL TE IS SZAKSZERVEZETI TAG,

HOGY MEGFELELŐEN TUDJUK EGYÜTT

A MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKEIT KÉPVISELNI!

Érdemes… Szükséges…
Megéri szakszervezeti tagnak lenni?

IGEN!
Lépj be Te is,
erősítsd szakszervezetünket,
tartozz hozzánk!

Hatékony érdekvédelem
A kollektív szerződés és az egyéb kollektív megállapodások
megkötése révén szakszervezetünknek befolyása van a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, a munkavállalókat megillető
juttatások, továbbá a foglalkoztatás jogi kereteinek alakítására.
Erőfeszítéseinknek jelentős szerepe van abban, hogy a vasutas
munkavállalók sok tekintetben kedvezőbb jogi keretek között dolgozhatnak a Munka törvénykönyve általános szabályaihoz képest.
Így például:
• kedvezőbb műszakpótlék szabályok: a megszakítás nélküli
munkarendben dolgozók a teljes ledolgozott munkaidejükre műszakpótlékban részesülnek, nem csak az Mt. szerinti
18:00 és 06:00 óra között teljesített munkaidőre - magasabb „túlóra” pótlék
• kedvezőbb ügyeleti és készenléti díjazás
• hosszú munkaviszony alapján többlet végkielégítés és kedvezőbb felmondási idő szabályok - készenléti jellegű munkakörökben a munkaközi szünet
fizetett munkaidőnek minősül
• az öngondoskodás elősegítése érdekében a munkáltatók magánnyugdíj-pénztári hozzájárulást fizetnek a vasutas munkavállalók részére
• bérkiegészítés a munkaköri egészségi alkalmatlanság miatti más
munkakörbe kerülés esetén
• lakáson töltött napi pihenőidő: a napi pihenőidőt lakáson töltött
időként kell számolni, nem a két szolgálat közötti időként
• ösztönzött nyugdíjazás lehetősége
• alanyi jogú és választható béren kívüli javadalmazási rendszer

Szakszervezetünk folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy mik a tagjaink által legfontosabbnak ítélt igények, elvárások. Állandó törekvésünk, hogy ezek
bekerüljenek a kollektív szerződésekbe, ezáltal jogilag számon kérhetővé és
kikényszeríthetővé váljanak! Szakszervezetünk tagjaként a Te véleményedre
is számítunk.
A VDSzSz Szolidaritás sokat tesz azért, hogy a munkáltatókkal betartassa
a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat. Ennek érdekében szakértőink és
jogászaink a jogellenes munkáltatás ellen fellépnek: képviselik tagjainkat a
munkáltatói jogkörgyakorlókkal szemben, és szükség esetén a bíróságon is!
Teszünk azért, hogy a vasutas tagjaink számára az egészséges és biztonságos munkavégzés jogszabályokban, munkavédelmi szabályzatokban rögzített feltételei adottak legyenek. A munkavédelmi szabályzatok, helyi függelékek kiadása, módosítása során a munkavédelmi bizottságokba választott
tagjaink egyetértési jogot gyakorolnak. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy
tagjaink XXI. században elvárható munkakörülmények között végezhessék
munkájukat! Ne dobd el a pénzed! Legyél vasutas nyugdíjpénztári tag.
Elértük ugyanis, hogy 2018-tól a havi alapbéred 3,5%-nak megfelelő tagdíjhozzájárulást fizet a munkáltató, ha tag vagy. Máskülönben éves szinten a
személyi alapbéred 42%-tól esel el! Megéri? Célunk, hogy ugyanezt az
Egészségpénztárnál is megvalósítsuk.
Tudtad?
Tagdíjad már eleve levonja a munkáltató az adóalapodból.
Ingyenes segítség, képviselet, munkajogi tanácsadás
valamennyi tagtársunk számára!
Területi szervezeteinken ügyvédekkel is biztosítjuk tagjaink munkajogi védelmét!

Te is tehetsz magadért, a munkafeltételek,
munkakörülményeid javításáért!
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A VDSzSz Szolidaritás Alapszabálya értelmében a védelem csak a belépést
követő három hónap elteltével jár automatikusan tagjaink részére, ezért
inkább ne halogasd a döntést! Képviseletet már a munkáltatói eljárás megindítását megelőző meghallgatások, jegyzőkönyvezés esetén is kérhetsz – és
célszerű is kérni. A munkajogi védelem baleset esetén különösen fontos,
és tagjaink számára térítésmentes! Ezen kívül ingyenes munkavédelmi, munkabiztonsági tanácsadást is nyújtunk tagjaink részére!

Szociális politikánk alapvető célja,
hogy szakszervezetünk
– anyagi lehetőségeinek figyelembe
vételével – tagjai, elhunyt
tagjai továbbá meghatározott
hozzátartozói részére anyagi
segítséget nyújtson.

4

A biztosítási díjat nem kell külön befizetned, mert a tagdíjad ezt is magában
foglalja. A VDSzSz Szolidaritás a Signal Biztosítón keresztül az alábbi
szolgáltatásokat nyújtja 2017.03.01-től:
Fedezet megnevezése

Baleseti fedezetek

Biztosítási, segélyezési
és támogatási rendszer

Csoportos baleset-,
élet- és egészségbiztosítás

Bármely okú
fedezetek

Egyedülálló módon a VDSzSz Szolidaritás tagjai számára is ingyenes munkajogi tanácsadást és perképviseletet biztosít a jogerős ítélet kihirdetéséig.
Emellett képzett és tapasztalt ügyvédek ingyenesen tanácsokat adnak munkajoggal, társadalom-biztosítással, családjoggal összefüggő kérdésekben is.
Szakszervezetünk az érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenysége mellett a
következő szolgáltatásokat biztosítja tagjai számára:

Biztosítási összeg

Baleseti halál

500.000 Ft

Baleseti rokkantság (20 %-tól)

500.000 Ft

Baleseti kórh. napi díj (5.naptól)

2.000 Ft

Baleseti műtéti térítés

60.000 Ft

Csonttörés és repedés

15.000 Ft

Égési sérülés

300.000 Ft

Kockázati életbiztosítás

100.000 Ft

Bármely okú táppénz (16. naptól)
egyszeri térítés, évente legfeljebb két
alkalommal

10.000 Ft

A szolgáltatás kárbejelentése: 302476494. kötvényszám feltüntetésével elektronikusan az info@signal.hu vagy 06-40/405-405 telefonszámon történik.
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Mi a tennivaló bajban?
A káreseményt 5 munkanapon belül, írásban jelentsd be a Signal IDUNA
Biztosítónak az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Ügyfélszolgálati iroda:
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 260.
Telefon: 06-40/405-405
Email: info@signal.hu
szemelykar@signal.hu
Online kárbejelentés: www.signal.hu
A biztosító az összes irat beérkezésétől számított 30 napon belül bírálja el az
igényt, a jogosság elismerését követő 30 napon belül fizet!
Részletek: www.vdszsz.hu/biztositas

Rendkívüli szociális segély
Ha a lakhatásul szolgáló ingatlanban elemi kár miatt jelentős anyagi
kár keletkezett, ami miatt tagtársunk és a vele egy háztartásban élő
eltartottak létfenntartása súlyosan veszélybe kerül.
Elemi kár az 1995. évi CXVII. törvény alapján: az elemi csapás (így különösen
a jégeső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, a jég- és a
széltörés, a vihar, a földrengés, valamint a természeti vagy a biológiai eredetű
tűz) okozta kár.
A segélyt a honlapunkról letölthető „Rendkívüli szociális segélykérő lap”
benyújtásával igényelheted. Mellékelni kell az elemi kár megtörténtét alátámasztó igazolást. (Pl. biztosító, katasztrófavédelem végrehajtását végző szerv
által kiállított szakvélemény, jegyzőkönyv, önkormányzati igazolás, stb.)
A segély csak szociálisan rászoruló tag részére adható.
Részletek: www.vdszsz.hu/rendkivuli

Temetési segély
A házastárs, szülő vagy gyermek elhalálozása esetén segélyre vagy jogosult,
ha a temetésről Te gondoskodsz.
Összege 2017. júniustól: 30 000 Ft
A segélyt a honlapunkról letölthető „Temetési segélykérő lap” benyújtásával
kell igényelni, mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat, illete a temetési
költségeket igazoló számla eredetijét vagy hitelesített másolatát.
Bővebben: www.vdszsz.hu/temetesi

Kártérítési támogatás
A VDSzSz Szolidaritás tagja részére támogatást fizethet,
amennyiben munkáltatói eljárás keretében kártérítésre
kötelezik a munkaviszonyból származó kötelezettségeinek
vétkes megszegésével okozott kár esetén, amennyiben
szakszervezetünk képviseletét igénybe veszi az eljárás során.
Mértéke: legfeljebb a kiszabott kártérítés összege, ami naptári évente akár a
200 ezer forintot is elérheti.
Igénylés: a honlapunkról letölthető „Kártérítési Támogatás Kérőlap” benyújtásával, mellékelni kell a munkáltató kártérítési határozatát vagy annak hitelesített
másolatát. A dokumentumok másolatának hitelesítése a VDSzSz Szolidaritás
központjának a titkárságán vagy a területi szervezetek irodáiban történik!
Részletek: www.vdszsz.hu/karterites
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Tagdíjlevonási kérelem (munkáltató példánya)
Alulírott (név): ........................................................, (születési név): ..............................................................,
születési hely, idő: .................................................., anyja neve : ..................................................................,
szolgálati helye: ....................................................., lakcíme: ........................................................................,
törzsszáma: .......................................... az 1991. évi XIX. tv. 1-2 módosított § alapján kérem munkáltatómat,
hogy a bruttó keresetem 1 %-át szakszervezeti tagdíj címen vonja le, és utalja át a VDSzSz Szolidaritás
11707024-20420503 számú bankszámlájára.
Jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Kelt, ............................, ................ év ............................hónap .............. nap

megbízó tag aláírása

................................................................
Tagdíjlevonási kérelem (szakszervezet példánya)
Alulírott (név): .................................................................., (születési név): ...................................................,
születési hely, idő: ............................................................, anyja neve : .......................................................,
szolgálati helye: ...............................................................,
lakcíme: ..........................................................................., törzsszáma: .......................................................,
Mobilszám : .....................................................................,
Email cím (olvasható betűkkel): .....................................................................................................................,
adóazonosító: .................................................................., Taj szám: ............................................................,
társaság: ..........................................................................., munkakör: .........................................................,
területi szervezet: ............................................................., alapszervezet: ...................................................,
az 1991. évi XXIX. tv. 1-2 módosított § alapján kérem munkáltatómat, hogy a bruttó keresetem 1 %-át szakszervezeti tagdíj címen vonja le és utalja át a VDSzSz Szolidaritás 11707024-20420503 számú bankszámlájára.
Jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Kelt, ............................, ................ év ............................hónap .............. nap

megbízó tag aláírása

................................................................
HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT
Alulírott, …………………………………………… (név) a belépési nyilatkozat kitöltésével hozzájárulok ahhoz, hogy a Szakszervezet –
a tagi jogviszonyommal összefüggő – és az általam önként megadott személyes adataimat, a tagnyilvántartási rendszer működtetése,
illetve az ehhez szükséges adatkezelés céljából nyilvántartsa és kezelje.
Engedélyezem továbbá, hogy a VDSzSz Szolidaritás a munkáltatótól – a tagi jogviszonyommal összefüggő – adatokat a munkaidő-kedvezmény igénybevétele / felhasználása során, továbbá statisztikai célú felhasználás céljából megkérje, illetve felhasználja.
A nyilvántartott adatokat a VDSzSz Szolidaritás az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása során használhatja fel.

Kelt, ............................, ................ év ............................hónap .............. nap

aláírás

................................................................

Legyen magánál...
a MAKASZ kedvezménykártyája!

Gyermekvállalási támogatás
Szakszervezetünk szociális és segélyezési alapjából támogatja a gyermeket vállaló, alacsony
jövedelemmel rendelkező tagjait, amennyiben
gyermeke születik. A támogatás a 2017. október
1. utáni születések esetén 10 ezer forint.
A támogatást a gyermekvállalási támogatást
kérelem benyújtásával kell igényelni, a gyermek
születési anyakönyvi kivonatának másolatával.
Ha mindkét szülő tagunk, akkor a támogatásra
mindkét tag jogosult.
Részletek: www.vdszsz.hu/gyermekvallalas

Alapítvány a Vasutasokért
Kiemelt figyelmet fordítunk a nehéz élethelyzetbe került tagjaink megsegítésére.
Az alapítvány támogatást nyújt a saját, vagy gyermeke súlyos betegsége
miatt rászoruló kollégáknak. Ha segíteni kívánod az alapítvány munkáját,
adód 1 %-át ajánld az „Alapítvány A Vasutasokért” javára.
Adószám: 18077524-1-42
Bővebben: www.vdszsz.hu/alapitvany
Érdekvédelem + szociális
gondoskodás = VDSzSz Szolidaritás
Ajándékcsomagunkért küldd el ezt az szlogent
emailen a rejtveny@vdszsz.hu címre, vagy
postán a 1146 Budapest, Thököly út 172. címre!
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MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB AZONNALI KEDVEZMÉNYT
BIZTOSÍTÓ KEDVEZMÉNYKÉRTYA PROGRAMJA
5–50% AZONNALI KEDVEZMÉNY AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN
WWW.MAKASZ.HU

Tagkártya
A VDSzSz Szolidaritás tagjai a MAKASZ Országos Kedvezménykártya Programban több ezer szolgáltatónál jogosultak
kedvezményes vásárlásra, vagy szolgáltatás igénybevételére.
Magyarország legtöbb és legnagyobb számú azonnali kedvezményt nyújtó, országos kedvezménykártya Program.
A kedvezmények – a teljesség igénye nélkül – a gépkocsi vásárlástól, tankolástól, parkolástól, banki és biztosítási szolgáltatásokig, az újság előfizetésig,
könyvvásárlásig, játék, papír-írószerek vásárlásáig, egészségügyi szolgáltatásokon át, a nyelvtanulásig, az utazásig, fürdőkig, sportolásig, éttermek
és színházjegyek kedvezményein át, sok mindent magába foglal. Pl: Office
Depot, K&H Bank, Láng autóalkatrész, MOL a MAKASZ-MOL Green kártyával
együtt, Líra Könyvesboltok, mobilparkolás, Praktiker áruházak havonta két
meghirdetett hétvégén, Hunguest Hotels Zrt. fürdők:
Kehidakustány, Berekfürdő, Ráckeve, Kecskemét,
Komló-Sikonda, Nagyatád, stb.
Bővebb információ a +36 1 281 1190-es telefonszámon kérhető,
vagy a www.makasz.hu-n olvasható.
Az aktuális kedvezményekről a www.makasz.hu-n történő
regisztrációval (tagkártyád számával) tudsz aktuális hírekhez jutni.
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Amennyiben okos telefonnal rendelkezel (androidos és IOSes alkalmazásnál is), a mobil applikáció letöltésével még kön�nyebben tájékozódhatsz az aktuális napi ajánlataikról.

Vodafone
Téged is vár a Vodafone VDSzSz Szolidaritás-flotta!
A VDSzSz Szolidaritás flottaszerződéséhez szükség van a VDSzSz tagkártyára,
vagy az azt helyettesítő papíralapú „Tagsági kedvezmény igénybevételére
szóló” igazolásra. Az igazolást a VDSzSz Szolidaritás területi vezetőitől,
valamint az irodavezetőktől kérheted.
Az „átszerződést” a Vodafone márkaképviseletein az előfizető intézheti
személyazonosságát igazoló igazolvány birtokában. Amennyiben korábbi
flottáinkhoz tartoztál pl: LIGA, akkor a telefonos ügyfélszolgálaton (1270)
keresztül is lehet szerződést módosítani.
A kedvezményes flottában két előfizetési csomag közül választhatsz:
• 2.199 Ft havi előfizetési díj (200 perc normál díjas belföldi lebeszélhetőséggel,
ingyenes csoporton belüli beszélgetés, 8,89 Ft/percdíj, 500 MB adatforgalom)
• 6.941 Ft havi előfizetési díj (korlátlan belföldi, nem emeltdíjas hívások, 1 GB
adatforgalom)
A VDSzSz Szolidaritás FLOTTAKÓDJA: 1a02u
Bővebben: www.vdszsz.hu/vodafone
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Banki szolgáltatások
Bankszámlacsomagtól függő kedvezményekben részesülhetnek a VDSzSz Szolidaritás tagjai!
Így például a számlavezetési díj felét vagy egészét elengedik számukra, de
meghatározott összegig díjmentes lehet a csoportos beszedési megbízás és
a banki átutalás is.
Ezen kívül többek között elengedik a lakástakarékpénztári szerződéskötés
díját, és kedvezményes kamattal vehetnek fel tagjaink lakásvásárlási hitelt és
személyi kölcsönt!
A jogosultság igénybevételének feltétele a MAKASZtagkártya felmutatása
valamelyik OTP-bankfiókban, ezzel éves szinten több ezer forintot lehet
megtakarítani. Fontos, hogy tagjaink közül az OTP-s ügyfeleknek is megéri
regisztrálniuk tagkártyájukkal.
A VDSzSz Szolidaritással kötött szerződés azonosító száma: MSZCS-kód:
810001 (erre hivatkozz). A kedvezményeket a régi és új ügyfelek részére
egyaránt biztosítja a bank.
Bővebben: www.vdszsz.hu/otp
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Ingyenes számlavezetés, hitelkártya levásárolható
kártyakibocsátási díjjal, személyi kölcsön kedvezményes kamattal, jelzáloghitel ingatlanvásárlásra és szabad felhasználásra,
megtakarítások és befektetések.
Részletes tájékoztatás a bankfiókokban, a tagsági viszony a MAKASZ-tagkártya bemutatásával igazolható.
A szerződést az ország összes Erste-fiókjában megköthetitek. A kedvezményeket a régi és új ügyfelek részére egyaránt biztosítja a bank. Azon tagjaink
szerződését kérésre módosítja a bank, akik jelenleg is az Erste Bank ügyfelei.
Bővebben: www.vdszsz.hu/erste

Közösségi élet
A területi és társasági oktatások, csapatépítő rendezvények alkalmával évek óta
rendszeres összejöveteleket szervezünk azok számára, akik szívesen részt
vennének a szakszervezeti munkában. A VDSzSz Szolidaritás alapszervezetei
és területi szervezetei által szervezett rendezvényeken vehetnek részt tagjaink
és hozzátartozóik. Rajtad is múlik, milyen lesz a közösségi élet az alapszervezetednél: a közös bográcsozás, a vetélkedők, a sportversenyek, vagy a horgászat
csapattá kovácsolja a tagokat. Ifjúsági Tagozatunk várja soraiba az aktív,
35 év alatti vasutasokat, akiknek a rendszeresen szervezett találkozók alkalmával a szórakozás mellett lehetőségük nyílik vezető tisztségviselőink által az
érdekvédelem alapjainak megismerésére. Tóth Enikő, ifjúsági tagozatvezető,
06/70-455-0849.
A www.vdszsz.hu honlapunkon és www.facebook.com/vdszsz oldalunkon
naprakész híreket, videós hírösszefoglalókat találsz. Online játékainkon értékes
nyereményekkel gazdagodhatsz. Természetesen, gondoltunk azokra is, akik
nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel: ők a havi rendszerességgel megjelenő MiÚjság című lapunkból tájékozódhatnak.
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Pénztárcabarát üdülések
belföldön és külföldön
Megállapodtunk a Mozdonyvezetők Vasútüzemi Dolgozók
Segélyező Egyesületével (MVDSE) annak érdekében, hogy
szakszervezetünk tagsága nagyon kedvező áron pihenhesse
ki magát az Egyesület önellátós üdülőiben.
Balatonkenese: Széchenyi u. 106.
Üzemel: május 30.-szeptember 12. között
Egerszalók: Dolgozó u. 20.
Üzemel: április 18.-október 03. között
Hajdúszoboszló: Wesselényi u. 66/a.
Üzemel: április 18.- október 03. között.
Kapcsolattartók: Szijártóné Dorozsmai Rita +36 1 251
8496; +36-70/321-6798
Molnárné Szabó Timea +36 1 521 8496; +36-70/415-6424
A Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesületével (VKJE) megkötött szerződésünk alapján kedvező
árakon üdülhetnek tagjaink Balatonfüreden a Panoráma Hotelben és Mezőkövesden a Gold Panzióban. Jelentkezni Bíró Ildikónál lehet: +36-70/455-0893, biro.ildiko@vdszsz.hu
Horvátországban, Vinjeracban apartmanok bérléséhez nyújtunk kedvezményt (10 euró/apartman/éj). Foglalással kapcsolatban keresd Rodek Gyulát:
06-70/367-36-59.
Hullám Beach, Balatonmáriafürdő
A saját balatoni partszakasszal rendelkező Hullám Beachen egy földszinti
3 szobás, 6 ágyas apartman és 2 emeleti, 3 szobás, 7 ágyas apartman várja
tagtársainkat és hozzátartozóikat!
Jelentkezni Nagy Imrénél (+36-20/978-7992, foglalas@hullambeach.hu) lehet!
Bővebben: www.vdszsz.hu/udules
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A VDSzSz Szolidaritás társasági vezető ügyvivői:
Halasi Zoltán

Mózes Tibor

elnök, társasági vezető ügyvivő,
MÁV-START ZRt., 06/70-455-0785

társasági vezető ügyvivő
Rail Cargo Hungaria Zrt., (RCH), 06/70-455-0730

Bárány Balázs Péter

Czentnár Béla

alelnök, társasági vezető ügyvivő
MÁV ZRt., 06/30-949-7732

kistársasági vezető ügyvivő,
06/70-455-0902

A VDSzSz Szolidaritás területi irodái:
Budapesti Területi Iroda:
Bernát Beatrix
területi vezető ügyvivő 06/70-455-0788

Bíró Ildikó
irodavezető 06/70-455-0893

Simonné dr. Baráth Andrea

Pécsi Területi Iroda:
Horváth Gabriella
területi vezető ügyvivő, 06/70-450-2904,

Abai Erzsébet
irodavezető 06/70-613-7856

Dr. Pusztai Edit

jogtanácsos 06/30-427-5856

jogtanácsos 06/70-455-0736

Debreceni Területi Iroda:

Szegedi Területi Iroda:

Barna István
területi vezető ügyvivő 06/70-455-0811

dr. Szabó Monika
területi vezető ügyvivőhelyettes,
területi jogász, 06/70-455-0846

Dobóné Galgóczy Ildikó
irodavezető 06/70-455-0813

Miskolci Területi Iroda:
Cseh Béla Zoltán
területi vezető ügyvivő 06/70-455-0831

Veréb Olga
területi vezető ügyvivő 06/70-455-0737

Dr. Pusztai Edit
irodavezető, jogtanácsos 06/70-455-0736

Szombathelyi Területi Iroda:
Derdák Jánosné
területi vezető ügyvivő 06/70-455-0798

dr. Szabó Imre
területi jogász 06/70-455-0773

Kotta István

Záhonyi Területi Iroda:

területi vezető ügyvivőhelyettes
06/70-455-0824

területi vezető ügyvivő 06/70-455-0841

Olexa Imre

Kassainé Csáki Katalin

Simonné Balogh Emese

területi irodavezető 06/70-455-0869

irodavezető 06/70- 455-0739

dr. Gönczi Tamás

Simonné dr. Baráth Andrea

területi jogász 06/70-455-0903

területi jogász 06/30-427-5856

VDSzSz Szolidaritás: 1146 Budapest, Thököly út 172.
info@vdszsz.hu, www.vdszsz.hu, facebook.com/vdszsz, 06-1-351-1111

