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A V D SZ SZ SZ OL I DA R I TÁ S L A PJ A
„Még ha jó vágányon is vagy, elgázolnak, ha csak egy helyben ülsz!” (Will Rogers)

Két év munkája érett be február 12-én:
megalakult a Közszolgáltató Vállalkozások
Konzultációs Fóruma!

Mindössze annyi
változna a menesztés
során, hogy a vezető
jegyvizsgálóknak nem
kell az „Indulásra
készen”-jelzés
adásakor a jelzőket
megfigyelni...
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Alábbi tagtársainknak gyermekük született,
ezért gyermekvállalási támogatásban részesültek:
Oszlányi Roland, akinek 2018. január 15-én
Zoé néven kislánya született;

Králik Tibor, akinek 2018. január 10-én
Bence néven kisfia született;

Papp-Tóth Mária, akinek 2018. január 9-én
Tamara néven kislánya született;

Kelemenné Nyilas Melinda, akinek 2018.
február 2-án Benjamin néven kisfia született;

Klupta Zsolt, akinek 2018. január 17-én
Marcell Márk néven kisfia született;

Pekola András, akinek 2018. január 20-án
Izabella néven kislánya született.

Benkő Csaba, akinek 2017. június 21-én
Csenge néven kislánya született;

Tudtad?
Szakszervezetünk szociális és segélyezési alapjából támogatja gyermeket vállaló,
alacsony jövedelemmel rendelkező tagjait. A támogatás a 2017. október 1. utáni
születések esetén 10.000 forint.
A támogatást a gyermekvállalási támogatási kérelem benyújtásával kell igényelni,
a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatával. Ha mindkét szülő tagunk,
akkor a támogatásra természetesen mindketten jogosultak.
További információ és igénylőlap: www.vdszsz.hu/szolgaltatasaink

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
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KÉT ÉV MUNKÁJA ÉRETT BE FEBRUÁR 12-ÉN:
MEGALAKULT A KÖZSZOLGÁLTATÓ VÁLLALKOZÁSOK
KONZULTÁCIÓS FÓRUMA!
„Ez nem egy konföderáció, hiszen konföderációból talán
van több is, mint kéne...”
Február 12-én megalakult a Közszolgáltató Vállalkozások
Konzultációs Fóruma, ami a későbbiekben Halasi Zoltán
szerint „remek alkalom lesz arra, hogy beleszóljunk akár
bérezési kérdésekbe is”. Szerinte ugyanis a megkötött bérmegállapodások nem elegendőek ahhoz, hogy a közszolgáltató
vállalkozások életben maradjanak a munkaerőpiacon.
A fórum létrehozását megelőzően a KVKF reprezentatív ágazati szakszervezetei együttműködési megállapodást írtak alá. A Közúti Közlekedési Szakszervezet,
a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, a Mozdonyvezetők Szakszervezete, a Vasutasok Szakszervezete és
a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás
közös, február 1-jén kiadott közleményében sikerként
értékelte, hogy hosszú munka eredményeként 2018.
február 12-én megalakul a Közszolgáltató Vállalkozások
Konzultációs Fóruma (KVKF).
Az érdekegyeztető fórum célja, hogy az állami vállalatok munkavállalóit érintő döntésekről közvetlenül is
egyeztethessenek a résztvevő szakszervezetek, a munkaadók, valamint a tulajdonos, állami oldal képviselői.
Ennek előkészületeként a fenti ágazati szakszervezetek megállapodást kötöttek február 1-jén. Vállalták,
együttműködnek egymással, a KVKF munkájában
egységes, előre egyeztetett álláspontot képviselnek a
Fórum hatékony, érdemi működésének elősegítése
érdekében.
A KVKF munkájában a szakszervezeti oldalon kívül a
Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium képviselői, munkaadói oldalról a Stratégiai Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetségének
tagjai vesznek részt.

Az utóbbi új érdekegyeztetési színtér résztvevői a kormányon
kívül az állami vállalatokat tömörítő Stratosz valamint a
közszolgáltató állami vállalatok érdekképviseletei.
Mint Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke elmondta,
a komoly közlekedési szervezetek a közúti (buszos) és a
vasúti közlekedési ágazatból együtt kívánják megjeleníteni
a véleményüket az új érdekegyeztetési formában. Szerinte
sokkal egyszerűbb lesz a tárgyalás a munkáltatóval és
a kormányzattal, ha az álláspontokat a résztvevők előre
egyeztetik, és

„nem egymást kijátszva, nem egymásnak konkurrenciát
teremtve fogunk ebben a konzultációs fórumban részt
venni. Ez nem egy konföderáció, hiszen konföderációból
talán van több is, mint kéne... Azt gondoljuk, hogy ez
sokkal több, ez olyan bázist teremt az állami vállalatoknak, ami eddig hiányzott.
És a másik oldalon a Stratosz, a stratégiai vállalatokat tömörítő országos munkaadói szervezet megerősödése, aktivizálódása jelentős tárgyalási lehetőséget teremt az [érintett] érdekképviseleteknek.
A harmadik fél, a kormány pedig nyilvánvalóan akkor lép be, amikor már olyan megállapodásközeli helyzetekbe kerülünk, amikor mint tulajdonosnak, finanszírozónak be kell lépnie.”
A fórum létrehozásával a felek egy teljesen új mozgásteret
kaptak, hiszen bármilyen témát megnyithatnak a munkaadói oldal és a munkavállalói oldal szereplői - olyanokat is,

A Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fóruma a VKF
(Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs
Fóruma) és az OKÉT (Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács) mellett harmadik tripartit fórumként működik.
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amik eddig más érdekegyeztető fórumokon nem vezettek
eredményre. A VDSzSz Szolidaritás elnöke szerint

„azért több ez az együttműködés, mint más együttműködési formulák, mert a közlekedésben lévő vállalatok
munkavállalóit ugyanazok a problémák feszítik.”
Ezekből pedig nem kevés van, Halasi Zoltán a megoldást
igénylő témakörök között említette a korkedvezményes
nyugdíjazás intézményét, a munkaidő-csökkenés kérdéskörét, a Munka törvénykönyvét, ami az állami vállalatokra
különösen súlyos tételeket tartalmaz: a sztrájkjogot, a szervezkedési jogot és a tisztségviselők jogait korlátozza.
A munkavállalók szempontjából jelentős lehetőségek nyílnak, hiszen nem véletlenül alakult ki ez a konzultációs fórum.
Ez másfél éve kvázi már működik, csak épp nem hivatalos
vagy szervezeti formában: a munkavállalói és munkaadói
szervezetek már régóta egyeztetnek egymással. Halasi Zoltán
szerint remek alkalom lesz arra, hogy beleszóljunk akár a bérezési kérdésekbe. Úgy véli, a megkötött bérmegállapodások
nem lesznek elégségesek ahhoz, hogy a közszolgáltató vállalkozások életben maradjanak a munkaerő-piacon. Ezeket a
témaköröket is meg kell nyitni ezen a fórumon.

„Nem szeretnénk létrehozni azokat a testületeket, amik
már léteznek. Tehát nem konkurrenciája lennénk a
VKF-nek vagy az OKÉT-nek. A legfontosabb témakörök között van a bérezés és a korkedvezményes nyugdíjazás kérdése...
Már az nagy eredmény lenne, ha gyorsan el lehetne érni
azt, hogy legalább a töredékidőket elismerjék, amit elveszítettek kollegáink a korkedvezményes nyugdíjazás
megszűnésével – akár a korkedvezményes nyugdíjazást
helyettesítő intézmények megteremtésével.”
65 évre emelkedett a nyugdíjkorhatár, egy közlekedési vállalatnál pedig 64 évesen orvosilag is alkalmasnak is kell
lennie a munkavállalóknak - ha viszont az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt már valaki alkalmatlanná válik,
nincs könnyű helyzetben sem a munkáltató, sem a szakszervezet.
A fórum napirendjére ezerféle téma kívánkozik, de ahogy a
munkaadókkal ezekben a témákban folytatott megbeszélésekből már kiderült, nekik is érdekük, hogy ezekre a problémákra megoldást találjunk. És ezért fontos, hogy a Stratosz
zászlója alá tartoznak a nagy munkáltatók: a Volán csoport,
a vízügy, a villamosipar és a vasúti közlekedés munkaadói és
munkavállalói vesznek részt az újdonsült konzultációs fórum
munkájában.
Az állam részéről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium is képviselteti magát, mivel

„az NFM-hez tartozik a felsorolt vállalatok nagy része,
de a pénz a Nemzetgazdasági Minisztériumban van.
Ezért van itt egy ilyen kettősség”

„Nem szeretnénk, ha ez népgyűlésként működne, hanem eldöntjük az irányvonalakat, az általunk megbízott szakszervezeti képviselők a Stratosszal szemben
képviselik az álláspontunkat, hogy hatékony legyen a
munka, ha már létrejön ez a fórum.”
A fórum megalakítását követően elsőként mindenképp
technikai jellegű kérdéseket kell tisztázni, amiket a felek
egyébként többségében már meg is beszéltek: a háttérben
nagyon sok egyeztetés folyt, hogy milyen meghatalmazás
alapján, milyen képviselettel rendelkező szervezetek vehetnek részt a fórum munkájában.
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Persze, a legtöbb egyeztetés a munkaadói és a munkavállalói szereplők között lesz, de amennyiben szükség lesz rá,
akkor megjelennek a két tárca képviselői, hogy a hatáskörükbe tartozó kérdéseket rendezni lehessen.

„Részt fognak venni konföderációk is - ha másképp
nem is, meg figyelőként - ennek a szervezetnek a működésében”
Hiszen felmerülhetnek olyan témakörök, amiket a jogszabályok, vagy az ügy súlya miatt a VKF napirendjére kell
venni, ahol aztán a konföderációk képviselhetik a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumán megfogalmazott álláspontot - szögezte le Halasi Zoltán.

Február 12-én a KVKF megalakulását követő sajtótájékoztatón többek
között Fónagy János parlamenti
államtitkár, Pelcz Gábor, a Stratosz
elnöke és Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének
elnöke is beszélt. Részleteket közlünk gondolataikból:
Fónagy János, parlamenti államtitkár,
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium:

[A KVKF] sok tekintetben talán példamutató lehet mind az előkészítés, mind
a létrehozás szempontjából, ugyanis ez
a fórum nem úgy jött létre, hogy valaki
kitalálta, létrehozta, és utána elkezdett
működni: ez a fórum gyakorlatilag
másfél-két éve működik. És a nagyon
kedvező tapasztalatok alapján döntöttek
a munkavállalók szervezetei, a munkaadók szervezetei és az ebben érintett
részben a tulajdonosi jogokat gyakorló
minisztérium, részben az érdekegyeztetés kormányzati felelőse, a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy akkor ezt a
gyakorlatban jól működő és az elmúlt
évben már eredményt hozó fórumot
formalizáljuk, és a működését tegyük
valamilyen módon a lehető legkevésbé
szabályozottá. Tehát, hogy ne veszítse
el ezt a hamvasságát, hiszen azt tudjuk,
hogy egy agyonszabályozott szervezet az
mindig nehezebben működik.
Maga a szervezet, és ezt hangsúlyozni
szeretném - nem képez, és a létrehozók
szándéka szerint sem képezett és képez
egy mindentől elkülönült szervezetet:
szerves része az országos érdekegyeztető rendszernek. (…) Hangsúlyozni
szeretném – a nevében is benne van –,
hogy ez egy konzultációs forum: olyan
megállapodásokat előkészítő, egymás
dolgainak a ki-, meg- és átbeszélésére
alkalmas fórum, amelyet tényleg a
jelenlevők közös akarata és szándéka
hozott és hoz létre.
[Ennek megfelelően] az együttműködési megállapodás gyakorlatilag
három bekezdés, tehát nem sok, ezt a
szándékot jelöli, és a mellékletét képezi
egy napjainkban párját ritkítóan ös�-

szefogott, kétoldalas ügyrend, ami azt
mondja, hogy [a KVKF-t] ki hívja ös�sze, mit csinál...
(...) Közös szándék az, hogy ez a
[fórum] a jövőben is úgy működjön,
ahogy eddig, legyen lehetősége minden
résztvevőnek, érdekeltnek elmondani
a véleményét, ütköztetni a másikkal,
és lehetőség szerint - esetenként viták
után - valamilyen közös álláspontot
kialakítani. Lehet, hogy élemedett
korom miatt, de amúgy is nagy híve
vagyok a megegyezésnek. Úgy gondolom, hogy a kis kompromisszumok
mindig többre viszik a társadalom egészének és az egyes embereknek az érdekeit, mint a látványos, nagy, mindenki
számára veszteséget hozó csaták. (...)
Az eredmény, nevezetesen az egy évvel ezelőtt megkötött, és tavaly és már
idén is jól működő, [állami vállatoknál
megkötött] hároméves bérmegállapodás önmagában is bizonyítja ennek a
módszernek (…) a sikerét.
Pelcz Gábor, a STRATOSZ elnöke
(munkáltatói oldal):
“(…) Másfél-két évvel ezelőtt a nagy
állami vállalatok cégvezetőivel arra a felismerésre jutottunk, hogy istenigazából
nekünk nem egymással kell konkurálni,
hanem egymással kell együttműködni
annak érdekében, hogy az akkor már a
munkaerőpiacon nyomaiban láthatóvá
váló munkaerőhiánnyal kapcsolatos
problémáinkat egyáltalán kezelni tudjuk. Majd ezt követően a tavaly valóban
ezt a felismerést magunk előtt tartva
kezdett összekovácsolódni egy viszonylag erős érdekszövetség, és az érdekérvényesítésnek is megtaláltuk a számunkra
üdvözítő útját, amelynek szintén az a
lényege, hogy egymásnak nem konkurrenciái vagyunk, nem konkurrálunk
egymással, hanem megpróbáljuk a legjobb utat megtalálni annak érdekében,
hogy minden nagy tagvállalatunk érdekeit szem előtt tartva a lehető legjobb
megállapodásokat tudjuk létrehozni.

Én azt gondolom, hogy ennek eredményeképpen az általunk lefedett szférában
munkabéke van, és ez talán a legfontosabb a mi szemszögünkből. Rendkívüli módon örülök annak, hogy (...) egy
olyan fórumot, szervezetet tudtunk
létrehozni, aminek mentén rövidtávon
illetve középtávon is az általam említett
érdekérvényesítő képesség és a munkabéke megtartható lesz.”
Palkovics Imre, a Munkástanácsok
Országos Szövetsége elnöke:
“A hazai munkaügyi kapcsolatok fejlődésében egy hiányzó láncszem jött
itt létre. (…) Egy nagyon sajátos ös�szetételű fórum megalakítására került
sor. Egy idő után üvegplafont tapasztaltunk a fejünk fölött, és ennek az
üvegplafonnak az áttöréséhez csak
nagyon-nagyon ritkán volt lehetőség,
ahhoz nagyon nagy konfliktust kellett gerjeszteni, és cirkuszt rendezni az
egyes vállalatok keretei között, és ennek az üvegfal-áttörésnek a megoldója
és a rend helyretétele azt kívánta, hogy
Fónagy János rendszerint jelenjen meg
ezekben az ágazatokban, ezeknél a vállalatoknál, és próbálja meg a vállalati
munkabékét létrehozni, ami nagyon
fontos eleme egy jól működő gazdaságnak, jól működő társadalomnak.
Abban bízunk, hogy ez a fórum tényleg kinőtte magát, természetes módon
fejlődött odáig, hogy hivatalos keretet
is létrehoz magának. A munkaügyi
kapcsolatok szakirodalma megemlíti,
hogy kétféle módon szabhatnak keretet
maguknak együttműködő partnerek:
vagy törvény alapján működnek együtt
vagy megállapodással. A megállapodások mindig mélyebben gyökereznek,
mindig hatékonyabban és szervesebben
képesek beépülni az adott társadalmi
körülmények közé. Úgy gondoljuk,
hogy az alakulásnak a formája biztosítani fogja ennek a fórumnak a jól
működő lehetőségeit, és bízunk abban,
hogy nem csupán egy eszköz jött itt létre,
hanem egy hasznos eszköz (…).
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A differenciálásra jutó összeg nem hatalmas, de
azért arra alkalmas, hogy adott szolgálati helyeken
a bérfeszültséget mérsékelni lehessen!
Ez azért is fontos, hogy a munkatársak közötti viszony
javuljon, ne terhelje felesleges feszültség a mindennapokat.
Sok múlik a tisztségviselőkön. Tovább folynak az előkészületek a 2018. évi bérmegállapodás véglegesítésére a differenciálásra vonatkozó rész kapcsán. Mint Bárány Balázs, a
VDSzSz Szolidaritás alelnöke beszámolt róla, február 1-jén

„Debrecen Igazgatóságon az igazgató és a MÁV Zrt.
szolgálati vezetői jelenlétében szakszervezetünknek volt
módja előadni az elvárásait, elképzeléseit a megállapodás
végrehajtására vonatkozóan. A megbeszélés konstruktív
volt, és nagyon remélem, hogy a végrehajtás során is
hasonló állapotok lesznek a jellemzőek annál is inkább,
mivel Hadnagy Attila debreceni pályavasúti igazgató
megkérte a munkatársait, a munkáltatói jogkörgyakorlókat, hogy még mielőtt az érdemi munkához hozzáfognának - tehát a pénzosztáshoz - előzetesen a
helyi függelékeket aláíró szakszervezeteket keressék meg egy hasonló megbeszélés okán.

Únos-untalan hangsúlyozom a tisztségviselőink ezirányú
felelősségét, kérek mindenkit, aki a tárgyaláson részt fog
venni, hogy a bérmegállapodás ide vonatkozó elemét különös figyelemmel tanulmányozza, hogy azok a szempontok
érvényesüljenek, amiket az aláíró felek megállapítottak.
A differenciálásra jutó összeg nem hatalmas, de azért
arra alkalmas, hogy az adott szolgálati helyeket terhelő
bérgondokat mérsékeljék. Ez annál is inkább fontos,
hogy a vasút nagy táborában a munkatársak közötti
viszony javuljon. Ne terhelje felesleges feszültség a mindennapokat.
És nem utolsósorban arra is kell gondolni, hogy mindenképpen szeretnénk azt elérni, ahogy az erre vonatkozó szándék meg is van fogalmazva megállapodás formájában is - hogy még ebben az évben megszülessen a
nagyon régóta várt új bér- és besorolási rendszer, amely
mint tudjátok 1999. december 31-én szűnt meg. Azóta
is várat magára, mint a Messiás eljövetele.”

A VDSzSz Szolidaritás által kezdeményezett módosítás
alkalmazása esetén pusztán annyi változik a menesztés során, hogy
a vezető jegyvizsgálóknak nem kell az „Indulásra készen”
- jelzés adásakor a jelzőket megfigyelni, azokat kiértékelni!
Az ország nyugati részén a forgalmi oktatótisztek egy része
rémhírekkel riogatja az oktatáson résztvevő vezető jegyvizsgálókat, jegyvizsgálókat. Bárány Balázs, a VDSzSz
Szolidaritás alelnöke szerint

„hazánk nyugati fertályán a forgalmi oktatótisztek egy
része azzal riogatja az oktatáson résztvevő vezető jegyvizsgálókat, jegyvizsgálókat, hogy amennyiben a forgalmi utasítás oly módon módosul, hogy abból kikerül a
vezető jegyvizsgálók jelzőmegfigyelési kötelezettsége a
menesztés során, úgy az számukra végzetes következményekkel jár, mivel majd a munkájukat nagyon-nagyon
alá fogják sorolni. És emiatt nem csak erkölcsi, hanem
anyagi veszteség is fogja őket érni.
Egyszerűen nem értem, hogy erre mi szükség van,
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mi szükség van hangulatot kelteni csak azért,
hogy valaki a jól értesültség látszatával [tetszelegjen].
Ugyanis ez egész egyszerűen nem igaz. Ezt (...) nem
szabad elhinni, hiszen ennek az intézkedéscsomagnak
- ami vélhetően minél előbb már az F.2-esben meg fog
jelenni - nem az a célja, hogy bárkitől is - főleg a tagjainktól - egy forintot is elvegyünk, vagy a munkájukat
degradáljuk, hanem pont az ellenkezője. Az, hogy ne
legyen akkora felelősség a vállukon, amely egyébként is
megosztott: hiszen az eddigi gyakorlatok azt mutatták,
hogy amennyiben a mozdonyvezető a vörös jelző mellett
egy menesztést követően elhaladt, abban az esetben a
jegyvizsgáló is közel ugyanolyan felelősséggel kellett,
hogy helyt álljon, mint a mozdonyvezető.
Ezt szeretnénk mi megváltoztatni azzal, hogy ezt a

kötelezettséget, tehát a jelzőmegfigyelési kötelezettséget
- a vezető jegyvizsgálók válláról levesszük. Ennyi, és nem
több. Ez egyébként a vasút biztonságát javítja, ebben
egyetértés mutatkozott a Pályavasút, a MÁV-Start illetékesei, és nem utolsósorban a társszakszervezetek között is.
Hiszen így nincs egymásra várás:
„Te, nem nézted meg a jelzőt?
Én azt hittem, te láttad...”
Ez így nem megy, mint mutatja az élet: a mozdonyvezető meg fogja figyelni a jelzőt, és ha úgy ítéli meg,
hogy az szabad elhaladási képet mutat, akkor elindítja
a vonatát.
Nagyon reméljük - főleg akkor, amikor ezen aggályunkat, felháborodott véleményünket közöltük az illetékesekkel - hogy az oktatói garnitúra felhagy a rémületes
hírek gerjesztésével, és az energiáit az oktatásra - és
kizárólag az oktatásra fordítja.
Az általunk kezdeményezett módosítás alkalmazása
esetén pusztán annyi változik a menesztés során, hogy
a vezető jegyvizsgálóknak nem kell az „Indulásra
készen”-jelzés adásakor a jelzőket megfigyelni, azokat
kiértékelni. Ha a vonat egyéb okokból adódóan
alkalmas arra, hogy indulhasson, akkor csupán
ezt a körülményt jelzik a mozdonyvezető felé,
aki ezt tudomásul véve megtekinti az előtte
lévő jelző jelzési képét, és dönt arról, hogy
elindítja a vonatot vagy sem. Pusztán ennyi.
Tehát (...) ha egy ilyen esetben a mozdonyvezető
esetleg vörös jelző mellett halad el, semmiképp
sem lehet elmarasztalni a vonaton szolgálatot
teljesítő vezető jegyvizsgálót. Természetesen (...) a munkakör presztizse,
anyagi elismertsége ez utasítás-módosítással semmiben
nem változik meg. Aki
ennek az ellenkezőjét állítja, az hangulatot kelt, sajnos,
rosszindulatúan.
A félreértések elkerülése
érdekében korábban is leszögeztük: távol áll tőlünk,
hogy ezzel a javaslatunkkal
más munkakörökben dolgozó
vasutasoknak többletfelelőssége, feladata legyen, terheik növekedjenek. Azokon
a szolgálati helyeken például, ahol

jelenleg nem a forgalmi szolgálattevők hatalmazzák fel
a személyszállító vonatokat az indulásra, ott - javaslatunk alapján - a jövőben sem kell majd ezt a feladatot
ellátniuk.

Előzmény
A VDSzSz Szolidaritás 2017. júliusában már arról számolhatott be, hogy eljárt annak érdekében, hogy a vezető
jegyvizsgálók mentesüljenek a „menesztés”, azaz a „felhatalmazás”-jelzés kötelezettsége alól, ami számos gondot,
problémát jelent napjainkban is. Ezügyben a biztonsági
testületi ülésen is felszólaltunk, és a MÁV Zrt-től igen kedvező válasz érkezett: eszerint az utasítás gondozói nem látják
aggályosnak a felvetésünket. Már csak azért sem, mert a
szükséges utasítás-módosítás tervezetet tartalmazó javaslatunkat átnyújtottuk, és

„válaszlevelükben arról tájékoztattak, hogy a labda
a MÁV-Startnál pattog. Ha a MÁV-Starttal ebben a
dologban egyezségre tudunk jutni (tehát abban, hogy
a menesztési kötelezettség alól a vezető jegyvizsgálók
mentesüljenek), úgy az utasítás ezirányú módosításának
az égvilágon a MÁV Zrt. részéről nem lesz akadálya.
Ennélfogva nagyon valószínű, hogy
az NKH is jóváhagyja a beadott
módosítást.”
Bárány Balázs szerint a megoldás érdekében a MÁV-Start vezetésének fontos
érdemben tárgyalni erről a kérdésről.
Ha az utasításból kikerül a menesztési kötelezettség, akkor vezető jegyvizsgáló tagjaink jobb helyzetbe kerülnek, hiszen nem
kell emiatt felelősségre vonástól tartaniuk.

„És úgy gondolom, hogy ez nagy
eredmény lenne - ismerve az elmúlt
időszakban hozott bírósági döntéseket.
Ezekben az ítéletekben a bíróság ugyanis
rendre elmarasztalta a vezető jegyvizsgálót
amiatt, hogy nem győződött meg kellő alapossággal a bejárati jelzők
jelzési képeiről, illetőleg az
ajtók zártságát sem ellenőrizte kellő gondossággal,
és úgy adott felhatalmazást a
vonat elindítására”
- emelte ki a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.
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Mint korábban írtuk, a bíróság a csomádi ügyben is jogerősen megállapította, hogy 60-40%-ban osztozik a felelősségen
a mozdonyvezető és a vezető jegyvizsgáló. A „felhatalmazás”
- jelzés adásával - slendriánul: a menesztéssel - kapcsolatban
Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke korábban
elmondta: célunk, hogy a vezető jegyvizsgálók mentesüljenek menesztési kötelezettségük alól.
Az előzményekkel kapcsolatban kifejtette: a munkáltató
évekkel korábban kitalálta, hogy a vezető jegyvizsgálók
menesszék sok helyen a vonatot.

Azért történt egyébként ez az egész, mert akkor kitalálta a
MÁV Zrt., hogy 173 külsős forgalmi szolgálattevői állást
megszüntet. Akkor a MÁV-Starttal közösen harcoltunk
ellene (...). A MÁV-Start ugyanúgy ellenezte, mint mi.
Talán még ismert, hogy emiatt 2008. április 18-án a
MÁV-Starttal közösen meghatároztuk a vonatra szükséges
minimális jegyvizsgálói létszámot. Minderről Matéczné
Németh Ágnes, a MÁV-Start Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese és Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás Start
társasági vezető ügyvivője között megállapodás jött létre, ennek nyomán vezérigazgatói utasítást adott ki a MÁV-Start,
ezt a cikk alján mellékeljük emlékeztető gyanánt. A rendelkezés végül munkaviszonyra vonatkozó szabállyá azáltal,
hogy a MÁV-Start és a szakszervezetek a MÁV-Start Zrt.
Kollektív Szerződésének részévé tették (9. sz. melléklet).
Ez csakis a felelősség kérdése miatt fontos - hangsúlyozta
a VDSzSz Szolidaritás elnöke. Mint felidézte, a csomádi
ügyben érintett vjv-hölgy feltette a kezét, és állította, hogy
megnézte a jelzőt, aztán később elmondta, hogy mégsem így
történt. Akkor a bíróság kimondta, hogy 60-40%-ban oszlik
meg a felelősség a mozdonyvezető és a vezető jegyvizsgáló
között. A hölgy ezután el is hagyta a vállalatot.

„Pedig aztán rajta nem múlott, hogy a vörös mellett
elment a mozdonyvezető.”
- jelentette ki a VDSzSz Szolidaritás elnöke. A felelősség
miatt nagyon fontos, hogy van-e menesztési szabályozás
vagy nincs: felteszed a kezed, hogy a vonat indulásra kész,
majd - pláne, ha valami baleset is történik - a bíróság „abszolút megállapítja a felelősséget”.

„És mindenki tegye a szívére a kezét, hogy hányszor nézi
meg a jelzőt. Utazunk vonaton, nézelődünk mi is sokat.”
A kezdeményezett intézkedés Halasi Zoltán szerint semmilyen presztízsveszteséget nem okoz a vezető jegyvizsgálóknak. Ettől kezdve ugyanis gyakorlatilag már csak ke-
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reskedelmi kérdéssé válik, hogy mennyi jegyvizsgáló van a
vonaton. Mert az meg tarthatatlan, hogy egy 8-10 kocsis,
utassal teli vonaton, ami tele van utassal, nincsen csak egy
jegyvizsgáló.
Halasi Zoltán elmondta, hogy megpróbálunk visszatérni
az alapesethez: a vezető jegyvizsgáló tegye fel a kezét, adja
az „Indulásra kész”-jelzést, végezze a tevékenységét, pénzt
pedig úgysem lehet tőlük elvenni, hiszen nem is kaptak
ezért semmilyen plusz díjazást, amikor ezt a tevékenységet
megkapták. Utalt arra, hogy a VSZ-ben többen tévesen
úgy emlékeznek, hogy szakszervezetünk nem írta alá azt a
megállapodást, aminek értelmében a munkáltató 8000 Forintot
adott volna ezért a vezető jegyvizsgálóknak. De nem volt
ilyen ajánlata a munkáltatónak - szögezte le a VDSzSz
Szolidaritás elnöke.
A VDSzSz Szolidaritás Személyszállítási Utazó Tagozata
2016. október 17-i határozatában hívta fel a VDSzSz Szolidaritás vezetőségét, hogy haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat annak érdekében, hogy a vezető jegyvizsgálók mentesüljenek a tevékenységi körükbe jelenleg tartozó menesztési
kötelezettség alól.

„Az, hogy valaki a más tollával rendre ékeskedik,
ízlés dolga. De hogy szemenszedett módon hazudik is,
az viszont már messze nem az. Az már dühítő!”
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az MTSZSZ kiváló képviselői
több szolgálati helyen azzal reklámozzák a bérmegállapodást, hogy az a VDSzSz Szolidaritás és a VSZ álságos magatartása miatt kedvezőtlenül alakult: szerintük ugyanis
mi voltunk azok a gonoszok, akik a 10. MMKban a 12%-os alanyi jogú bérfejlesztést
10%-osra mérsékeltették azért, hogy
a magasabb, 15, 16, 17. MMK-osztályban lévők nagyobb differenciálásban részesülhessenek.
Bárány Balázs, a VDSzSz
Szolidaritás alelnöke elképesztőnek nevezte, hogy egy ilyen
megállapodásból ilyen pofátlan módon ki lehet beszélni,
ahogy az is elképesztő,

hogy így lehet hazudni. Hiszen
ha semmi mást nem néztek csak a
neveket: a Mérnökök és Technikusok
Szakszevezete - ahogy a nevéből fakad - inkább
a magasabb MMK-osztályba soroltakból kell, hogy
összeálljon. Ennélfogva egész egyszerűen röhejes, hogy ők
hivatkoznak arra, hogy mi voltunk azok, akik az alsó
MMK-osztályban lévő jövedelmi sávokat igyekeztek

szűkíteni - már ami a bérfejlesztést illeti. Nem akarok
erre én több szót vesztegetni, csak szomorú a lelkem,
hogy még mindig itt tartunk. Az, hogy valaki a más
tollával rendre ékeskedik, ízlés dolga. De hogy szemenszedett módon hazudik is, az viszont már
messze nem az. Az már dühítő.
Nyilván ezekre a szolgálati helyekre a képviselőink, tisztségviselőink elmentek, és nagyon remélem, hogy hiteles
tájékoztatást követően meg
tudták győzni az érintetteket
a valóságról.
Bántó az az abszurd feltételezés, hogy a szakszervezetünk
a tagjainak bármilyen formában
a nyomorát akarja. Vagy nem az
érdekeinek megfelelően igyekszik eljárni.
Egyszerűen érthetetlen, hogy erre mi szükség van.
Adott sikertelenséget azt hiszem, hogy más módon kellene
megpróbálni ellensúlyozni, vagy azon változtatni. Mondjuk egy tisztességes szakszervezeti politikával.”

Láss csodát:
jó útra tért a szerencsi csomóponti főnök...
És vajon pécsi kollégája mikor követi a jó példát? Szerencsen
ugyanis súlyos konfliktus terhelte a mindennapokat február
16-ig. És hogy mi váltotta ki? Egyszerű: forgalmi szolgálattevő tagjaink semmi mást nem tettek, csak az F.2. utasítás
szerint akarták végezni a munkájukat. Mint Bárány Balázs, a
VDSzSz Szolidaritás alelnöke beszámolt róla,

„lett is nagy purparlé, állásfoglalás a Vezérigazgatóságról, állásfoglalás a Miskolci Forgalmi Osztályról.
Ezek az állásfoglalások igyekezték úgy csűrni-csavarni
a szavakat, mondatokat, hogy lehetőleg még véletlenül
se legyen igaza az utasítást betartó munkatársaknak.

Ennek csak egy szépséghibája volt: ha valaki nem az
utasítás szerint végzi a munkáját, és bármi történik,
akkor bizony a büntetőjogi felelősséget is számba kell
venni a számonkéréseknél.”
Arról nem is szólva, hogy a Munka törvénykönyvének az 54.§
(1) kifejezetten kötelezővé teszi a munkavállaló számára: ha
olyan utasítást kap, ami mások egészségét, testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyezteti, akkor az utasítást köteles
megtagadni, nincs mérlegelési joga. Márpedig ha a forgalmi
szolgálattevő úgy ítéli meg, hogy az az eljárás, ami mentén a
vágányzárat kiírja, nem teszi lehetővé, hogy az útsorompók
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biztonsággal működjenek, akkor álláspontunk szerint ez a
helyzet áll elő. Ebből fakadt a vita, nyilván a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz is fordultunk ez ügyben, ahol egy szóbeli
egyeztetésen igazat is adtak nekünk, csak épp a határozat
várat magára - az viszont nagyon várat magára.

Erre február 16-án került sor, amikor

„láss csodát, a szolgálati főnök belátta, hogy a döntése
tarthatatlan, ezért márciustól ismét a régi, több mint
egy évtizedes munkaidő-beosztás szerint tudnak a kolle„Mindig hivatkoznak arra, hogy ez NIF-es beruházás, gák, tagjaink együtt dolgozni. Ennek tényleg örülünk,
de az teljesen mindegy, hogy ki, mit, hogy ruház be, a hogy a tárgyalások (...) lezárultak. És eredménnyel.
szabályok egyaránt vonatkoznak minden természetes és
jogi személyre.
Ez egy jó példa, nagyon bízunk benne, hogy a szerencsi
példa elterjed, eljut a vasút minden szegletébe, így arra
Tekintettel arra, hogy ez a konfliktus nem látszott meg- a csomóponti főnökségre is, ahol Kissné Kiss Ágnes a
oldódni, a csomóponti főnök durcás lett, és - nyilván vezető…”
nem bosszúból, nem tudni milyen meg fontolásból a 13 éve együtt dolgozó munkatársakat más-más túrba
osztotta be. Úgy véltük, hogy ez a jog rendeltetésellenes
gyakorlásának tilalmába ütköző magatartás, egyeztetést
kezdeményeztünk.”

„Az nem megy, hogy évek óta görgetünk magunk
előtt egy szabadságos hógolyót...”
A KSZ-módosításig a helyzetet egy egyszeri megállapodással lehetne orvosolni: a munkáltató ellentételezést
nyújt, elnézést kér és elismerését fejezi ki az érintett munkatársak felé, amiért a szabadságukat fel kellett áldozniuk.
Mint ismeretes, 2017-ben a kötelezően kiadandó szabadságokból meglehetősen sokat a nem adott ki a munkáltató a
tagjaink számára. És nem csak a pótszabadságokról van szó,
hanem az alapszabadságokról és a gyermek utáni szabadságokról is. Értelemszerűen ez nemkívánatos jelenség, hiszen a
szabadság a pihenésre, regenerálódásra szolgál - figyelmeztetett Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.
Amikor a vasutasok zöme messze túlteljesíti a rendkívüli
munkavégzés maximumát, de emellett már a szabadságát
sem tudja kivenni, az a munkavállaló Bárány Balázs szerint

„bizony fizikálisan és mentálisan rendkívül terhelt
állapotba került. Én nem mondom azt, hogy erről
kizárólag a vasút tehet, sőt: mi tud tenni? Nagyon sokan
messzire kerülik a vasutat, főleg akkor, ha munkavégzésről lenne szó - nem kecsegtet [sokakat] adott munkahelyek betöltése a vasútnál, bármennyit is tesz az
utóbbi időben a humán vezetés annak érdekében, hogy
visszanyerje régi varázsát ez a pálya, ez a szakma.”
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És ebben természetesen a szakszervezetek is segítenek, a
VDSzSz Szolidaritás biztosan - szögezte le a VDSzSz
Szolidaritás alelnöke.

„Szakszervezetünk tudomásul veszi, hogy csodák nincsenek: senki nem tud a szögről leakasztani azonnal
képzett, gyakorlattal bíró vasutast. De akkor is valamifajta tisztességes megoldást kell lelni arra az ügyre,
amelyről szóltam. Az nem megy, hogy évek óta görgetünk magunk előtt egy szabadságos hógolyót, ami
aztán egyre nagyobbá és nagyobbá válik. Hiszen ha
a munkáltató 2017-ben nem tudott kiadni 20 nap
szabadságot, és ezt átviszi 2018-ra, akkor 2018-ban
(...) hogyan fog tudni kiadni 50 vagy több nap
szabadságot?! Értelemszerűen sehogy.”
És ha a 2017-es tendencia folytatódik, akkor 2018-ra nem
20 nap ragad benn, hanem annál több. És ez így megy
évről-évre mindaddig, míg valamely csoda folytán a létszám nem áll be egy kívánatos szintre, amelynek eredménye
többek között az is, hogy a szabadságok a törvényben biztosítottaknak megfelelően adja ki a munkáltató.

„A vasutas akkor, amikor emberi szót hall, ha kérik, ha
munkatársnak tekintik őket, akkor több mint megértő.

És el tudja ezt a helyzetet átmenetileg fogadni. Ha nem
is szívesen, de elfogadja. De úgy vélem, hogy ennek
ára kell, hogy legyen. Az a legkevesebb, hogy a munkáltató méltóan ismeri el ezt az áldozatvállalást, (...)
mert nem lenne erre kötelezhető a munkavállaló.
Ha ragaszkodik hozzá, akkor neki ki kell adni akár
már ma a 2017. évre vonatkozó szabadságát - kivéve
természetesen, ha van róla megállapodás.”
Fontos dolog, hogy a megállapodás kizárólag pótszabadságra vonatkozhat, az alapszabadságra, gyermek után járó
szabadságra, és az egyéb címen járó szabadságra nem:
azokat mindenképpen december 31-ig ki kellett volna adni.
A február 19-i, a Budapesti Igazgatóságon folytatott tárgyalást konstruktívnak értékelte Bárány Balázs, amiben sokat
segített a Vezérigazgatóság humánpolitikai szakértője is.
Azt reméljük, hogy olyan útra sikerül lépni, ami záros határidőn belül az optimálist közelítő megoldást eredményez.
Épp ezért szeretnénk egy KSZ-módosítást ebben az ügyben
mielőbb tető alá hozni. Mindaddig amíg ez nem történik
meg, addig a vitatott helyzetet egy egyszeri megállapodással
lehetne rendezni, amiben azon kívül, hogy a munkáltató
elnézését és elismerését fejezi ki az érintett munkatársak
felé amiért a szabadságukat fel kellett áldozzák,

„mindemellett egyfajta ellentételezést is nyújt. Az ellentételezés mikéntjét és mértékét pedig szükségszerű
még egy-két tárgyaláson pontosítani és véglegesíteni.
Ez nagyon fontos dolog, hiszen tényleg egymásra vagyunk
utalva, a vasútnak menni kell, (...) és akkor, hogyha
ebben mi mindannyian közös irányvonalat tudunk képviselni, az különösebb konfliktus nélkül meg is valósítható.
Természetesen azt nem felejtve, hogy ez a létszámkérdés
nem maradhat sokáig megválaszolatlan.

Ugyancsak a Budapesti Igazgatóságon volt lehetőségünk arra, hogy egy-két helyi kérdésben egyezségre
jussunk, így a Nyugatiban a tároló-váltókezelők esetében
a munkáltató belátta, hogy rendkívül nehéz, balesetveszélyes körülmények között végzik a munkájukat,
ezért ott technikai és anyagi elismeréssel szolgált.
Reméljük, hogy azon szolgálati helyeken is, ahol épp
a létszámhiányok miatt csökkentett létszámmal kell
ugyanazt a munkát elvégezni, ott is a megfelelő kárpótlás valamilyen formája meg fog jelenni. Erről
február 19-én biztosíttak bennünket. Tehát azt
látom, hogy egy úton el tudtunk indulni, és remélem,
hogy a végére is jutunk.
Nagyon fontos körülményre hívnám fel a figyelmeteket,
bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy 2015-ben
kötöttünk egy olyan megállapodást, hogy amennyiben
valaki 230 óra fölött végez rendkívüli munkavégzést,
annak kötelezően kell biztosítani a rekreációs szabadságot, az azon való részvételt, amennyiben azon részt
vesz. És amennyiben bármi, nem neki felróható oknál
fogva nem tud részt venni, akkor a rekreációs szabadságra rendelkezésre álló 5 napot távolléti díjjal meg
kell fizetni, és munkavégzés alól mentesíteni kell. Sajnos ez a megállapodás 2016-ra vonatkozott kizárólag,
ez a mi hibánk, hogy nem voltunk kellő figyelemmel,
és ezt ma értésére is adtuk a munkáltatónak, nevezetesen a Vezérigazgatóság humánpolitikai munkatársának,
hogy ezt értelemszerűen 2017-re, 2018-ra, 2019-re, stb.
(...) meg szeretnénk hosszabbítani, hiszen semmi nem
indokolja, hogy ez csak kizárólag az adott évre, 2016-ra
vonatkozzon.”

Sok tagtársunk részére nem adta ki a munkáltató a részükre járó szabadságot 2017. végéig! Emiatt a szabadságos
napra jutó távolléti díj háromszorosát javasolta kifizetni Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke
dr. Nemeskéri-Kutlán Endre, a MÁV Zrt. munkajogi vezetője részére írt levelében.
2017. december 31-ig sok munkavállaló, tagtársunk részére nem adta ki az őket megillető szabadságot a munkáltató.
Ez rendben is van azokban az esetekben, amikor a munkavállaló és a munkáltató előzetesen megállapodott az Mt-ben
foglaltak szerint a pótszabadság 2018. évben történő kiadásáról. Ha azonban nem jött létre az egyezség, a munkáltatói
jogkörgyakorlók a munkaviszonyból származó kötelességüket (...) szándékosan, súlyos mértékben szegték meg.
A szabadság a munkavállalót elidegeníthetetlenül megillető, Alaptörvényben biztosított jog. Ettől őket a „cél szentesíti
az eszközt” felkiáltással sem lehet megfosztani, szögezte le Bárány Balázs.
A VDSZSZ SZOLIDARITÁS ÉRDEKVÉDELMI LAPJA
Felelős kiadó: Halasi Zoltán
A szerkesztőség címe, telefonszáma:
Főszerkesztő: Huszta Krisztián
H-1146 Budapest, Thököly út 172. Tel.: 06-1-351-1111,
Nyomda: Orion Media Agency
E-mail: info@vdszsz.hu; B/SZL/43/91

11

Adóbevallás 2018: SMS-eztél már hatósággal?
Csak mert idén lehet, hogy fogsz...
A személyi jövedelemadó-bevallással kapcsolatos legfontosabb változásokat a MÁV SZK Humán Szolgáltatás gyűjtötte össze. Hasznos, mellékeljük.
2018. január 1-jével (már a 2017. adóévre vonatkozóan is)
megszűnik a munkáltatói adómegállapítás munkavállaló
(adózó) által választható lehetősége. A munkáltatói adómegállapítás megszüntetése miatt a magánszemély személyi
jövedelemadó bevallási kötelezettségét mostantól az alábbiak
szerint teljesítheti:
• az adóhatóság által készített adóbevallási tervezet jóváhagyásával, kiegészítésével, illetve javításával, vagy
• önadózással, az 53-as bevallás (17SZJA nyomtatvány)
benyújtásával.
A munkáltató/kifizető a 2017. évben teljesített kifizetéseiről,
juttatásairól, ahogy a korábbi években is, 2018. január 31-ig
kiállítja, és postán megküldi az összesített igazolást a magánszemélynek (17M30-as igazolás), ez a tájékoztatóval együtt
érkezett.
A 17M30 munkáltatói igazoláson szereplő adatok illetve az
Önnél esetlegesen rendelkezésre álló kiegészítő dokumentumok alapján tudja ellenőrizni az adóbevallási tervezet adatait,
illetve a 1753 (17SZJA) bevallás megfelelő sorait kitölteni.
Az adóhatóság az egyéni vállalkozók kivételével mindenkinek elkészíti az adóbevallási tervezetet függetlenül attól,
hogy van-e ügyfélkapuja, vagy nincs, illetve, hogy kéri
vagy sem.
Ha semmilyen jelzés nem érkezik a hatósághoz (tervezet
jóváhagyás, javítás, postai kiküldés kérés, elfogadás, 1753
beküldés, stb.) akkor a NAV által elkészített és magánszemély által le nem ellenőrzött bevallás lesz a végleges.
Ebben az esetben az abban szereplő összegek, esetleges hátralékok, büntetések 2018. május 22-én esedékessé válnak,
így nem kerül sor az esetleges fizetési könnyítésre sem,
illetve nem történik meg a rendelkezés az adóról és az eddig
igénybe nemvett kedvezményekről, 1+1% nyilatkozatról.
Ha ez alapján a tervezet alapján a hátralék megképződik,
és esedékességig nem kerül pénzügyileg rendezésre, akkor
még késedelmi kamat is keletkezhet utána.
A változással kapcsolatos legfőbb tudnivalók az állami adóés vámhatóság (NAV) https://nav.gov.hu/szja/szja honlapján
megtekinthetők.
Összefoglaló: SzemélyiJövedelemadó-bevalláshoz kapcsolódó feladatok
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I. Az adóhatóság által elkészített adóbevallási tervezet
jóváhagyásával, kiegészítésével, illetve javításával
történő teljesítés
2018. március 15-ig az adóhatóság minden - nem egyéni
vállalkozó - magánszemélynek elkészíti az adóbevallás tervezetet. Az adóbevallási tervezetet elektronikus felületen vagy
papír alapon lehet megtekinteni.
• Elektronikus felületen akor tudja elérni, jóváhagyni, kiegészíteni, ha rendelkezik Ügyfélkapuval
• Papír alapon kizárólag akkor küldi ki az adózónak az állami
adó és vámhatóság (NAV) az adóbevallási tervezetet, ha ezt
Ön 2018. március 19-ig a NAV felé jelzi.
2018. május 22. napjáig, ha Ön a NAV által elektronikusan
vagy papír alapon megküldött adóbevallási tervezet adatait
nem javítja, nem egészíti ki az Önnél rendelkezésre álló
igazoló dokumentumok alapján, illetve bevallási kötelezettségét más módon nem teljesíti, akkor az adóhatóság
úgy tekinti, hogy az adóbevallási tervezetben foglaltakkal
egyetért, és az adóbevallási tervezet az adózó által
benyújtott bevallásnak, a megállapított és az adózóval
közöl adó az adózó által bevallottadónak minősül.
Amennyiben kizárólag csak jelen munkáltatójával létező
munkaviszonyából származott jövedelm 2017-ben, akkor az
adóbevallási trvezet tartalma várhatóan megegyezik a nemrég
megküldött M30-as igazolás tartalmával.
Fontos azonban megjegyezni, hogy ha más kifizetőtől,
illetve bármilyen más, egyéb jogcímen is származott
jövedelme 2017. évben (pl. ingatlan eladás, megbízásos
jogviszony, stb.), vagy adókedvezményre jogosult,
kiemelten fontos az adóbevallási tervezet megtekintése.
Hogyan tudja Ön elérni elektronikusan bevallási tervezetét?
a.) Amennyiben Ön ügyfélkapuval rendelkezik, 2018.03.15.
után elektronikus felületen az alábbiak szerint találja meg
bevallási tervezetét:
1. Lépjen a www.magyarorszag.hu honlapra,
2. lépjen be (saját felhasználónév, jelszó beírásával)
3. keresse meg az eSZJA Portál felületet
Bevallás 2017-ről és 1+1%-os nyilatkozatot nyissa meg,
• itt módosíthatja a bevallási tervezetét (ha nem ért egyet a
tartalommal), és küldheti el, vagy
• hagyhatja jóvá (ha egyetért a tartalommal) és csak el kell
küldenie, illetve
• itt töltheti ki, és küldheti el az 1%-os nyilatkozatait.

Mit tehet Ön, ha nem rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel?
a) Igényeljen ügyfélkapus hozzáférést bármelyik kormányablaknál, időpontkéréssel is lehetséges, személyi igazolvány,
lakcímkártya és adókártya szükséges az ügyintézéshez.
Javasoljuk, hogy az ügyfélkaput minél hamarabb kérje
meg, mivel ennek megléte más területen is hasznosítható
államigazgatási eljárások során (pl. személyi okmányok
készítése, stb.). Ön az ügyfélkapu hozzáférés birtokában, a
fentiekben részletezett tájékoztató I. pont „a” szerint tud
eljárni. A kormányablakok helyszíneiről a www.kormanyablak.hu honlapon keresztül lehet tájékozódni.
b) Amennyiben Ön nem kíván ügyfélkapus hozzáférést igényelni, akkor 2018. március 19-ig, mint magánszemély
kérheti, hogy az állami adó- és vámhatóság (NAV) papír
alapon küldje meg az adóbevallási tervezetét. Erre vonatkozó kérelmét többféle módon juttathatjael az adóhatósághoz:
sms-ben a 06 30 344 4304 telefonszámon (az üzenetben
meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot
a következők szerint: SZJA[szóköz]adóazonosítójel[szóköz]
ééééhhnn); (március 19. éjféltől ez a kapcsolati forma nem
fog működni!)
a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja); (március 19. éjféltől ez a kapcsolati forma nem fog
működni!)
a „Kérelem az adóbevallási tervezet papíralapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon; (a formanyomtatvány elérhető: https://nav.gov.hu/szja/szja honlapon: „Hogy
juthat hozzá az adóbevallási tervezethez” - „Nem rendelkezem ügyfélkapu regisztrációval” - útvonalon a 2. pontban
található linken keresztül, ahol a „BEVTERVK nyomtatványkép” és kitöltési útmutató is letölthető)
levélben kötetlen formában;
a NAV ügyfélszolgálati irodáiban személyesen vagy
az Általános Tájékoztató Rendszeren keresztül telefonon
(telefonszám: 1819)
Ha papír alapon megküldött adóbevallási tervezet adataival
nem ért egyet, vagy kiegészítené, illetve az 1+1% nyilatkozatot szeretné megtenni, úgy a jelen tájékoztató II. pontban
leírt 1753 (17SZJA) kitöltésével, kinyomtatásával és postai
úton történő beküldésével tudja adóbevallását teljesíteni
legkésőbb május 22-ig.
Amennyiben egyetért az adatokkal és visszaigényelhető
összeg szerepel a bevallásban, úgy mielőbb érdemes visszaküldeni a gyorsabb kiutalás miatt.
NAGYON FONTOS, hogy az adóbevallási tervezet adatait 2018. május 22. napjáig ellenőrizze, szükség esetén
javítsa, kiegészítse az Önnél rendelkezésre álló, igazoló
dokumentumok alapján. Ha ezt nem teszi meg, akkor
az adóhatóság úgy tekinti, hogy az adóbevallási terve-

zetben foglaltakkal egyetért, és az adóbevallási tervezet
az adózó által benyújtott bevallásnak, a megállapított és
az adózóval közölt adó az adózó által bevallott adónak
minősíti.
II. Személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség - a fentiekben részletezetteken túl - önadózással, az 53-as bevallás
(17SZJA nyomtatvány) benyújtásával történő teljesítése.
Az adóhatóság által az Ön számára elkészített adóbevallási
tervezet helyen Ön kitöltheti a 1753 (17SZJA) nyomtatványt,
ami az alábbiak szerint nyújtható be:
a) Elektronikusan vagy papír alapon
• 1. lépjen be a www.nav.gov.hu honlapra
• 2. kezdőoldal lap alján „Nyomtatvány kitöltő programok”
opcióra lépjen
• 3. töltse le a keretprogramot
• 4. majd 17SZJA programot is töltse le
• 5. ezután zárja be az aoldalt, majd a számítógép asztalról
ÁNYK ikon segítségével indítsa el a kitöltő programot
• 6. felső sorban Adatok/Új nyomtatvány/1753 nyomtatványt válassza ki, niyissa meg, töltse ki, mentse el. Itt töltheti ki az 1+1% nyilatkozatot is, majd felső ikonsorban
ellenőrzés opcióval végezze el az ellenőrzést.
• 7. Bevallás elküldése:
a. Elektronikus küldés esetén: jelölje be az elektronikus
beküldsét, majd küldje be közvetlenül az ügyfélkapun keresztül
b. Papír alapú küldés esetén: nyomtassa ki az adóbevallását,
majd aláírást követően postázza az adóhatóság részére.
FONTOS! Önnek kitöltési és beküldési lehetősége 2018.
május 22-ig, (visszaigénylés esetén érdemes mielőbb visszaküldeni a gyrosabb kiutalás miatt).
1+1%-os nyilatkozatok: lehetőség van mind a bevallási tervezetnélk, mind a 1753 nyomtatvány kitöltésénél az 1+1%-os
nyilatkozat kitöltésére és a bevallással együtt a NAV részére
beküldésre. Amennyiben az 1+1%-os nyilatkozat a munkáltatónak kerül leadásra, úgy a munkáltató a korábbi évek gyakorlata szerint átveszi, és továbbítja az adóhatósághoz.
A bevallással kapcsolatos kérdések tekintetében a NAV ügyfélszolgálatok munkatársai készségesen rendelkezésre állnak személyes megkeresés formájában az egyes NAV ügyfélszolgálatokon vagy telefonon a 06-40-42-42-42 információs számon.
FIGYELEM! Szakszervezetünk kiemelt figyelmet fordít 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
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2018-ban várható a testkamera-rendszer kísérleti jellegű kiterjesztése a budapesti agglomeráció egyes részeiben
A MÁV-csoport alkalmazottait 2017-ben 87 alkalommal
érte valamilyen támadás, nem egyszer fizikai erőszak. A számok
alapján a jegyvizsgálók szempontjából az ország nyugati,
délnyugati vonalai a legbiztonságosabbak, a budapesti elővárosi vonatok pedig a legveszélyesebbek.
A MÁV 2017 áprilisától kezdve figyelemfelhívó tájékoztatókat
ragasztott ki a vonatokra és a jegypénztárakhoz, hogy minden
kedves utasban tudatosítsák: a jegyvizsgálók elleni támadások
bűncselekménynek minősülnek és szigorúan büntetendők.
Ennek ellenére 2017-ban 87 alkalommal érte a jegyvizsgálókat valamilyen támadás, ebből 75 alkalommal feljelentést
is tettek a bántalmazottak, és egy ilyen ügyben már bírósági
ítélet is született (a többi eljárás pedig még folyamatban van).
Jellemzően arcon ütötték vagy leköpték a jegyvizsgálókat,
de a sértetteket gyakran érte verbális agresszió is. Előfordult,
hogy késsel fenyegették, megrúgták, megütötték, illetve a
szabad mozgásukban akadályozták a vjv-ket. A MÁV sajtóosztálya azt írja, hogy az elkövetőknek több mint a háromnegyede menetjegy nélkül, érvénytelen jeggyel vagy átruházott jeggyel akart utazni.
A nagy utasforgalmú budapesti elővárosi vasútvonalak a leginkább érintettek, a bántalmazásoknak csaknem 70 százléka
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az itt közlekedő vonatokon történt. Ezen belül is a Budapest–
Cegléd–Szolnok vonal tűnik a legveszélyesebbnek: a legtöbb,
jegyvizsgáló ellen elkövetett atrocitás ezen a vonalon történt.
Ugyanakkor Pécs, illetve Szombathely környékén, az ország
nyugati, dél-nyugati területeit behálózó vasútvonalakon
vannak a jegyvizsgálók a tavalyi számok alapján a legnagyobb biztonságban.
A vasúttársaság kiemeli, hogy „a jegyvizsgálók, fedélzeti jegyellenőrök biztonságának garantálása érdekében számos rendőrségi és polgárőrségi megállapodást” kötöttek. Többek között
biztonsági személyzetet, vasútőri kíséretet rendeltek meg,
biztonságtechnikai beruházásokat valósítottak meg. Mint
írják: évente csaknem 80 ezer vonatot biztonsági személyzet,
8000-8500 vonatot pedig a Készenléti Rendőrség munkatársai kísérnek.
A MÁV 2017 augusztus közepén 25 jegyvizsgáló önkéntes
részvételével elkezdte a testkamerák gyakorlati tesztelését is.
A vasúttársaság közleménye szerint a tapasztalatok összegzése már megtörtént, a rendszer kísérleti jellegű kiterjesztése
a budapesti agglomeráció egyes részeiben 2018-ban várható.
Ismeretes: 2016. augusztusában kezdeményezte testkamera
bevezetését a VDSzSz Szolidaritás a MÁV-Csoport utasokkal
rendszeresen érintkező munkavállalói részére.

Napirenden van a magyar szerepvállalás az RCH-ban!
Andreas Matthä, az ÖBB-vezérigazgatója szerint Magyarországon nehéz éve volt az RCH-nak és a TSH-nak is. A fő
feladat most az, hogy az RCH számára jövedelmező fuvarokat
szerezzenek. A vezérigazgató egyetértett a bérfejlesztés szükségességével, és megköszönte a magyarok munkáját.
Az ÖBB Európai Üzemi Tanácsának (EÜT) magyar tagjai –
Zubály Bertalan, Mózes Tibor, Zlati Róbert – Andreas Matthä
ÖBB-vezérigazgatóval tárgyaltak január 17-én. A találkozóra
azért került sor, mert az elmúlt év végi EÜT-ülésen a vezérigazgató kínai látogatása miatt nem tudott részt venni és a magyar
kollégák kifejezetten kérték a megbeszélés létrejöttét. A tanácskozáson részt vett Dr. Veronika Zügel ÖBB humán igazgató és
Bettina Gusenbauer vezérigazgatói titkárság-vezető is.
A tárgyalás első részében Andreas Matthä tájékoztatást adott
a Holding - és azon belül az RCG, RCA, RCH - tavalyi eredményeiről. Megemlítette, hogy Magyarországon nehéz éve
volt az RCH-nak és a TSH-nak is. A jövő fő feladata, hogy
az RCH számára jövedelmező fuvarokat szerezzenek. Tudják,
hogy nagy piaci nyomás nehezedik ránk. Mindezek tükrében
köszönetét fejezte ki a magyar munkavállalók munkájáért.
Megemlítette, hogy 10 éve került sor a privatizációra. Ezzel
kapcsolatban elmondta, hogy Budapest továbbra is fontos
az ÖBB számára. Mindenképpen tervezik a magyar államhoz közelítést, napirenden van a magyar szerepvállalás az
RCH-ban. Andreas Matthä kijelentette, hogy közösen
vagyunk erősek a piacon.
A vezérigazgató elemezte az osztrák és a magyar egyeskocsiforgalom működését is. Míg Ausztriában teljes egészében
támogatják, addig Magyarországon ez nem így történik, amin
változtatni szükséges, és ebben is szeretnének tárgyalásokat
kezdeményezni a magyar kormánnyal.
Ezt követően a tájékoztattuk az ÖBB-vezetőket az RCH-nál
megvalósult bérfejlesztésről. Elmondtuk, hogy egy folyamat
megindult, és alapvetően szükségesnek tekintjük a tavaly
kötött megállapodást annak érdekében, hogy a vállalat
működőképes maradjon a foglalkoztatás szempontjából. A vezérigazgató egyetértett a bérfejlesztés szükségességével.
Az elmúlt 10 évben a privatizáció és a vállalat sikere érdekében
magyar oldalon is nagy áldozatokat hoztunk. Azt kértük, hogy
a cég értéke és termelőképessége érdekében állítsák vissza azt
a leányvállalati kört, amellyel a privatizációkor rendelkezett az
RCH, ezzel is segítve, felkeltve a magyar állam érdeklődését.
Az idei várható, előttünk álló nehézségekről is adtunk tájékoztatást. A vágányzárak – különösen a 40a teljes vágányzár
– és a villamos-energia árak emelése okoz nagy kihívást a
vállalat számára.
Andreas Matthä kifejtette, hogy az új osztrák miniszter

is megerősítette: az osztrák vasút európai dobogós helyét
- ezen belül az árufuvarozás második helyét - szeretné megőrizni. Beszámolt arról, hogy az ÖBB Felügyelő Bizottság
élére régi ismerősünket, Arnold Schiefert (korábbi RCH
CFO) fogják kinevezni, és örül annak, hogy vasúthoz értő
FB-elnök kerül a testület élére.
Kértük a vezérigazgatót, hogy az RCA-nál bevezetni tervezett
új szervezeti felépítéssel kapcsolatos tapasztalatokat tárgyaljuk
meg a magyarországi bevezetés előtt, aki válaszul elmondta,
hogy ez másképpen nem is lehetséges.
Az osztrák vezetők szerint ugyanazokkal a gondokkal küzdenek a munkaerőhiány miatt, mint mi. Ausztriában is megszűnt az iskolarendszerű vasúti szakemberképzés, amelyet
most indítanak újra. Az életkori problémák is hasonlóak.
A pálya vonzóbbá tételén dolgoznak, ennek kapcsán szóba
került a vállalati üdülők jobb kihasználtságára törekvés is.
Itt jeleztük, hogy az Ausztriára kiterjesztett ingyenes vasúti
utazási kedvezmény segítene ezen, és általában az ÖBB iránti
elköteleződésen is. A válasz szerint Ausztriában is probléma a
menetkedvezmény kérdése. Az osztrák kollégák számára ez
nem ingyenes, évente 700 eurót fizetnek a „családi arcképes
igazolványért” és még 400 eurót a munkába járás lehetőségéért.
A tartalmas és hasznos találkozó után Norbert Rothbarttal,
az RCA KÜT elnökével találkoztunk, és kölcsönösen tájékoztattuk egymást, valamint értékeltük az elmúlt hónapok
tapasztalatait. A kollégák elmondták, hogy az új szervezeti
mátrixon alapuló működés az év közepén indul el ténylegesen. Az osztrák teljesítmények közel felét a faforgalom teszi ki,
amely egyeskocsi-forgalom formájában valósul meg - és amelyet teljes mértékben támogat az osztrák állam.
Megtudtuk, hogy az új kormány csorbítani kívánja a szakszervezeti jogokat és a kamarai tagdíj csökkentését tervezi, ezen
kívül nyugdíjkorhatár-emelés következik, amellyel összefüggésben az ÖBB-nél eddig működött időskori részmunkaidős
foglalkoztatást is felfüggesztették.
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A tornát Bánsági József, a VDSzSz Szolidaritás nemrég elhunyt
tisztségviselője emlékének ajánlották a résztvevők.
Immáron 21. alkalommal gyűltek össze
a Miskolci területről a vasutasok a szokásos éveleji teremfocihoz.
Fergeteges volt a hangulat a Szerencsi
sportcsarnokban 2018. január 13-án
megrendezett Focigálának. A kocsivizsgálók csapatát Ábrahám „Szakmunkás”
László erősítette, aki sajnos az első két
meccsre nem tudott idejében érkezni,
ennek megfelelően potyogtak is a gólok
a kapuba. Hiába volt „Pettyes” Hornyák

Laci a többiekkel együtt a csapat lelkes
tagja, esély nem volt a győzelemre, míg
Ábri be nem állt a kapuba. A csapat a
Bánsági József emlékére megrendezett
XXI. Szerencs Vasutas Teremfoci Kupatornán a tisztes hetedik helyen végzett.
Az első helyen a házigazda Szerencs
Állomás csapata végzett, a dobogó II.
fokára Tiszacsernő vasutas csapata állhatott (Szlovákia), a III. helyezést a Mozdonyvezetők csapata (Budapest-Keleti)

hozta el. Gratulálunk minden résztvevőnek! Köszönjük Bráda Ferenc
segítségét, nélküle ez az emléktorna nem
jöhetett volna létre. A torna szünetében
elmentünk a Bodrogkeresztúri temetőbe, és elhelyeztük az emlékezés virágát
elhunyt Józsi barátunk sírjára...
Cseh Béla, VDSzSz Szolidaritás miskolci
területi vezető ügyvivő

Új szolgáltatás: Az MKB BANK kedvezményei
mostantól TAGJAINKNAK is járnak!
Az MKB Bank Zrt. és a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás
(VDSzSz Szolidaritás) együttműködési megállapodást kötött egymással,
melynek értelmében az MKB Bank a
Kiemelt Partneri Programja keretében
kedvezményes hitellehetőséget és szolgáltatáscsomagot nyújt a VDSzSz Szolidaritás tagjai számára, akiket a jövőben
kiemelt ügyfélként kezel.
Az MKB Bank Magyarország egyik
vezető kereskedelmi bankja, kiemelt
partnerei számára kidolgozott munka-
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vállalói programja olyan széleskörű és
egyedi igényekre szabható kedvezményes termék- és szolgáltatáscsomagot
tartalmaz, amelynek elemei a munkavállalók egyéni szükségleteire nyújtanak
megoldásokat.
A KIEMELT PARTNERI PROGRAM
ELEMEI:
• Lakáshitelek: akciós hitelek lakáscélú
tervek megvalósításához (vásárlás, felújítás, korszerűsítés).

