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A V D SZ SZ SZ OL I DA R I TÁ S L A PJ A

Tisztújítás a VDSzSz Szolidaritás
XX. Küldöttgyűlésén!
6. oldal

Ideje volt: Végre arcképes
igazolványt kapnak a MÁV
SZK munkavállalói!

Babaváró támogatás is érdekel?
Együttműködési megállapodást
kötöttünk a Hitelnettel!

27. oldal

32. oldal

c. a több szolgálati helyen való foglalkoztathatóság
(több, vagy változó munkavégzési hely vállalása,
vonalismeretek, több típusú berendezés kezelésével
kapcsolatos ismeretek) ösztönzése és elismerése a bérezésben.
3. A bérszerkezet átalakítása
a. pótlékrendszer átdolgozása,
b. besorolási rendszer megújítása,
c. további indokolt bérintézkedések alkalmazása,
d. a munkakör értékelésen alapuló besorolási rendszer
megújítása, egyes esetekben az értékelési tényezők
(különösen a végzett munka nehéz fizikai jellege,
veszélyessége, a munkakörülmények) súlyozásának
felülvizsgálata.

Javaslatokat tett a VDSzSz Szolidaritás a hatékonyság
javítására, viszont az így keletkező megtakarítást csakis
bérintézkedésekre lehet felhasználni, lehetőleg helyben!
Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke elküldte a
Dr. Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója részére a hatékonyságjavító intézkedésekre tett javaslatainkat, leszögezve: a hatékonyságjavítás (ez nem modernizáció!)
következtében felszabaduló források kizárólag - és megállapodás alapján - bérintézkedések céljára lehetnek felhasználva.
Emellett elengedhetetlennek tartjuk, hogy a felhasználható
bértömeg nagyobb részben a megtakarítás helyén, illetve kifejezetten az érintettek számára legyen felhasználva.
Mint arról honlapunkon beszámoltunk, strukturális és más
változtatások érdekében várta a VDSzSz Szolidaritás javaslatait a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója! Dr. Homolya Róbert
a vállalatcsoport tevékenységét és hatékonyságát ténylegesen
növelő javaslatokat kért a VDSzSz Szolidaritástól. Halasi Zoltánhoz, szakszervezetünk elnökéhez írt levelében Homolya
Róbert szerint így „versenyképesebb működést, a vasúti liberalizációhoz történő jobb alkalmazkodást és ezáltal elismertséget biztosíthatnak a vasútnak és a vasutasságnak egyaránt”.
Hozzátette: az ezen intézkedésekből keletkező megtakarítás
eredménye - a munkáltató által tett vállalás szerint - további
bérfejlesztés alapját képezheti, melyből a vasutasok még inkább versenyképes jövedelmet tudhatnak majd magukénak.
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A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója részére adott válaszában a VDSzSz Szolidaritás elnöke a MÁV-csoport működési hatékonyságának javítása érdekében az alábbi témaköröket javasolta napirendre venni, illetve a tárgyalásokat
megkezdeni róluk:
1. A foglalkoztatási „szűk keresztmetszetek ”
felszámolása
a. szükségszerű belső átcsoportosítással,
b. át- és továbbképzéssel
c. belső tartalékok feltárásával,
d. „mobil egységek” és/vagy tartalékos munkakörök
létrehozásával.
2. A belső munkaerőpiac mobilitásának felgyorsítása
a. ösztönző rendszer létrehozása, de mindenekelőtt mobilitást támogató bérintézkedések (pótlékok és költségtérítések) bevezetése,
b. kifejezett mobilitási csomag létrehozása, beleértve
a lakhatási támogatások célzott alkalmazását, ezzel
együtt a még meglévő vállalati bérlakás kapacitások
felszabadítása és egyidejű bővítése (pl. a korszerűsítéi
munkák elvégzése és/vagy elismerése által is),

4. A fogalkoztatás „rugalmasítása”
a. munkarendek, munkaidő-beosztások átalakítása,
azok ésszerűsítése (fordák, stb.),
b. a szellemi foglalkozások esetében a részleges távmunka (home office) kiszélesítése.
5. A szervezeti keretek újragondolása
a. hatáskörök és döntési szintek decentralizálása, beleértve akár a központi irányítási szervezet szerepének
és méretének jelentős csökkentését,
b. az irányítási szinten felülvizsgálata (adott esetben pl.
a főnökségi szintek centralizálása),
c. a papíralapú ügyintézés minimalizálása, a digitalizáció kiterjesztése.
6. A humán tevékenység hatékonyságának javítása
a. a foglalkoztatás humanizálása (szemléletváltás a
munkáltatásban)
b. a toborzási tevékenység eredményességének, hatékonyságának felülvizsgálata,
c. a bemeneti követelmények ésszerűsítése,
d. a képzési rendszer hatékonyságának növelése,
e. az idősödő munkavállalók helyzetének javítása, egyúttal a nyugdíjas foglalkoztatás rendszerének felépítése,
f. a cafetéria rendszer átalakítása és egy vállalati lojalitási rendszer kialakítása.
7. A hatékony toborzási- és utánpótlás-biztosítási
rendszer működtetésének akadályát képező egyes
tényezők lebontása
a. a bemeneti követelmények ésszerűsítése (ideértve
mindenelőtt az egészségi alkalmassági követelmények újragondolása),

b. szükség esetén a jogszabályok (203/2009. sz. Korm.
Rendelet) módosításának kezdeményezése, az orvosi
alkalmassági vizsgálatok indokoltságának (pl. munkaköri csoporton belüli munkakörváltások esetén) és
protokolljának felülvizsgálata,
c. a pszichológiai vizsgálat esetében - az érzékszervi-reakciókészséggel vizsgálatok körén túlmutató- szubjektív értékelési szempontok szerepének minimálisra
szorítása,
d. a képzés rendszer felülvizsgálata (19/2011. sz. NFM
Rendelet szükség szerinti módosítása) hatékonyságának növelése, a jelentős költségigénnyel járó - javarészt a bentlakásos tanfolyami jellegű képzések
dominanciájára épülő - rendszer átalakítása, helyette
a korszerű és költséghatékony képzésszervezési módszerek adaptálása,
e. a modulrendszerű képzések esetében az általános vasútszakmai alapozó, illetve elméleti ismeretek körében
a munkaviszonyon kívüli képzés formák kidolgozása
(pl. önképzés anyagi ösztönzőrendszerrel), illetve az
ehhez szükséges vizsgázási lehetőség megteremtése
(amennyiben szükséges, akár jogszabály-módosítások kezdeményezésével).
8. A műszaki fejlesztések és az ehhez kapcsolódó létszámszükséglet változás proaktív menedzselése, az
egyes munkavállalók szintjéig lemenően az egyéni
életpályák kialakítása, mely minden vasutas munkavállalónak megnyugtató módon és előre tervezhetően biztosítja a foglalkoztatási biztonságot (proaktív humán „tervgazdálkodás”).
9. A vasutas munkavállalók munkavégzési képességének hosszútávú megőrzését biztosító intézkedések
kidolgozása, e körben akár a munkaidő csökkentése
lehetőségéenk mérlegelése.
10. Rehabilitált munkakörök létrehozása a munkaképességüket részlegesen elvesztett, továbbá az idősödő munkavállalók részére (akár egyes perifériális
tevékenységek visszaszervezése útján).
11. Hatékony, gondoskodó eszközrendszer kialakítása a munkakörük betöltésére alkalmatlanná váló
munkavállalók egzisztenciális helyzetének garanciákat is tartalmazó méltányos rendezésére (ezzel ös�szefüggésben a MÁV ÉVEK rendszer részleges átalakítása, a jogosultsági feltételek igazítása, bővítése).
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12. A jegyvizsgálói munkakörcsaládban a jegyeladási jutalék alapbéresítése.

továbbá a MÁV-Start Ksz 7. sz. melléklet esetleges
újragondolása).

13. A vonattovábbítás díjazási rendszerének vonzóbbá tétele.

A fentiek tekintetében egyértelmű elvárásunk, hogy a hatékonyságjavító intézkedések következtében felszabaduló források kizárólag - és megállapodás alapján - bérintézkedések
céljára kerüljenek felhasználásra. Emellett elengedhetetlennek tartuk, hogy - legalábbis azokban az esetekben, ahol
közvetlen összefüggés van az intézkedések és a felszabaduló
források tekintetében - ez minden esetben úgy történjen,
hogy a felhasználható bértömeg nagyobb részben a megtakarítás helyén, illetve kifejezetten az érintettek számára
kerüljön felhasználásra.

14. További munkaszervezési intézkedések kidolgozása az olyan „win-win” jellegű, a munkáltató és a
munkavállalók számára kölcsönös előnyökkel járó
munkaidő-gazdálkodási szabályozási keretek
kialakítására, amelyek jelentős és érdemi béremelési
intézkedések fedezetéül szolgálhatnak a jegyvizsgálói munkakörcsaládban (mindenekelőtt a menesztéssel kapcsolatos megkezdett tárgyalások lezárása,

2020. január végéig továbbra is járnak
az április 30-án lejárt pótlékok a pályavasúti
és TEB-munkavállalók részére!
Aki eddig kapott pótlékot, az ezután is kapni fog: Halasi
Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnökének megkeresésére
a munkáltató ezt a tájékoztatást adta.
2019. április 30-ig szólt a 2017. október 6-án „a foglalkoztatáspolitikai nehézség esetén alapbér-kiegészítés
alkalmazhatóságáról” a kollektív szerződés kötésére
jogosult szakszervezetek és a munkáltató között létrejött egy megállapodás. Ennek értelmében a munkáltató
több egyoldalú kötelezettségvállalást is tett, amit Halasi
Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnökének megkeresését
követően 2020. január 31-ig meghosszabbított:
• Az egyik azokat érintette, akik a munkaszerződésük alapján tolatásvezető II. munkakörben
és a munkavégzési helyük szerint határozatlan
időtartamra Forgalmi Csomóponti Főnökség
Budapest-Keleti területén, ténylegesen Keleti pu.
szolgálati helyen végeznek munkát. A bérintézkedés értelmében minden egyes olyan, Keleti pu.
szolgálati helyen teljesített szolgálat után bruttó
4.000 Ft járt a szolgálatra amúgy járó munkabér
mellé. Akkor a munkáltató vállalta, hogy megvizsgálja bérintézkedés fenntartását 2019. április
30-át követően.
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A többi, korábbi intézkedés értelmében a munkaerő-elvándorlás mérséklése, valamint az egyébként is nagy leterheltségű szolgálati helyeken a
feladatot ellátó
• a Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest
földrajzi területén egyes forgalmi és TEB-munkatársak anyagi elismerése érdekében az érintettek 10% alapbér-kiegészítésben részesültek 2017.
november 1. és 2018. december 31. között. Ez is
meghosszabbodott 2020. január 31. napjáig.
• 2018. május 1. és 2019. április 30. között 5%
alapbér-kiegésztésben részesültek az intézkedéssel érintett szolgálati helyek és munkakörök
egyes fejpályaudvaron és bevezető szakaszokon
szolgálatot teljesítő munkavállalói.
• 2018. október 1. és 2019. április 30. között 10%
alapbér-kiegészítésben részesültek, illetve ezen
felül havi 3000 Ft alapbéremelésben is. Ennek
hatálya szintén meghosszabbodik 2020. január
31. napjáig.

KVKF: „megállapodunk 2019-re egy
bérkiegészítésről és 2020-2022-re pedig egy újabb
hároméves megállapodás tárgyalásait elkezdjük!”
Fónagy János és Cseresnyés Péter miniszterhelyettesek részvételével a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának április 26-i ülésén a kormány, a STRATOSZ munkaadói
szövetség és a munkavállalói oldal megegyezett abban, hogy
a résztvevők teljesítettnek és lezártnak tekintik a 2017-2019.
évi hároméves megállapodás végrehajtását. A tulajdonos szorgalmazza a vállalatoknál a további bértárgyalások folytatását
május végi lezárással, ahogy azt is, hogy szeptember végéig
a vállalatok tárgyaljanak egy újabb középtávú megállapodás
megkötése érdekében. A kormány áttekinti a munkavállalókat
hátrányosan érintő jogszabályi változásokat, erre munkacsoportot hoznak létre a munkavállalói oldal bevonásával.

mértékének összeadásával kalkuláló béremelést tartalmazzon
a következő középtávú megállapodás, ez ugyanis könnyen kiszámítható, és három évre előre pontosan minden munkavállaló tudná, hogy milyen bérnövekedésre számíthat a következő három évben, 2022-ig, ha ezt a munkahelyet választja, vagy
vasutas marad. A munkaadói oldal és a kormányzat egyaránt
elfogadta a szakszervezeti oldal javaslatát, így
ebben az irányban fogjuk folytatni a tárgyalásokat az
év hátralevő részében: megállapodunk 2019-re egy bérkiegészítésről és 2020-2022-re pedig egy újabb hároméves megállapodás tárgyalásait elkezdjük, amely akár a
KVKF keretein belül is megtörténhet.

A vasútat érinti a közösségi közlekedés átalakítása, ami a
Volán-társaságok és MÁV összevonását jelenti. Sor kerül a
személyszállításban a piacnyitásra: 2022-től bármely társaság
végezhet vasúti személyszállítást, ha megvásárolja a menetvonalat. Ezen felül adott egy rendkívül súlyos munkaerőpiaci
helyzet. Ezek mind a hosszútávú megállapodás mellett szólnak
Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke szerint.
Közgazdaságilag alátámasztott javaslatot tett a szakszervezeti
oldal. Hiszen azt mondjuk, hogy
• a GDP,
• az infláció-növekedés,
• és az esetleges munkaerő-piaci hatások
(munkaerőpiaci pótlék)

- szögezte le Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke a
KVKF plenáris ülését követően.

ELŐZMÉNY: Az idei további bérfejlesztés érdekében Orbán Viktorhoz fordult többek között a
VDSzSz Szolidaritás is: a Közszolgáltató Vállalkozások
Konzultációs Fórumának (KVKF) munkájában résztvevő
szakszervezetek - köztük a VDSzSz Szolidaritás és a VSZ is az idei újabb, kiegészítő bérfejlesztés érdekében Orbán Viktor
miniszterelnökhöz fordultak annak érdekében, hogy segítse
elő a fórum érdemi működését, és a kormányoldal is képviselje
magát a tárgyalásokon.
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Május 22-23.:
A VDSzSz Szolidaritás XX. Küldöttgyűlése
Szakszervezetünk legfőbb döntéshozó testülete 2019. május
22-23-án ülésezett, tisztújításra is sor került: a küldöttgyűlés
megerősítette elnöki tisztségében Halasi Zoltánt, érdekképviseletünk érdekvédelmi alelnöki teendőit a továbbiakban
Mózes Tibor látja el.
A küldöttgyűlés többek között értékelte és elfogadta a
szakszervezet eddigi tevékenységéről az elnökség beszámolóját, a 2018. évi költségvetést és a 2019. évi költségvetést.

A legfőbb döntéshozó testület ugyancsak elfogadta a VDSzSz
Szolidaritás következő négy évre szóló programját is, amit
mellékelünk.
A testület döntött arról is, hogy – amennyiben a közösségi
közlekedés vállalati integrációja ezt szükségessé teszi –
felhatalmazza az elnökséget arra, hogy az érintett szakszervezetekkel közös (civil) szervezet létrehozását készítse elő,
illetve hozza is létre.

A VDSzSz Szolidaritás XX. Küldöttgyűlése
2019. május 22-én megválasztotta tisztségviselőit:
Elnök: Halasi Zoltán
Érdekvédelmi alelnök: Mózes Tibor
Területi vezető ügyvivők
és helyetteseik:
Budapest terület: Bernát Beatrix,
területi vezető ügyvivő helyettes:
Veres Gábor
Debrecen terület: Barna István,
területi vezető ügyvivő helyettes:
dr. Szabó Monika
Miskolc terület: Cseh Béla Zoltán;
területi vezető ügyvivő helyettes:
Kotta István

Pécs terület: Horváth Gabriella
Szeged terület: Veréb Olga
Szombathely terület:
Derdák Jánosné
Záhony terület: Olexa Imre

Felügyelő Bizottság
Gargóczi Lászlóné
Oroszi Rudolf
Vámosi Csaba

Etikai Bizottság:
Megyesi Csaba
Papp Károly Attila
Veres Gábor

Országos Számvizsgáló Bizottság
Abai Erzsébet
Kissné Wappel Marianna
Lovas Éva
Dr. Pusztai Edit
Szepesiné Riskó Julianna

Gratulálunk a megválasztott tisztségviselőknek!
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A VDSzSz Szolidaritás XX. küldöttgyűlésén a
MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója bejelentette,
hogy a kormányzattal közösen egy újabb, hároméves
megállapodásról kezdődnek tárgyalások
A VDSzSz Szolidaritás XX. Küldöttgyűlése után nyilatkozott Halasi Zoltán, szakszervezetünk elnöke az elmúlt négy
évről és a jövőről az Infórádiónak.

A VDSzSz Szolidaritás Programja
2019 – 2023

„Csakis a szervezett közösség válik alkotó erővé, kedves barátom! Az ember egymagában
elvész, míg a közösségben minden törekvés megtalálja a maga helyét, és együttesen
hozzájárulnak minden egyén felemeléséhez.”

1. Helyzetértékelés

Az eltelt négy év első évében nagyon alacsony, három százalékos béremelésben részesültek a vasutasok, a következő három
év (2017-2019) azonban egy teljesen új helyzetet hozott, hiszen

“hároméves megállapodást tudtunk kötni a munkáltatóval. Gyakorlatilag a kormánnyal is.”
A Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumán
születtek meg a hároméves megállapodás alapjai, ennek során három év alatt a vasúti munkavállalók döntő többsége
32,8%-os béremelésben részesülhetett.

“Természetesen ebben közrejátszott, hogy a minimálbér és
a garantált bérminimum összege jelentősen változott az elmúlt időszakban” - tette hozzá Halasi Zoltán.
Olyan kihívások jelentek meg a munkaerőpiacon, amelyek
eddig nem voltak jellemzőek. A magyar vasutasokat a közösségi közlekedés átalakítása, a személyszállítás liberalizációja
fenyegeti, komoly vasútfejlesztési, modernizációs program
végrehajtása zajlik. A kihívás kettős: egyfelől megtartani a
modernizációval felszabaduló munkahelyeket, másrészt kezelni kell a létszámhiányt.
A VDSzSz Szolidaritás XX. Küldöttgyűlésén a MÁV Zrt.
elnök-vezérigazgatója bejelentette, hogy a kormányzattal
közösen egy újabb, három éves megállapodás megkötéséről
kezdődnek tárgyalások.
A szakszervezeti oldal javaslatának lényege, hogy az említett
megállapodás bérfejlesztési mértékének számítási metodikája
során a minimum, hogy a gazdasági növekedést és az infláció mértékét is figyelembe kell vennie, ezen kívül pedig egy
munkaerőpiaci pótlékról is meg kellene állapodni aszerint,
hogy milyen kihívások vannak a foglalkoztatásban.

Előre meg lehetne egyezni abban, hogy legalább a legutóbbi
hároméves megállapodásnak megfelelő mértékű béremelésre
kerüljön sor.

“Azt látom ma, hogy az előrejelzések szerint ez is hasonló, mintegy 30%-os jövedelememelést feltételezne - minimum. Természetesen, nem csak a pénzről kell megállapodni, hanem a munkakörülményekről, a munkafeltételekről,
a kollégáink egészségének védelméről”
A Küldöttgyűlés döntött arról is, hogy amennyiben a közösségi közlekedés vállalati integrációja szükségessé teszi, egy
közös szervezet jönne létre. Ezzel kapcsolatban Halasi Zoltán
elmondta, hogy a cél nem egy nagyon formalizált szervezet
létrehozása, nem akarunk új szakszervezeti szövetséget.
Arról van csak szó, hogyha a közösségi közlekedés átalakítása a mostani tervek szerint megvalósul, akkor két közlekedési
ág - a Volán és a MÁV-csoport - kerülne valamilyen közös
fennhatóság alá. A lényeg az, hogy az érintett szakszervezetek
közösen lépjenek fel, és “ hogy belülről irányítsuk, belül-

ről adjunk javaslatot, hogy hogyan kellene ennek az új
vállalati formának működni, és a munkavállalók helyét
hogyan képzeljük el ebben” - jelentette ki Halasi Zoltán, a
VDSzSz Szolidaritás elnöke.
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A hazai szakszervezeti mozgalom az elmúlt időszakban tovább veszített jelentőségéből, aminek egyes „szigetszerű”
szakszervezeti sikerek sem tudták alapvetően útját állni,
nem utolsósorban amiatt, hogy továbbra is hatnak azok a
társadalmi folyamatok, amik eleve gátját képezik a kollektív megoldások keresésének.
A politikai környezet, mindenekelőtt a kormányzati szándékok az elmúlt időszakban kifejezetten ellene hatottak a
civil társadalom erősödésének, ami a munkavállalói érdekképviseletekre is negatív hatással volt.
Magyarországon egyáltalán nem új és nem ismeretlen jelenség az, hogy az egyéni stratégiák megelőzik a kollektív fellépés
igényét. A munkavállalók – különösen a mai munkaerő-piaci

helyzetben – hajlamosak inkább a „lábukkal szavazni”, azaz
más munkáltatónál keresni a boldogulást, mintsem egymás
közötti összefogással és közös fellépéssel próbálni javítani a
munkafeltételeken., és ez igaz a szakszervezeti tagságukra is.
Magyarországon emiatt is a szervezett munkavállalók
száma folyamatosan csökken. A taglétszám csökkenése
mindazonáltal beleillik az általánosnak is nevezhető nemzetközi / európai trendbe.
Amennyiben a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a szakszervezeti mozgalom lassan elveszíti befolyását és szerepét.
Míg 31 európai ország átlagában vizsgálva 1995-ben 44%os volt a szakszervezeti szervezettség, addig 2012-ben már
csak 30%. Egy szűkebb nemzetközi összehasonlítást (a rend-
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szerváltást követően sok szempontból hasonló utat bejárt
visegrádi négyeket) vizsgálva a magyarországi számok még
kedvezőtlenebb helyzetről árulkodnak, a Visegrádi Négyek
szakszervezeti szervezettsége is meghaladja a 9%-os magyart.
Az okok között az egyik legfontosabb, hogy a kollektív munkajog szabályozási rendszere változatlanul fenntartja a „potyautas szindrómát” miközben a munkavállalók nem csak a
szaksze rvezetekkel szemben nem szolidárisak, hanem egymással szemben sem. A munkahelyi jogsérelmekkel szemben
szinte példa nélküli, hogy közös fellépés következne be.
A közösségi közlekedési szektorban – különösen az infrastruktúra, illetve a gördülőállomány tekintetében – a vasút
szerepe némileg erősödött. A Harmadik Orbán-kormány
jelentős részben konszolidálta a MÁV-csoport éveken át görgetett, halmozódó adósságállományát – és a hosszú távú közszolgáltatási szerződéssel, továbbá a pályahasználati díjak révén – stabilizálta működését (legalábbis 2018-ig ez így volt).
A szervezeti változtatások eredményeképpen létrejött a holdingszerűen működő MÁV (vállalat) csoport és mára kormányszintű döntésekkel is megalapozva napirendre került
a közösségi közlekedés teljes, a közúti személyszállítási tevékenységet is magában foglaló integrációja.
A munka világát, azon belül is konkrétan a jövedelempolitikát illetően, a korábbi „hét szűk esztendőt” felváltotta
egy emelkedő bérpálya, miközben a munkajogi szabályozás egyre inkább nyilvánvalóvá tette azt, hogy a munkáltatói érdekeket kiszolgáló foglalkoztatási rugalmasság
jóval nagyobb prioritást élvez, mint a munkavállalói jogok biztosítása.
Egyértelművé vált, hogy a kormány a 2012. évben hatályba
lépett munkatörvényt csak olyan esetben kívánja megnyitni, amikor erre kifejezett igény mutatkozik a (külföldi) tőke
részéről. A korábbi ígéretek ellenére így egyetlen kérdésben
(sztrájkjog, korkedvezményes nyugdíj, Mt.) sem sikerült a
kormányt arra késztetni, hogy a válság elmúltával lazítson a
munkavállalók hátrányára meghozott intézkedéseken.
Változatlanul fennáll a köztulajdonban álló munkáltatóknál foglalkoztatottak hátrányos munkajogi megkülönböztetése, a kollektív alku korlátozása.
A makroszintű társadalmi párbeszéd hagyományos fórumai
tartalmilag kiürültek (részben ennek következménye a szakszervezeti konföderációk jelentős térvesztése is), jogszabályok
tömege változik az érintetteket képviselni hivatott érdekképviseleti szervezetek véleményének megkérdezése nélkül. Ezen
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a területen egyedüli pozitív fejlemény, hogy a 2018. február
12-én – szakszervezetünk jelentős szerepvállalása mellett –
megalakult a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs
Fóruma, amely a köztulajdonban működő közszolgáltatásokat közvetlenül érintő gazdasági döntések előkészítésében
kaphat fontos szerepet. Mindemellett az ágazati szintű párbeszéd intézményes működését (ÁPB) is inkább az agónia
jellemezte, így az sem véletlen, hogy továbbra sincs a vasúti
közlekedésben ágazati kollektív szerződés.

2. Program a célok eléréséhez

A VDSzSz Szolidaritás – az ismert események következtében – a konföderációs és a nemzetközi kapcsolatrendszerét 2015. évben elveszítette (ez utóbbit időközben
helyreállította). A hazai szakszervezeti mozgalomhoz
való csatlakozásunk ennek következtében lazult, ugyanakkor számos kezdeményezésünknek köszönhetően befolyásunk mind a vasúton belül, mind országosan egyáltalán nem csökkent.
A vasúti munkáltatókkal kapcsolatunk az elmúlt időszakban ellentmondásosan alakult. Ezen belül a MÁV Zrt-vel és
az RCH-val – a foglalkoztatási helyzet folyamatos romlása
okán elkerülhetetlen napi ütközések megléte ellenére – az
együttműködés inkább pozitív volt, míg a MÁV-START Zrt.
esetében egy kifejezetten konfliktusos időszakon vagyunk
– reményeink szerint – túl.
2015. évben a szakszervezet belső életében, mint az mindan�nyiunk előtt jól ismert, jelentős változásra került sor. Az elmúlt évek ennek szükségességét egyértelművé tették, ugyanakkor az Elnökség kapacitásának viszonylag jelentős részét
kötötte le a korábbi korszak következményeinek kezelése.
Mindazonáltal szakszervezetünk vagyoni és jövedelmi
helyzete az elmúlt négy évben lényegesen és folyamatosan
javult, amiben jelentős szerepe van az ingatlanvagyon felértékelődésének is.
Szakszervezetünk fennállásának 30 éve alatt folyamatosan
a hazai szakszervezeti mozgalom, és a vasút világának jelentős szereplője volt és maradt.
Hitvallásunk szerint a VDSzSz Szolidaritás nem csak a
munkavállalói érdekek képviselője, hanem egy olyan
értékközösség is, ami képessé teszi a jövőben is a vasutasság, ezen belül is a szervezett munkavállalók, de mindenekelőtt elsősorban tagjai szolgálatára.

A folyamatosan változó környezetben, a fenti helyzetértékelésben megfogalmazott körülmények között mindenekelőtt hiteles és vállalható program megalkotására
kell törekednünk.
Ezen belül kiemelt prioritást élvez a foglalkozatás kérdése. Ez alatt mindenekelőtt a foglalkoztatás biztonságát
értjük, ennek megfelelően továbbra is jelentős szerepet
kívánunk adni a kollektív szerződés vívmányai megvédésének és a munkáltatókkal kötött együttműködési
(foglalkoztatási) megállapodásoknak.
A jelenlegi munkaerő-piaci és foglalkoztatási helyzetben
a munkavállalók helyzete megváltozott. Miközben ma
egyes munkakörökben olyan mértékű a munkaerőhiány,
hogy az magát a vasúti közszolgáltatást (és ezzel együtt
egyéb szolgáltatási tevékenységet is) veszélyezteti, addig
ez a helyzet akár néhány éven belül gyökeresen megváltozhat, egyre inkább fel kell készülnünk a modernizáció létszám mérséklő hatásaira is. A modernizációnak a
létszámszükségletre gyakorolt hatása mellett nem hagyható figyelmen kívül a hagyományos vasúti munkaköri
struktúrára gyakorolt hatása sem. Több, hagyományosan nagy létszámú vasúti munkavállalót foglalkoztató
munkakör jelentősége várhatóan csökken, miközben

a munkaerő szükséglet súlypontja áthelyeződik eddig
nem létező, vagy lényegesen kisebb létszámot foglalkoztató munkakörökre. Ez a tendencia már a közeljövőben
is jelentős kihívást jelent mind az érintettekre, mind
szakszervezetünkre vonatkozóan. Ennek megfelelően
szakszervezetünk érdekelt azon programokban, amik
kifejezetten a foglalkoztatási problémák megoldására
kell, hogy létrejöjjenek, bár úgy látjuk, hogy egyelőre
még a munkáltatók is csak keresik azokat a megoldásokat, amik egyaránt alkalmasak a munkaerőhiány orvoslására és a felszabaduló munkavállalók elhelyezésére.
Tekintettel azonban arra, hogy ezek a folyamatok várhatóan felgyorsulnak, szakszervezetünknek ehhez mindenképpen alkalmazkodnia kell.
A jelenlegi demográfiai és munkaerő-piaci helyzethez
való alkalmazkodás olyan kihívás, ami még a kifejezetten versenypiacon működő, és ennek megfelelő foglalkoztatási kondíciókat – ideértve a bérezési lehetőségeket
is – kínálni tudó munkáltatóknak (lásd autógyárak) is
nehézséget jelent. Sajnos napjainkra a vasút munkaerő-vonzó és - megtartó képessége jelentősen megkopott.
Ebben a helyenként kifejezetten rossz munkakörülmények, a szervezetet megterhelő munkaköri feladatok,
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a fizikai és mentális terhelés, a fiatalok számára nem
vonzó munkarend, és az elégtelen bérszínvonal mellett
jelentős szerepe van a képzési rendszer rugalmatlanságának, a hatósági vizsgarendszer által támasztott követelményeknek, továbbá a (néha indokolatlanul) szigorú
egészségi alkalmassági feltételeknek is.
A VDSzSz Szolidaritás ezekben a kérdésekben olyan
szakmai elképzeléseket kell, hogy támogasson (illetve
ilyenekkel maga is előálljon), amik képesek ezen problémák kezelésére.
Jelenleg a MÁV-csoport reakciói és humán stratégiái
ehhez láthatóan elégtelenek. A kifejezetten a toborzási
tevékenység csúcsra járatására építő utánpótlási elképzelések – az alapproblémák kezelése nélkül – elégtelenek
és kifejezetten drága útját jelentik a probléma megoldásának. Szükséges tehát e tekintetben támogatni a munkáltatót a hatékonyabb és fenntarthatóbb megoldások
keresésében (pl. képzési rendszer megújítása).
Kifejezetten aktív magatartást kell ugyanakkor tanúsítanunk azon intézkedések kapcsán, amelyek a foglalkoztathatóságot mind időben, mind térben meghosszabbítják. Ennek megfelelően az idősödő munkavállalók
helyzetével kiemelten kell foglalkoznunk.
Ezzel összefüggésben biztosítani kell azt is, hogy a több
évtizedes vasúti munkavégzést követően, a korábban
betöltött munkakörükre vonatkozó, orvosi alkalmasságukat elveszítő tagjaink ne veszítsék el egyidejűleg
munkájukat, egzisztenciájukat is. Ennek érdekében szélesíteni kell azon munkakörök körét, ahol a kifejezetten
„rehabilitációs” jellegű munka végzésére van lehetőség,
illetve intézményes megoldásokat kell rendszeresíteni
arra, hogy a munkáltató méltányosan és proaktív módon kezelje ezeket az élethelyzeteket.
Emellett továbbra is meg kívánjuk őrizni, illetve aktualizálni kívánjuk azokat a programokat (MÁV Évek,
MÁV Esély, Cargo-40+), melyek munkában tartó, vagy
kivezető hídként szolgálnak.
Mindazonáltal a fentiek mellett keressük a megoldást
a korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségétől
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megfosztott, nehéz, egészségre ártalmas fizikai munkát
végző vasutasok számára a munkaidő mértékének csökkentésére, továbbá az öregségi nyugdíjkorhatár elérése
előtti visszavonulásra.

3. A változó környezet, a korszerűsödő közlekedés kihívásai

Ugyanígy pozitív elmozdulást kell elérnünk a belső mobilitás területén is, azzal, hogy az ezt támogató feltételeket (mindenekelőtt a lakhatást) – akár központi-, vagy
települési önkormányzat által biztosított támogatással
kiegészítve is – elő lehetne segíteni.
A fentiekkel szemben a modernizációs folyamatokat –
elfogadható vállalati programok (pl. átképzések) mellett
– támogatni, de ugyanakkor hatását mérsékelni, késleltetni kell.
A jövedelmi helyzet folyamatos és érzékelhető javítása mellett, törekednünk kell a jelenlegi strukturális problémák kezelésére is. Ez – többek között – azt
jelenti, hogy a bér- és besorolási rendszert meg kell
újítani, de legalábbis folyamatosan a változó helyzethez igazítani, a kereseteken belül pedig az alapbérek
arányát növelni kell.
A jövőben is kezdeményezni fogjuk, hogy a MÁV-csoport munkáltatóinál fennálló hosszabb és folyamatos
munkaviszony elérése után, a munkavállalók jelentős
nettó egyösszegű kifizetésben részesüljenek. A kifizetésnek minden évben Vasutasnapkor kell megtörténnie.
A béren kívüli juttatások tekintetében az adójogszabályok változása kifejezetten visszavetette ennek további
bővítését. Emiatt (és a felhasználás amúgy így is fennálló korlátaira) a jelenlegi feltételek mellett a cafetéria
rendszer lehetőségei beszűkültek. Ezzel együtt a munkavállalóknak alanyi jogon járó pénztári tagdíj kiegészítés, mint vívmány megőrzését, illetve lehetőség szerinti
továbbfejlesztését támogatandó célnak tekintjük.
Lényeges javulást kívánunk – ezzel a vasút munkaerő
megtartó képességét is javítandó – a fizikai és a pszichoszociális munkakörülmények területén elérni.

A gazdasági növekedéssel együtt jár – mind a közszolgáltatásként, mind a piaci alapokon működtetett – közlekedés
szerepének erősödése. Ezzel együtt a vasúti közlekedés liberalizációjának kiteljesedése okán 2022-től új szereplők megjelenésére lehet számítani a személyszállításban is, azaz a piaci
verseny erőteljesen növekszik.
Új jelenségként fel kell készülnünk a közösségi közlekedés integrációjára, mindenekelőtt az ezzel együtt járó foglalkoztatási kihívásokra. Ennek érdekében erősíteni kell a KVKF-en
belüli együttműködést elsősorban a szakszervezeti oldalon,
de nyitottnak kell lennünk a munkaadói érdekképviseletek,
illetve az egyes munkáltatók felé is.
Az ágazati párbeszéd intézményrendszerét illetően a VDSzSz
Szolidaritásnak továbbra is kezdeményezőnek kell lennie,
ami azt is jelenti, hogy a szakmai tartalomra, egyes konkrét
programokra (mindenekelőtt a modernizáció és a liberalizáció területén) vonatkozóan is proaktív magatartást kell
tanúsítanunk.
Az ágazati szintű szociális párbeszéd prioritása továbbra is az
ágazati kollektív szerződés.
Várhatóan nagyobb szerepet kapnak a jövőben az irányításban szerepet játszó munkakörök, és várhatóan felértékelődik
a szakmai tudás és különösen a műszaki szakmák jelentősége.
Szakszervezetünknek – a hagyományosan tagságunk húzóerejét jelentő munkakörökön túl – tehát növelnie kell aktivitá-

sát a műszaki és a humán / szolgáltatási területeken is.
A vasúti közlekedésben a munkavállalók száma hosszabb
távon akár jelentős mértékben is csökkenhet. Ez kihívást
jelent a szakszervezetek számára is.
A VDSzSz Szolidaritás hosszú távú fennmaradásának
záloga, hogy tevékenysége a minőségi érdekvédelem irányába
kell, hogy eltolódjon, a taglétszám megtartása mellett.
Ennek megfelelően a tagtoborzás fókuszát minél szélesebbre
kell venni (mindenekelőtt az újfelvételesek irányába), továbbá
erősíteni, illetve keresni kell azokat a szolgáltatásokat, amik
a tagi jogviszonyhoz fűződő érdekeltséget akár önmagukban
is biztosíthatják.
A szakszervezet-politikai célok között természetesen kiemelt
jelentőséggel bír a VDSzSz Szolidaritás szervezeti megújítása.
Szakszervezetünk külső kapcsolatrendszerében a fentebb említett szektorális / ágazati dimenziókon túl a közös fellépést
elsősorban azokban a horizontális szakmai együttműködésekben (és ügyekben) keressük, amik tartalmilag is képesek
új platformokat és megoldásokat hozni magában a szakszervezeti együttműködésben is. Érdekeltek vagyunk ezért olyan
– elsősorban uniós finanszírozású – pályázatokban (vezető)
szerepet vállalni, ahol a szakszervezetek tudásbázisa, befolyása és együttműködési képessége erősödni tud.
A nagy vasutas szakszervezetek közötti szorosabb együttműködés a VASZ felbomlásával nem szűnt meg. Az ehhez
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fűződő érdekeltség alapján ennek fenntartása – a fennálló
nézetkülönbségek, az eltérő szervezeti kultúrák és nem utolsósorban a versengő helyzet ellenére – olyan stratégiai cél,
ami továbbra is vállalható, adott esetben tovább erősíthető.
A kisebb vasutas szakszervezetekkel – nem utolsósorban az
eltérő tagdíjpolitika okán – a szorosabb együttműködésnek
nincs realitása.
Ugyanakkor felelősséget érzünk azon volt tagjaink iránt,
akik a korábbi személyi ellentétek miatt a PVDSz megalakításában vélték megtalálni a jövőt. Tekintettel nem utolsósorban arra is, hogy az ő általuk képviselt tevékenységek
(pályafenntartás, TEB) – az erős érdekvédelem hiánya miatt
– az elmúlt időszakban folyamatosan hátrányos helyzetbe
kerültek, célunk olyan megoldások keresése, amik képesek
lehetnek akár visszavezetni a szervezett munkavállalókat a
VDSzSz Szolidaritásba.
A konföderációkhoz fűződő viszonyunkban kritikusak
vagyunk mind a szereplőket, mind a –megújulni nem képes – struktúrákat illetően. Ezzel összefüggésben a LIGA
Szakszervezetekhez való visszatérésünk egyre kevésbé tűnik

valószínűnek, mint ahogyan más konföderációhoz történő
csatlakozás sincs napirenden.
Ettől függetlenül új és más kapcsolatrendszerek (esetleg
szövetségek) megtalálásában érdekeltek vagyunk, mi több
magunk is keressük ezeket.
Ugyanígy aktív szerepvállalásra kell törekednünk azokban a
kérdésekben is, amelyek a szakszervezetek külső környezetének kedvező elmozdítását szolgálhatják. Ilyen kérdés mindenekelőtt a „potyautas szindróma” felszámolása és a hatályos
munkajogi szabályozás jelentős korrekciója.
Nemzetközi színtéren a befolyásos európai, és a több kontinens munkavállalóit tömörítő globális szervezetekhez (ETF,
ITF), ma már – ha lazán is, de – közvetlenül kapcsolódunk.
E befolyásos szervezetek kínálta lehetőségeket továbbra is ki
kell használnunk.
Problémáink ugyan távol állnak egymástól, de a VDSzSz
megalakulása óta kivételesen jó kapcsolat fűz minket a Kelet
Japán Vasutak szakszervezetéhez.

4. Munkabiztonság, munkakörülmények

egyes munkáltatók felelőssége (legalábbis az ő felfogásukban) kívülre került, ezzel együtt jelentőségéből veszített.
Ilyen körülmények között a munkavédelmi érdekvédelemre jóval nagyobb szerep hárul. Ez fokozott felelősséget
ró úgy szakszervezetünkre, mint a támogatásunkkal megválasztott munkavédelmi képviselőkre, a központi munkavédelmi bizottsági tagokra.
Elengedhetetlen továbbra is, hogy valamennyi társaságnál tagságunk munkabiztonsággal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, munkavállalóbarát munkavédelmi szabályzatban rögzítsük,
illetve a korábban megszerzett egyetértési jogunkat fenntartsuk.

Kiemelt jelentőséget kívánunk adni a kockázatértékelések
szakszerű elvégzésének és folyamatos aktualizálásának. Fel
fogunk lépni minden esetben, ha a technológiai utasítások,
illetve a tényleges munkavégzés körülményei úgy változnak, hogy azok a munkavállalók egészsége, testi épsége vonatkozásában kockázatot rejtenek.
Változatlanul keressük a megoldást – főleg a korosabb,
hosszú ideje egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgozó
kollégáink számára az e munkarendből adódó kockázatok
csökkentésére oly módon, hogy keresetcsökkenés ne, vagy
csak minimális mértékben érje őket.

5. Szolgáltatásaink
A VDSzSz Szolidaritás által (vagy közreműködésével) nyújtott szolgáltatások az elmúlt időszakban jelentősen bővültek. Ezt a folyamatot a jövőben tovább kívánjuk erősíteni és
keressük azokat az (akár helyi) lehetőségeket, ahol tagjaink
a hagyományos érdekvédelmi funkción túl további kézzelfogható előnyök juthatnak szakszervezetünk által.

juk tagjaink számára. A VDSzSz Szolidaritás a jövőben is
kiemelt feladatának tekinti, hogy a munkáltatókkal betartassa a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat. Ennek
érdekében szakértőink és jogászaink a jogellenes munkáltatás ellen minden esetben fellépnek, képviselik tagjainkat
a munkáltatói jogkörgyakorlókkal szemben, és szükség esetén a bíróságon is.

A jogi segítségnyújtás lehetőségét – elsősorban a munkaviszonyukkal összefüggésben –továbbra is biztosítani fog-

6. Belső működésünk
A program első részében vázolt helyzetértékelésben kifejtett
külső tényezők nyilvánvalóan jelentős befolyással bírnak a
napi működésünkre is. A VDSzSz Szolidaritás szervezeti
működését mindazonáltal e körülmények ellenére a következő négy évre biztosítottnak látjuk. Ennek mind az anyagi forrásai (tagdíj bevételek, megfelelő pénzügyi források),
mind a munkáltatók által biztosított feltételei (elsősorban
munkaidő-kedvezmény) lehetővé teszik az érdemi érdekvédelmi tevékenység végzését.

Továbbra is elsődleges feladatunknak tekintjük, az általunk képviselt vasútvállalatoknál foglalkoztatottak
egészségét, munkaképességének hosszú távú megőrzését
biztosító munkafeltételek kikényszerítését, a szükséges
intézkedések kezdeményezését, az egyéni és csoportos érdeksérelmek kezelését.
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Továbbra is együtt kell élnünk azzal, hogy a munkabiztonsági terület hatósági ellenőrzési és felügyeleti háttere nem
elégséges és nem hatékony fegyver. Számolnunk kell sajnos
azzal is, hogy a MÁV-csoporton belül a munkabiztonsági
szervezet a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-hez került, ami
pozícióik folyamatos romlása mellett azzal is járt, hogy az

Szakszervezetünk erejét, érdekérvényesítő képességét
mindazonáltal elsősorban tisztségviselőink és tagjaink elszántsága, továbbá megfelelő szervezettségünk adja. Alapszervezeteink, tagcsoportjaink számára biztosítani kell
azokat a lehetőségeket, mely támogatott programok révén,
növeli szakszervezetünk összetartó erejét.
A legutóbbi programunk célul tűzte ki, hogy a stagnáló
taglétszámot a lehető legrövidebb időn belül ismét növekedési pályára állítsuk. Sajnos ennek a követelménynek csak
részben tudtunk eleget tenni, amennyiben a taglétszám
abszolút értelemben nem növekedett, de a csökkenés arányaiban kisebb volt, mint a MÁV-csoport munkáltatóinál

az utóbbi években általános tendenciaként tapasztalható
létszámcsökkenés. Ez részben annak is köszönhető, hogy
egyes jogvitákat (mindenekelőtt a készenléti jellegű munkakörök kapcsán) sikerrel vittünk végig, másrészt tagtoborzási tevékenységünk eredményes volt.
El kell ismernünk ugyanakkor azt is, hogy az elmúlt időszak bérfejlesztései szakszervezetünk számára – a várakozásokkal ellentétben – a tagmegtartás tekintetében inkább
hátrányt okoztak, mintsem erősítették volna vonzerőnket.
Alapvető fontosságú tehát a VDSzSz Szolidaritás érdekérvényesítő képességének megtartása, növelése, a törvények
által biztosított jogok gyakorlása, érvényre juttatása, a tagjaink érdekében szükséges megállapodások kikényszerítése.
Ennek érdekében továbbra is érdekünk a rendezett és elvszerű munkaügyi kapcsolatok fenntartása a munkáltatókkal.
Átgondolt külső és belső kommunikációval ismét meg kell
erősítenünk a vasutasság hitét abban, hogy összefogás, a
szakszervezetbe lépés az egyetlen alternatívája a munkavállalói kiszolgáltatottság csökkentésének.
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Munkabaleset ért? Ne hagyd annyiban,
a kártérítés akár sokmilliós is lehet!
Zimány Miklós László tagtársunk is a VDSzSz Szolidaritáshoz fordult.
Zimány Miklós László tagtársunk, munkabalesetéig
vezető jegyvizsgáló: 2015-ben egy éjszakai műszak folyamán jöttünk lefele az utolsó előtti vonattal 14 órás szolgálat után: 5:45-kor indul a Nyugatiból Irsára. Szemeretelep
megállóhelyre érkezve épp adtam volna a továbbhaladásra
felhatalmazást jelzést a mozdonyvezetőnek, de leszálláskor
alám tört a térdem.
dr. Szabó Imre Szilárd, munkajogi szakjogász, egyetemi
oktató: Először is azt érdemes leszögeznünk, hogy a munkáltatónak nagyon szigorú, objektív felelőssége van azért,
hogy a munkavállalónak munkavégzés közben ne sérüljön
a testi épsége, egészsége, ezért minden munkavédelmi szabályt kötelezően be kell tartani. Ha ennek a munkáltató
nem tesz eleget, és bekövetkezik egy munkabaleset, jönnek
a problémák. Ilyenkor a munkáltatót munkajogi kártérítési
felelősség terheli. Nagyon fontos, hogy a munkavállaló ne
döntsön elhamarkodottan, ne írjon alá rögtön semmilyen
nyilatkozatot, mindenképp kérje a VDSzSz Szolidaritás segítségét. Ilyen esetekben, ha tisztázódik a jogalap, és fennáll
a munkáltató kártérítési felelőssége, akkor lehet összegszerűségről vitatkozni: a balesetet szenvedett munkavállaló a
keletkezett kára (elmaradt jövedelem) és költsége (pl. orvosi és ápolási kiadások) megtérítését, valamint maradandó
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egészségkárosodása miatt sérelemdíjat követelheti a munkáltatótól. Ehhez szakszerű segítségre van szüksége a munkavállalónak, ezt a hátteret biztosítja számára a VDSzSz
Szolidaritás profi, ezzel foglalkozó jogászok, szakjogászok
bevonásával. A munka törvénykönyve tételesen rögzíti: a
munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt.
Miklós: Elmaradt jövedelmek, megsokszorozódott
gyógyszerszükséglet, családi állapot megromlása: beteg
embert a családja se úgy látja, mint egy egészségest. Nagy
a kertem, azt is kellett művelni, szomszédok jöttek segíteni, ez mind kiadás.
Tudtommal üzemi balesetből visszajött dolgozót semmilyen anyagi kár nem érheti, így a szakszervezetet megkerestem, hogy valami segítséget, támogatást adjon: egy ügyvéd
nevét, elérhetőségét megkaptam, így 2017. decemberében
beadtuk a keresetet a bíróság felé, jöttek a tárgyalások.
Közös nevezőre jutottunk a munkáltatóval - igaz, nem elsőre: megegyeztünk a céggel, ezáltal lezárult a per, és az
általunk kért összeg ki lesz fizetve.
Imre: Ilyen esetben nem a TB-rendszer hajtja végre azt a
reparációt, jóvátételt, helyreállítást, amit a jog megcéloz: ez
ugyanis alapvetően azt jelenti, hogy a munkavállaló olyan
helyzetbe kerüljön, mintha meg se történt volna a kárese-

mény. Ez ki kell magának verekedni a munkavállalónak,
egyedül ezt nem tudja megtenni, ehhez kell segítség, ehhez
kell jogi segítség, amihez a szakszervezeten keresztül fér
hozzá. Amennyiben a felek a balesettel összefüggő kompenzáció összegében nem tudnak megegyezni, úgy a munkavállaló munkaügyi pert indíthat a munkáltatóval szemben.
Nyilván a káreseménytől, a következménytől függ, hogy
milyen összegekről lehet beszélni, annyit el tudok mondani, hogy nyilván minél súlyosabb egy ilyen probléma, minél
súlyosabb következményei vannak, annál nagyobb összegekről van szó. És nem egy-két százezer forintról beszélünk
ilyen per esetében, hanem több millió, akár 5–10 millió
Forint is kockán foroghat. Nem szabad, hogy a munkavállaló ezt hagyja elenyészni, ahogy telik az idő, egyre nehezebb, sőt, lehetetlen ezt érvényesíteni a későbbiekben. Ezért
fontos, hogy azonnal lépjünk.
Dr. Ikanov Gábor, kártérítési ügyvéd, aki ellátta Miklós
jogi képviseletét: A magam részéről minden tiszteletem
Miklósé. Az ő példája minden olyan vasutas dolgozónak
reményt adhat, aki balesetet szenvedett. Azt gondolom
ugyanis, hogyha egy baleset bekövetkezik, akkor peren
kívül is lehet megegyezést kötni a biztosítóval, nem kell
feltétlenül bíróságra menni. A lényeg viszont, hogy foglalkozni kell a baleset utáni kárrendezéssel, mert magától nem
fog megoldódni.
Miklós: Ezt nem kell lenyelni, én biztatok minden dolgozót, hogy ki lehet azt harcolni, csak akarni kell! Az izületek, a térdek, a láb, a gerinc hatalmas igénybevételnek van
kitéve, főleg a Flirteknél, mert ott erőteljesebb a gyorsulás,
a fékezés: már a fiatalokat is látom kidőlni, nem bírják az
izületeik. És igen, elég egy rossz lépés, lehet, hogy 500-szor
leszállok, és semmi baj, de 501. alkalommal kimegy a térdem. Attól kezdve megvan a baj.

A peren kívül, amit megegyezéssel megnyertünk ügyvéd
úrral, szakszervezettel közösen, azért talán mást is elértünk. Lehet, hogy az én esetem tette fel az i-re a pontot:
2015. május 10-én történt a balesetem, és 2015. júliusban
átírták az utasítást. Addig a vezető jegyvizsgáló köteles volt
testtel a vonat felé, arccal a mozdonyvezető felé leszállni,
látható jelzést kellett adni a továbbhaladásra. Utána hoztak
egy új utasítást: ha azt látom, hogy a leszállás az egészségemet, épségemet veszélyezteti, akkor nem kell leszállnom,
hanem a vonat alsó lépcsőjéről is adhatom a jelzést.
A másik változás, aminek köze lehetett az esetemhez az, hogy
balesetem után egy évvel átépítették Szemeretelep megállóhelyet, felemelték a peront, ami valami ötven centivel lentebb volt
az alsó lépcsőtől. Most egy síkba került. Az utasokat segíteni
kellett, hogy fel tudjanak szállni a vonatra. Vagy felkapaszkodtak, vagy feltérdeltek az alsó lépcsőre, mert annyira magasan
volt a vonat a peronhoz képest: a sínkorona magasságában volt
a peron. Tehát már ezért megérte, hogy ezt elértük.
És a szakszervezet azért van, hogy segítsen. Ott áll a hátunk
mögött, és igenis szólni kell nekik, és megkérni őket, és ők
segítenek, biztos vagyok benne, mert nekem is segítettek
mindenféle téren.
Imre: Éppen ezért arra kérek minden munkavállalót, hogy
amint bekövetkezik a káresemény, munkabaleset, azonnal forduljon a VDSzSz Szolidaritáshoz, hogy meg tudjuk vizsgálni érdemben, mi történt, fennáll-e a jogalap,
lehet-e, érdemes-e pereskedni, pereskedni, és ha igen, akkor
belevágunk, és remélhetőleg megkapja a neki jogosan járó
„jóvátételt”.
Ebben az esetben a peres eljárás során a MÁV-Start és biztosítója egyaránt korrekten kezelte Miklós balesetét, így
ítélethozatal nélkül, bíróság előtti megegyezéssel sikerült az
ügyet rendezni.

MUNKABALESET ÉRT?
Azonnal jelentkezz elérhetőségeinken,
vagy küldj emailt nekünk:
sos@vdszsz.hu
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5. Ezen bérpótlék 2019. május 1. napjától 2020. január 31.

Egyetért a munkáltató
a VSZ és a VDSzSz
Szolidaritás közös
javaslatában szereplő
javaslatokkal:
Pozitív változások történtek több munkakörben is, miután
a Vasutasok Szakszervezete és a VDSzSz Szolidaritás
néhány korábbi, megoldatlan javaslatát ismételten, egy
csomagban letette a MÁV asztalára.
Így többek között megállapodás jött létre a munkáltatóval arról, hogy vasúti járművezetők balesetmentességének
ösztönzése érdekében az alábbi feltételek teljesülése esetén
bérpótlék jár:

napjáig illeti meg az arra jogosult munkavállalókat.

6. Munkáltató vállalja továbbá, hogy a gazdálkodási eredményeinek és az anyagi lehetőségeinek függvényében megvizsgálja ezen juttatás biztosításának megállapodás alapján
történő fenntartását a 2020. január 31. napját követően is.

7. A bérintézkedésben érintett munkavállalók a fentiekről
írásos munkáltatói értesítőt fognak kapni.
Dorozsmai Éva, a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettese jelezte, hogy a munkáltató egyetért a VSZ és
a VDSzSz Szolidaritás közös javaslatában szereplő észrevételekkel, így a „MÁV Zrt. vasúti járművezetői körében a
balesetmentesség ösztönzése céljából juttatott bérpótlékról”
szóló megállapodás meghosszabbítása folyamatban van, az
abban foglalt juttatás visszamenőlegesen 2019. május 1.
napjától illeti majd meg az arra jogosult munkavállalókat.
Ezen kívül - szintén Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke és Zlati Róbert, a VSZ alelnöke által jegyzett közös levélben foglaltaknak megfelelően - magasabb
összegű juttatást kapnak az érintettek, illetve kibővül a
jogosultak köre az „UNIMOG” típusú közúti-vasúti jármű
vezetését is ellátó munkavállalókkal.

A munkáltató a további javaslatokat, felvetéseket az
egyes szakmai területek bevonásával még vizsgálja.
A közös javaslatban a két szakszervezet jelezte, hogy
sürgős megoldási javasolatot, megállapodás-tervezetet
vár a munkáltatótól az elegyrendezési tevékenységet
végző munkavállalók helyzetének kezelésére, általános
megoldására, a szolgáltatási színvonal fenntartása érdekében. Több esetben ugyanis tűzoltásszerűen kezelt,
kritikus helyzet alakult ki.
A két szakszervezet javasolta továbbá, hogy a 36/2018.
(XI.09.MÁV ért. 11.) ÜVIG számú utasítás kiegészítésével, módosításával a pályafenntartási és TEB-es
munkavállalók is részesüljenek elismerésben az átépítések miatt felmerülő többletfeladataik miatt. A kezdeményezés értelmében az elismerést a szakaszmérnök,
vonalkezelő, főpályamester, pályamester, bizt. ber.
mester, általános adminisztrátor munkakörben foglalkoztatott dolgozók kapnák.
A KSZ IV. számú mellékletébe a VSZ és a VDSzSz
Szolidaritás a szolgáltatási előadó munkakör felvételét
is javasolta.

1. Azon munkavállalót, akinek a munkaköri feldatai közé
tartozik vasúti jármű vezetése - beleértve az UNIMOG
típusú közúti-vasúti jármű vezetését is - havonta 60.000 Ft
kiegészítő bérpótlék illeti meg.

2. Azon munkavállalót, aki vasúti jármű vezetésére
vonatkozó szakmai és egészségügyi alkalmassággal igazoltan rendelkezik, de nem tartozi az 1. pont hatálya alá
(függetlenül attól, hogy az adott hónapban ténylegesen
vezetett-e vasúti járművet) havonta 15.000 Ft kiegészítő
bérpótlék illeti meg.

3. Az 1-2. pontok szerinti bérpótlékra való jogosultság
feltétele, hogy a tárgyhónapban ténylegesen ledolgozott
munkaidő kerüljön a munkavállaló részére elszámolásra,
valamint vasúti jármű vezetésére vonatkozó jogosultság
(szakmai és egészségügyi akalmasság) a tárgyhónap egészében fennálljon.

A MÁV Zrt. vasúti járművezetői körében a balesetmentesség ösztönzése céljából juttatott bérpótlékról szóló
megállapodás és az ezzel kapcsolatos egyoldalú munkáltatói kötelezettségvállalás 2019. április 30-án lejárt.
Épp ezért a VSZ és a VDSzSz Szolidaritás kezdeményezte, hogy a korábbiaknak megfelelően szülessen
megállapodás a juttatás – jelenlegi mértéket meghaladó
összegű – további fenntartásáról, azzal a kiegészítéssel,
hogy azon munkavállalók is részesüljenek belőle, akik
„C” típusú gépjárművezetői engedéllyel, valamint vasúti
járművezetői engedéllyel is rendelkeznek és munkaköri
feladataik közé tartozik UNIMOG típusú közúti-vasúti
járművel történő munkavégzés.
Az Egészségmegőrző Programmal kapcsolatos szakszervezeti
javaslatot a munkáltató szintén támogatja, azonban az idei
Program legkötöttségére figyelemmel a balesetvizsgáló munkakör a 2020-as Programban kerül be a jogosultak közé.

4. Nem illeti meg azonban az 1-2. pont szerinti kiegészítő
pótlék az arra egyébként jogosult munkavállalót, ha az
adott hónapban a vasúti ármű vezetése során olyan baleset
következett be, amelynek vonatkozásában a munkavállaló
felelősségét felróható magatartása miatt megállapították.
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A munkáltató részére korábban átküldött közös szakszervezeti javaslatban szerepelt a balesetvizsgáló munkakört
betöltő munkavállalók felvétele az Egészségmegőrző Program jogosultjai közé.
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Mire terjed ki a munkavállaló (esetünkben
pályamester) munkajogi felelőssége?
Tagtársunk – egy általa felügyelt – éjszakai vágányzár
során jelentős mértékben túllépte az arra megállapított időt.
A munkáltató a fegyelmi felelősséget kollégánkra terhelte
azzal, hogy „a vágányzárért ő volt felelős”. A közelmúltban
sikerrel záruló esetről számolhatunk be.
Álláspontunk szerint pályamester tagtársunk nem volt vétkes, hiszen úgy
járt el ahogyan az adott helyzetben általában elvárható, azaz a
munkát jó minőségben elvégezte, a késedelem oka pedig
kizárólag az előre nem látható,
kedvezőtlen körülményekben
kereshető.

Hátizsák: végre a VDSzSz Szolidaritás által régóta
szorgalmazott megoldásra szánta el magát a MÁV-Start!
A KSZ-módosító javaslat következtében a belföldi illetve
nemzetközi vezető jegyvizsgálók, jegyvizsgálók, fedélzeti
jegyellenőrök pontkeretük helyett szerszámkönyvre juthatnak hozzá hátizsákjukhoz!
A javaslat értelmében a MÁV-Start Kollektív Szerződésének 4. sz. melléklete a felsorolt munkakörök esetében
három csillaggal ellátott lábjegyzet formájában a következő
mondattal egészülne ki:

Hátizsák biztosítása nem a Kollektív Szerződés
keretén belül történik.
A mostanra beérett javaslat szerint a hátizsákkal még nem
rendelkező jegyvizsgálók szerszámkönyvre kapnak egy új
hátizsákot, és a megrendelt hátizsákjukra fordított pontértéküket nem vesztik el. A hátizsákkal már rendelkező jegyvizsgálók számára a hátizsák pontértékét visszaszámfejtik,
és a már megkapott hátizsákjuk szerszámkönyvre átírja a
munkáltató.
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Ezzel a megoldással elérhető, hogy minden érintett szerszámkönyvre kapja meg a hátizsákját, és a más munkakörbe
tartozó kollégák ellátása sem szenved késedelmet, illetve
kiküszöböli a pontkeretes és szerszámkönyves ellátás duplikációjának problémáját.
Azt a munkáltató is elismeri, hogy közel 3200 hátizsák
van raktáron, ami a jegyvizsgálók és más munkakörbe
tartozók igényeit fedezi. Az évvégére tervezett következő
hátizsák-szállítmány biztosíthatja a pontkeretes igények,
illetve a szerszámkönyves cserék fedezetét. (Azoknak a
jegyvizsgáló munkaköri családba tartozó kollégáknak, akik
pontkeretük terhére megrendelték a hátizsákot, a megállapodás szerint a munkáltató visszapótol 66 pontot.)
A visszatöltött pontokat csak a 2020-as igénylések során
lehet majd felhasználni. A megállapodás létrejöttében
jelentős szerepe volt Papp Károly Attilának, a VDSzSz Szolidaritás Személyszállítási Utazó Tagozat vezetőjének.

Az ügyet színesítette, hogy a
fegyelmi határozatot nem a – kizárólagos hatáskörrel rendelkező – munkáltatói jogkörgyakorlója hozta, hanem helyette
felettese, a területi pályalétesítményi osztályvezető
járt el.
Tekintettel arra, hogy a hatályos KSZ egyértelmű rendelkezést tartalmaz a tekintetben, hogy „a munkáltatói jogkört
az gyakorolja, aki a munkavállaló vonatkozásában – az ezt
szabályozó Alapítói Határozat szerint – erre jogosult, illetve
köteles”, ezt a körülményt érvénytelenségi (ezen belül semmisségi) okként jelöltük meg.
Az elsőfokon eljáró Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság ítéletében keresetünket rekordgyorsasággal elutasította. A bíróság szerint minden rendben volt, nincs itt semmi
látnivaló, tessék továbbmenni.
Az ítélettel szemben természetesen fellebbezéssel éltünk és
– láss csodát – a Miskolci Törvényszék az elsőfokú bíróság
ítéletét mindenben megváltoztatta, a munkáltató határozatát
hatályon kívül helyezte.
Álláspontja szerint alperes munkáltató egyáltalán nem
tudta bizonyítani a konkrét kötelezettségszegést, és pálya-

mester kollégánk pedig nyilvánvalóan nem tekinthető
„általános felelősnek”.
A bíróság megállapította azt is, hogy a munkáltatói eljárása
több okból is jogellenes volt. Mindenekelőtt a
munkáltatói hatáskör elvonása nyilvánvalóan utasításba ütközik, és miután
a bírói gyakorlat alapján a munkáltató saját jognyilatkozataihoz
(saját utasításaihoz is) kötve
van, így az attól való eltérés
nem megengedett.
Ugyanakkor az Mt. más szabályainak, így az általános magatartás követelményeinek (különös tekintettel a 6. § (1) és (2),
továbbá a 7.§ (1) bekezdéseire) a hivatkozott munkáltatói magatartás nyilvánvalóan nem felel meg, azokat kifejezetten
sérti. Ennek megfelelően munkaviszonyra vonatkozó
szabályokba is ütközik, többek között ezért semmis.
A törvényszék – az elsőfokon eljáró bírósággal szemben –
ebben is osztotta álláspontunkat, és jogellenesnek nyilvánította az alperes által meghozott határozatot, mivel nem is
álltak fenn a munkáltatói jogkörgyakorlás átruházásának
– a munkáltató saját belső szabályzatában megállapított
- feltételei. Azaz nem lehetett volna a jogkört elvonni.
A munkáltatói hatalomnak korlátja mindenekelőtt maga a
jog, azaz a jogellenes munkáltatói intézkedéseknek a bírói
hatalom képes útját állni.
Azt is megállapította a Miskolci Törvényszék, hogy a jogokat
rendeltetésüknek megfelelően lehet csak gyakorolni, így a
2012-ben hatályba lépett Mt. azon „újítása” (Mt. 20.§ (3)
bekezdése), ami biztosítja a munkáltató számára a jognyilatkozat utólagos jóváhagyását, nem mindenható, nem „jolly
joker”, amit a munkáltató a pakliból bármikor előránthat.
dr. Szabó Imre, jogtanácsos, VDSzSz Szolidaritás
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Módosult a Kollektív Szerződés az FKG Kft-nél!

Megújulnak a kötött ruhadarabok: változik az
anyagok összetétele, minősége, vastagsága is!
Tagjaink között sokan egyen- és formaruházat viselésére
kötelezettek, Oroszi Rudolf, a VDSzSz Szolidaritás munkavédelmi szakértője beszámolt néhány tervezett változásról.
Folyamatos megújítási szándék jellemző az érdekképviseletet és a munkáltató részéről egyaránt. Idén a közelmúltban zárult le a cipőprojekt: védőfelszerelésbe kerültek át az
elmúlt években. A termékpaletta jelentős mértékben megújul, a jelenleg értelmetlenül sok, több mint 40 típus helyett csak 16-20 féle cipőfazon, típus lesz, ezek tesztüzeme
zárult le idén, és jelenleg folyamatban van az új termékek
megrendelése. Ez érinti az elegyrendezői munkakört is;
a védőcipőtől kezdve egészen az egyen- formaruha cipőig
valamennyi kollégát, aki ilyen ellátásban részesül.
Az új fazonok sikeresnek bizonyultak, a több száz tesztelő
kolléga pozitív véleménnyel volt az új fazonokról, a cipők
új anyagáról. Probléma egyedül az egyen- formaruhára kötelezett kolléganők (forgalmi szolgálattevők, jegyvizsgálók)
esetében a női cipőkkel volt: a visszajelzések alapján nem
tartja meg a bokát a cipő, így egy teljesen új fazont kell
kialakítani, a típust újra kell tervezni. A többi tétel beszerzése viszont már megkezdődött, évvégéig, legkésőbb jövő
év elejéig ezek az új minőségű, új fazonú lábbelik meg fognak
jelenni a MÁV területén.
A megújítási folyamat része a kötött termékek megújítása:
a kollégáktól a ruházattal kapcsolatban érkező visszajelzéseket igyekszünk valamilyen módon beépíteni a beszerzés
rendszerébe.
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Az érintettek a Startnál alapvetően az utazói, személypénztárosi kör, a MÁV-nál pedig a forgalmi szolgálattevő munkakörök: ahol van kötött mellény, kötött pulóver. Ezekkel
kapcsolatban akadtak kifogások, volt, akinek vékony volt,
akadtak méretproblémák, tehát az évek során felhalmozódott egy csomó probléma, amit kezelni kellett. Tavaly
elkezdődtek az erre vonatkozó tárgyalások, és odáig jutottunk, hogy más fazonnal, új összetétellel megjelentek újabb
kötött termékek - egyelőre próbahordásra. Több mint
százan vesznek részt ebben a tesztelésben, a VDSzSz Szolidaritás részéről mintegy hatvanan.
Változik az anyagok összetétele, minősége, vastagsága, és
a cél, hogy ez a termékcsoport is a kollégák elégedettségére
szolgáljon. Ebbe a körbe tartoznak még a sálak, sapkák,
kesztyűk, de ezeket nem vontuk be a megújítási tervekbe,
mivel nem érkezett panasz rájuk.
A jövőre nézve ez a folyamat nem áll meg Oroszi Rudolf
szerint, minden olyan terméket górcső alá veszünk, ahol a
munkavállalók részéről valamilyen észrevétel, panasz érkezik. Ez akár érintheti a nadrágokat, a zakót, és bármilyen olyan ruházati elemet, ami ma a rendszerben szerepel.
A változtatásnak nincs akadálya, nyilván számolni kell az
átfutási idővel, KSZ-módosítást igényel, közbeszerzési eljárást kell kiírni: egy évig tart általában, mire egy ruhadarabon
eszközölt változások a munkavállalók számára kézzelfoghatóak lesznek.

Június 21-én ülésezett a választmány, Feledy Istvánt, az FKG
Kft-nél működő alapszervezet vezető ügyvivőjét választották
meg kistársasági vezető ügyvivőnek, helyettese Ádámné Diamant Tünde (MÁV SZK) lett.

A választmányt Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke
tájékoztatta az aktuális érdekvédelmi kérdésekről.
Gratulálunk a megválasztott tisztségviselőknek!

Módosult a Kollektív Szerződés az FKG Kft-nél!
Ezen kívül egy további megállapodás is született. Feledy
István, a VDSzSz Szolidaritás tisztségviselője kezdeményezte a MÁV FKG Kft. Kollektív Szerződésének módosítását a gépkocsivezetői pótlék emelése és a hátizsák bevezetése érdekében.
A május 14-i eredményes tárgyalás után meg is állapodtunk
a KSz módosításáról, aktualizáltuk a megállapodást a
vasúti nagygépkezelő és járművezető gyakornokok bérezését illetően, utóbbit kommentár nélkül mellékeljük.

01-től. (A többi módosítás június 01-től hatályos.) Ez 50%-os
emelést jelent.
Ugyanezen munkavállalókat egy óra fizetett pihenőidő
illeti meg, ha a napi munkaidejük meghaladja a 8 órát, ill.
három nap folyamatos éjszakázás esetén 2 óra pihenőidő
jár, ha a munkaidő a 10 órát is meghaladja.
41. § A munkáltató javaslatára a helyettesítési díj mértéke
a MÁV-nál bevett 40%-ra csökkent, amit azért fogadott el
az érdekképviseleti oldal, mert az ilyen díjazásra jogosultak
körét a munkáltató lényegesen kiterjesztette.

A Kollektív Szerződés módosításai:
31. § A hatvanadik életévüket betöltött munkavállalók egy
nap pótszabadságot kapnak, a Crohn-betegségben szenvedők
részére 5 nap pótszabadság jár - ez utóbbi a társszakszervezet
javaslata volt.
40. § A munkakörének ellátása mellett gépkocsit vezető
munkavállalót 9 Ft/km vezetési pótlék illeti 2019. július

43. § A felügyeleti pótlékkal kapcsolatos másik munkáltatói
javaslat lekerült a napirendről.
2. sz. függelék a munkaruházatról: bizonyos munkakörökben
a hátizsák bevezetésére vonatkozó javaslatomat a munkáltató
fogadta, de ennek módjáról még nem döntött.
Feledy István, tisztségviselő, VDSzSz Szolidaritás
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Nem tartottak fékpróbát, elítélték a vasutasokat
A Szigetvári Járásbíróság a vasúti közlekedés gondatlan
veszélyeztetésének vétsége miatt egy mozdonyvezetőt 1 év
4 hónapra, míg egy tolatásvezetőt 1 év 8 hónapra próbára
bocsátotta.
A bíróság által megállapított tényállás szerint egy gyorstehervonatnak a 2017. augusztus 21. napján 16 óra 40 perckor
Bükkösdről a királyegyházi cementgyárba közlekedő járatán
az elsőrendű vádlott férfi, mint mozdonyvezető, a másodrendű
vádlott férfi, mint vonali tolatásvezető teljesített szolgálatot.
A gyorstehervonat 16 óra 46 perckor indult el Bükkösdről
anélkül, hogy a vádlottak fékpróbát tartottak volna. 16 óra
48 perckor 1010 méter út megtétele után, 43 km/h sebességnél az elsőrendű vádlott mozdonyvezető vonali fékpróbát
tartott, azonban a fékezés hatására a vonat nem lassult,
hanem gyorsult.
Ezt követően az elsőrendű vádlott tovább próbálkozott a
fékezéssel, de a vonat továbbra is gyorsult, míg elérte az
51 km/h haladási sebességet. 16 óra 50 perc 25 másodperckor
az elsőrendű vádlott az üzemi fék után a kiegészítő féket is
gyorsfék állásba helyezte. 16 óra 50 perc 48 másodperckor
a szinkronmozdony kiegészítő fékét a vádlottak befékezték
44 km/h sebességnél, így a vonat 16 óra 52 perckor állt meg
úgy, hogy a Bükkösd vasútállomás IV. számú fővágányára
történő behaladása közben meghaladta a Megállj-állású

24 | MI ÚJSÁG - 2019. 5. évfolyam 4-5. szám

kijárati jelzőt, majd a 3. számú váltót felvágva a fénysorompóval fedezett útátjárón - annak villogó fehér fényű jelzésénél
- áthaladva állt csak meg. Baleset nem történt.
A másodrendű vádlott azzal, hogy a járműkapcsolások
során az összeállított szerelvény fővezeték és tömlőkapcsolatait nem megfelelően kapcsolta össze, továbbá a vádlottak
az indulás előtt nem tartottak fékpróbát, és így nem észlelték azt, hogy a fékberendezés nem üzemképes, majd a
vonali fékpróba megtartásakor az elsőrendű vádlott csak késlekedve alkalmazott gyorsfékezést, ezzel a vasúti átjárón közlekedők életét, testi épségét veszélyeztették. Az ítélet jogerős.
A bejelentést a VDSzSz Szolidaritás tette, mivel veszélyeztette a vasúti közlekedés biztonságát. Nagyon tanulságos a
történet, amit oktatni lehetne, hiszen
•
•
•
•
•
•
•
•

elhagyták a teljes fékpróbát,
elhagyták a vonali fékpróbát,
kikapcsolták a vonatbefolyásolót,
utólag kinyitották az elzárt fővezetéket,
majd mindezt letagadták,
mozdonyvezetőnek nem volt jogosítványa,
mozdonyvezetőnek nem volt tanúsítványa,
mozdonyvezetőnek nem volt vonalismerete.

VDSzSz Szolidaritás Utazói Tagozat: Tűrhetetlenül
kétségbeejtő állapotban a jegyvizsgálók biztonsága!
Az őrző-védő gazdasági társaságok évente milliárdos nagyságrendű összegért nyújtják siralmas szolgáltatásaikat,
amelyek mellett szinte naponta bántalmazzák a vonatokon
szolgálatukat ellátó tagjainkat. A MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója és a MÁV Zrt. biztonsági főigazgatója részére
elküldött levélben tiltakozott a Tagozat.
A 2019. április 15-én tartott konzultáción a MÁV-START
biztonsági igazgatója gyászos hangulatú, sötét képet festetett a vonatszemélyzet biztonságának védelmére szerződött
őrző-védő gazdasági társaságok „munkájáról”.
Tájékoztatója sajnos maradéktalanul igazolta korábbi megállapításainkat, miszerint az említett cégek nem tudják (akarják)
teljesíteni a szerződésben vállalt védelmi kötelezettségeiket.
Kiderült, amit egyébként sejtettünk. A szerződések tartalmáért és az abban foglaltak megtartásának ellenőrzéséért
elsősorban a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága felelős.

Az őrző-védő gazdasági társaságok évente milliárdos nagyságrendű összegért nyújtják azon siralmas szolgáltatásokat,
amelyek mellett szinte naponta bántalmazzák a vonatokon
szolgálatukat ellátó tagjainkat.
Szakszervezetünk Utazói Tagozata újfent és a leghatározottabban követeli, hogy a munkáltató lépjen fel a silány
teljesítések felszámolása érdekében, és követelje vissza az
eddig kifizetett térítési (minimum 2500 Ft/óra) díjakat.
A visszatérített összeget a munkáltató - szakszervezetünkkel
megállapodva - a jegyvizsgálók és a fedélzeti jegyellenőrök
között testi épségük - egyébként megelőzhető - veszélyeztetésének kényszerű elviselése miatt egyfajta sérelemdíjként
ossza szét!
A jövőben pedig a teljesítés folyamatos és megfelelő ellenőrzése mellett járjon el annak érdekében, hogy a személyi
védelemre irányuló szerződéses kötelem maradéktalanul
teljesüljön.

Ennek ellenére hiába kérjük és követeljük, a biztonsági főigazgató nem hajlandó megjelenni, és magyarázzattal
szolgálni, hogy mi okozza a gyatra és - nyugodtan kijelenthetjük - elégtelen teljesítés hosszú ideje tartó kényszerű tűrését.

Forrás: Pécsi Törvényszék
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Június elsejétől arcképessel
díjmentes valamennyi HÉVvonal Budapesten kívül

Több mint negyedével csökkent a jegyvizsgálókat érő
támadások száma, a VDSzSz Szolidaritás szerint egy
eset is megengedhetetlenül sok!
„Látta, hogy kamerát használok, és egy hang nélkül
átadta az iratait!”
Minden érv a testkamera használata mellett szól!
Az index készített egy videót bántalmazott vasutasokkal,
ebből két fontos tanulságot emelünk ki, mindkettő a testkamera használata mellett szól.
Fenyvesi József, vezető jegyvizsgáló:
A támadó úriember azt mondta, hogy én támadtam meg őt
a vonaton, tehát azt nyilatkozta, hogy én voltam agresszív,
megtámadtam minkettőjüket egyszerre.
Nekem egyetlenegy szerencsém volt: pont mikor történt a
támadás, a szolgálati telefonomon beszéltem a MÁV-Start irányításával, ami rögzíti és az egész támadás benne volt, ez mind
fel van véve pont a telefonra, mert ez volt a nagy szerencsém,
különben szerintem oltári nagy bajban lennék, mert se kamera,
se semmi nem rögzítette, szerintem tanúk se lettek volna. Ők
ketten állítottak volna valamit, én meg egyedül az ellenkezőjét.

Czine László, vezető jegyvizsgáló:
A testkamerát egy hónapja használom, minden szolgálatba
elviszem magammal, készítettem már vele felvételt, amit
később nem kellett felhasználni, mert olyan utassal volt problémám, akivel korábban is: elindítottam a felvételt, látta, hogy
kamerát használok, és egy hang nélkül átadta az iratait.
A munkáltató tájékoztatása szerint ősztől számos testkamera
áll majd rendelkezésre. Ezek bevezetését a VDSzSz Szolidaritás
2015-ben kezdeményezte, az egyre több és egyre erőszakosabb,
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vasutasokat érő bántalmazások miatt tavaly kollektív munkaügyi vitát is indítottunk. Az ennek során tett ígéretek megvalósítása révén több mint negyedével csökkent a jegyvizsgálókat
érő támadások száma, persze, szakszervezetünk szerint egy eset
is megengedhetetlenül sok!

Július 8-tól végre arcképes
igazolványt kapnak
a MÁV SZK munkavállalói!

Idén május elejéig ugyanis a munkáltató adatai szerint összesen 24 jegyvizsgáló szenvedett el valamilyen támadást annak
ellenére, hogy alapesetben öt évig terjedő börtönbüntetést
kaphat, aki közfeladatot ellátó személy sérelmére erőszakos
bűncselekményt követ el. Az idei 24 esetből összesen 11
alkalommal fajult tettlegességig (ütés, lökés, karmolás,
rúgás), ebből egy eset nyolc napon túli sérüléssel járt. Hét esetben fordult elő tettleges becsületsértés, míg hat alkalommal
verbális agresszió, fenyegetés áldozatai voltak a jegyvizsgálók.
A bántalmazások idén:
• a Cegléd és Szolnok közötti vonalszakaszon 5,
• a szobi, az újszászi vonalon, valamint a Cegléd és Szeged
közötti vonalszakaszon 3-3;
• a veresegyházi vonalon 2; míg más vonalakon 1-1 esetben fordultak elő.

A VDSzSz Szolidaritás régi követelése teljesül a méltatlan
helyzet felszámolásával.

A VDSzSz Szolidaritás által tett javaslatoknak megfelelően a
MÁV-START számos rendőrségi és polgárőrségi megállapodást kötött, biztonsági személyzetet, vasútőri kíséretet rendelt meg, biztonságtechnikai beruházásokat valósított meg.
Évente csaknem 80 ezer vonatot vagyonőri személyzet,
14 ezer vonatot pedig rendőrök kísérnek.

Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke a „Menetkedvezmény: Méltatlan, ami az SZK-munkavállalókkal történik!”
c. cikkünkben a MÁV Szolgáltató Központ (SZK) kapcsán a
legfájóbb pontnak a menetkedvezmény ügyét említette. Mint
kiemelte: az SZK megalakítása óta eltelt években minden fórumon és minden szinten foglalkoztunk ezzel a problémával.
A VDSzSz Szolidaritás elnöke az Országjáró Infóturné SZK-s
munkavállalók részére szervezett 2016-os állomásán is már tűrhetetlennek, megengedhetetlennek és elfogadhatatlannak
nevezte, hogy ilyen kár érje a munkavállalókat - mindössze
azért, mert egy új társaságot hoztak létre.
Hiszen az, aki harminc éve jött a MÁV-hoz, annak tudatában
jött a vállalathoz, hogy az arcképes igazolvány jár részére, és nem
gondolta volna, hogy egy kiszervezés miatt egyszer csak elveszti
a jogosultságát. Aki 2009 után érkezett a céghez, nyilván tisztában volt azzal, hogy nem kap arcképes igazolványt, bár mint
mondta, álláspontunk szerint őket is be kellene vonni az arcképes igazolványra jogosultak körébe.
Felhívta a figyelmet az ellenpéldára is: amikor a Létesítményüzemeltetőt integrálták a MÁV-ba, az arcképes igazolványra

Szintén szakszervezetünk kezdeményezésére a vasúttársaság
jegyvizsgálói védelmében a jegyellenőrző készülék segélykérő (S.O.S., pánikgomb) funkcióval bővült, amit tavaly
nyár óta eddig 12 alkalommal használták a jegyvizsgálók.
A jegyvizsgálók elmondása alapján megesett, hogy egyszerre
öt utas lépett fel fenyegetően, azonban a pánikgomb használata után érkezett erősítés végül meggyőzte őket, lehiggadtak,
és mindannyian fizettek. Intézkedés alkalmával nem minden
esetben együttműködők az utasok és előfordult, hogy nyolc
fenyegetőző utashoz kellett rendőrt hívni a következő állomáshoz. Több alkalommal rosszullét miatt hívtak mentőt
utashoz a szolgálatban levő jegyvizsgálók az SOS-gomb
segítségével - közölte a MÁV-Start Zrt.

A MÁV vezetése elismeri a MÁV Szolgáltató Központ munkavállalóinak és családtagjaiknak az arcképes vasúti utazási
igazolvány kiváltására vonatkozó igényét. Mint a június 26-i
MÁV-hírlevélben többek között szerepel, „az elmúlt hat év adóssága, hogy a MÁV Szolgáltató Központ dolgozói is rendelkezzenek arcképes vasúti utazási igazolvánnyal. A MÁV jelenlegi
vezetése elkötelezett aziránt, hogy munkatársaink a gazdálkodási és jogszabályi lehetőségek függvényében egységesen jussanak hozzá a lehetséges kedvezményekhez. A kiemelt fontosságú
cél eléréséhez nemrég sikerült megfelelő megoldást találni, így
2019. július 8-tól a MÁV SZK dolgozói számára is jár az arcképes igazolvány által biztosított menetkedvezmény.”

A MÁV-START Zrt. és a MÁV-HÉV Zrt. megállapodásának köszönhetően június 1-jétől arcképes vasúti utazási igazolvánnyal díjmentesen vehető igénybe valamennyi HÉV-vonal a Budapest közigazgatási határán kívüli szakaszon.
A közigazgatási határon belüli HÉV-szakaszokon a BKK
díjszabása szerinti menetdíjat kell megfizetni. Mindezzel
párhuzamosan a MÁV-HÉV Zrt. munkavállalói, valamint
a feltételeknek megfelelő családtagjaik jogosultságot nyertek
arcképes igazolvány használatára, és ezzel díjmentes vasúti
utazásra a MÁV-START és a GYSEV járatain.
A megállapodást Kerékgyártó József, a MÁV-START vezérigazgatója és Keresztes Péter, a MÁV-HÉV vezérigazgatója
látta egy kézjegyével április 23-án.

jogosulttá váltak azok a munkavállalók (pl. vasútőrök), akiknek
korábban nem járt. Hozzátette, hogy a megoldást nehezíti egy
korábbi per, amit a felperes - aki azt állította, hogy az arcképes igazolvány részére jár - jogerősen elveszített. (A pert nem a
VDSzSz Szolidaritás indította.) Debrecenben a bíróság jogerős
ítéletében kimondta, hogy a munkáltatónak a munkaviszonyt
követően – a nyugdíjas évekre – semmilyen kötelezettséget nem
kell vállalnia. És amint szóba kerül ez a kérdés akár a tulajdonosnál, akár a MÁV-nál, ezt a jogerős ítéletet rögtön az orrunk
alá dörgölik, mondván: a menetkedvezményt nem kell biztosítaniuk az SZK-tól nyugdíjba vonuló munkavállalók számára.
Halasi Zoltán beszámolt arról, hogy május 19-én az államtitkárok számára is kifejtette, hogy a kialakult helyzet
méltatlan: 350 emberrel azért toltak ki, mert új bélyegzője
lett a cégnek. Mint mondta, a probléma megoldásához elegendő lenne némi jószándék. Hiszen az SZK-tól nyugdíjba
vonuló kollégát munkaviszonya utolsó hónapjára át kellene
helyezni a MÁV Zrt-hez, és máris megmaradna az arcképese
a nyugdíjas éveire. Nem csak a jogszabállyal és a bírósági ítélettel van probléma, hanem az akarattal is.
A VDSzSz Szolidaritás elnöke a fórumon úgy fogalmazott:
ép ésszel meg sem lehet érteni, hogy olyanoktól vették el az
arcképest nyugdíjba vonulások alkalmával, akik 30 évet lehúztak a vasútnál. Egy magára valamit is adó vállalat nem
tenne ilyet - tette hozzá akkor.
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Gyakori vendégek a rendőrség és a mentők
egységei a Verseny utcában!

Főszerepben a felsővezeték-szakadás: Az előadás
másnapján érkeztek csak haza tagtársaink az
Operettszínházból!
Záhonyi tagtársaink a budapesti Operettszínház előtt:
ekkor még nem sejtették, mi vár rájuk.
Május 4-én a területi szervezet szervezésében meglátogattuk
a népszerű és csodás élményeket adó budapesti Operettszínházat. Egy 20 fős operettkedvelő csapattal élveztük a
„Luxemburg grófja” című fergeteges előadást. A páratlan
élményt nyújtó színészek, mesés díszletek, lenyűgöző akusztika feledhetetlen élményt nyújtott. Az előadás végén a
résztvevők egybehangzóan örömüket fejezték ki, hogy ilyen
élményben lehetett részük, és kérték, hogy szervezzem a
következő alkalmat. Mindazonáltal a kellemes emlékeket
nem árnyékolta be semmi azok közül, akik nem tartottak
velünk haza (gyermekeiknél szálltak meg a fővárosban).
Mi viszont vonatra szálltunk, és fel sem merült bennünk,
hogy csak másnap érünk haza. Pedig már az indulás előtt
elbizonytalanodtunk. Kiderült ugyanis, hogy Püspökladány és Hajdúszoboszló között a szinte már rendszeres
biztber-hibák és felsővezeték-szakadások közül most épp az
utóbbira került sor. Volt már hasonló szituációban részem,
ezért nyugtattam a többieket, hogy „mire odaérünk, megoldódik a probléma”. Sajnos nem jött be optimista jóslatom,
így Karcagon „megfeneklett” járatunk.
A kollégáknak köszönhetően egy Bz-motorral „átszáguldottunk” Püspökladányba, ahol maga a káosz várt: több száz
türelmetlen utas és néhány információhiányban szenvedő
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Innen indulnak ugyanis a hatvani mentesítő buszok. Oroszi
Rudolf, a VDSzSz Szolidaritás munkavédelmi szakértője a
MÁV-Start vezérigazgatóját kérte, hogy ígéretének megfelelően gondoskodjon a helyszínen tapasztalható körülmények
rövid időn belüli, érzékelhető javítása érdekében.
Oroszi Rudolf tájékoztatta Kerékgyártó Józsefet, a MÁV-Start
vezérigazgatóját, hogy a Keleti JBI területén tett április 29-i
látogatása óta a helyzet csak romlott a hatvani mentesítő buszok indulási környezetében, a Verseny utcában.

Naponta fordulnak meg itt ugyanis a rendőrség és a mentők
egységei. Nincs egy pad, amire leülhetnének a várakozók, ha
valaki rosszul lesz, a földről viszik el a mentők. Nincs illemhely, a szemetes kukák ürítése szintén nincs megoldva, ezáltal
a környék eldobált, bűzlő hulladékkal van tele, így már a
műhelyek szellőztetését sem lehet biztosítani. Az utasok és
vagyontárgyaik védelme ugyancsak nem megoldott.

jegyvizsgáló. Annyit megtudtunk, hogy két vagy három
busz elindult értünk Debrecenből, de ahogy a tömeget felmértem, - és ez be is bizonyosodott - csak a várakozó utasok
egy részét tudták elszállítani. A szerzett információk szerint
a vonatpótló busz csak Debrecenig közlekedett, ahonnan viszont már elindították vonatunkat, ezért az operettélménytől
feltöltődött csapat kettészakadt.
Egy részük felpréselte magát a tömegben a heringszállító
közúti járművekre, a másik fele pedig továbbra is bízott az
elhárító csapatban. Kitartásunk és türelmünk a több mint fél
órás várakozás után meghozta gyümölcsét: megtudtuk, hogy
helyreállították a felsővezetéket, és indul egy sebesvonat
Záhonyig. Ezt követően a záhonyi kolléga tájékoztatott, hogy
egy IC-szerelvénnyel indul, majd befutott az az IC, amelyikkel elindultunk, de mivel ez a tervezett menetrend szerint
csak Nyíregyházáig közlekedett, ezért megvártuk az EC-vonatot. A hirtelen „nyakunkba szakadt” 4 vonat közül sikerült
a legoptimálisabbat kiválasztanunk, és hipp-hopp csekély
másfél órás késéssel már meg is érkeztünk úticélunkhoz.
Nagyon elszomorított, hogy akik az előadás után arra kértek, hogy szervezzem a következő utat, ismételt kérdésemre
azt válaszolták: „várjunk vele egy kicsit”... KÖSZÖNJÜK
MÁV, KÖSZÖNJÜK MÁV-START, hogy sikerült feledtetni
a frenetikus élményt!

Olexa Imre,
Záhony területi vezető ügyvivő, VDSzSz Szolidaritás
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18 versenyző 130 kiló halat fogott ki!
Május 18-án rendezte meg a VDSzSz Szolidaritás Cargo
debreceni alapszervezete az immár hagyományos horgászversenyét.
Tizennyolc nevező gyülekezett korán reggel a püspökladányi
ötös tónál, a verseny 7 órakor kezdődött. Gyors fogásokkal
indult a nemes vetélkedés, valamint gyümölcslével is oldották a feszültséget a versenyzők. A reggeli is megérkezett 8 óra
környékén frissen sült kolbász és tepertő formájában, amely
nagy tetszést váltott ki.
A zsüri 3 tagja (Dúró Zoltán, Szilágyi Attila, Kucskár Imre)
folyamatosan talpalt mérni a halakat, miközben egyre több
néző érkezett a versenyre. A verseny derekán megérkeztek a
VDSzSz Szolidaritás vezetői közül is néhányan: Halasi Zoltán
elnök, Mózes Tibor cargós társasági vezető, Barna István
debreceni területi vezető és dr. Szabó Mónika debreceni
területi vezetőhelyettes.

ták a halakat, és folyamatosan változott a helyzet az élen.
A 14 órakor záruló versenyt végül Kolozsi Marci nyerte több
mint 34 kilós összteljesítménnyel - nem utolsósorban a nap
rekordjának, egy 11 kiló 80 dekás pontynak köszönhetően.
Második helyen a verseny főszervezője, Hajdú Bálint végzett
27 kiló feletti teljesítménnyel, a harmadik helyet Czibi Tibor
szerezte meg több mint 20 kilós fogással a 19 kiló felett teljesítő ifj. Polgár Csaba előtt. A díjakat Halasi Zoltán adta át,
valamint Barna István is felajánlott egy különdíjat. A legjobb
junior versenyző Mikó Misi tagtársunk unokája, Zelei Balázs
lett. Ezután a résztvevők elfogyasztották az ebédet, ami marhapöri volt tarhonyával.
Végezetül még néhány számadat még: 18 versenyző és több
mint 50 fő vett részt a rendezvényen, összesen 56 halat fogtak
ki 130 kilós összsúllyal, a zsüri tagjai egyenként 12 500
lépésnél is többet tettek meg!
Kucskár Imre, vonatkezelő II.

Barna Pista többeknek is szerencsét hozott, de végül négyen
vívtak remek küzdelmet a győzelemért, egymás után fog-
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Megkezdődött a rendszeres vasúti
konténerfuvarozás Hszian és a Rail Cargo
Terminal–BILK között
Rekordidő, tíz nap alatt érkezett Záhony–Eperjeske átrakó
állomáson keresztül a ZÁHONY-PORT közreműködésével a budapesti Rail Cargo Terminal – BILK vasút-logisztikai központba az a vonat, amely több mint 7000 kilométeres szárazföldi útvonalon fuvarozott általános fogyasztási
cikkeket Kínából.
Ezzel megkezdődött a rendszeres vasúti konténerfuvarozás
a 13 millió lakosú közép-kínai Hszian városa és Budapest
között. A Kazahsztánon és Ukrajnán keresztül vezető
Selyemúton a tervek szerint ezentúl hetente érkeznek a
magyar piacra szánt kínai termékek vasúton.
A szerelvények közlekedtetését a Rail Cargo Group szervezi, a vasúti operációs feladatokat az Európai Unió területére történő belépéstől kezdve a Rail Cargo Operator látja el.
A szárazföldi összeköttetés megszervezése rendkívüli feladat.
A vonatoknak kétszeri vasúti nyomtávváltást kell végrehajtaniuk, az út során eltérő vasúti szabályozásoknak és technológiáknak kell megfelelni. A nehezített feltételek miatt egy
évtizeddel ezelőtt még egyáltalán nem létezett menetrend
szerinti vasúti összeköttetés Kína és Európa között. A kereskedelmi kapcsolatok gyors bővülése azonban indokolttá tette a Selyemút fokozott igénybevételét elsősorban a gyorsaság
szempontja miatt. Bár egy hajó mintegy 220 konténervonat

kapacitásának megfelelő mennyiségű konténert képes elfuvarozni, de az út háromszor annyi ideig tart Európába, mint
amennyire a most Budapestre érkezett vonatnak szüksége
volt. Emiatt indokolt, hogy jelenleg Európa 34 és Kína 35
kínai városa között már kiépült ilyen rendszeres kapcsolat.
A Rail Cargo Terminal – BILK és Hszian között a Rail Cargo
Group vonata az első. A próbavonat a kínai–kazah határt
Alashankou–Dostyk átkelőnél lépte át, Magyarországra
pedig Batyevo–Eperjeskén keresztül érkezett.
A Kínából továbbított áruk részben Pireusz kikötőjén,
illetve az adriai kikötőkön keresztül, részben szárazföldi
vasúti korridorokon keresztül érkeznek Magyarországra.
A tengeri kikötőkből átlagosan kétnaponta indulnak
vonatok közép-európai úti célok felé.
A Rail Cargo Operator – Hungaria Kft. évente mintegy
1600 vonat kezelésében vesz részt a különböző magyar
export- és importviszonylatokban, összesen mintegy
120 ezer TEU árumennyiség vasúti operátori feladatait ellátva. Ezzel évente 60 ezer kamion közlekedésétől
mentesíti a közutakat, és sok százezer tonnával csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását.
Fotó: Rail Cargo Hungaria
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vezmények tehát „utcáról betérő”
vagy adott banknál lévő ügyfél
esetén sem érhetőek el, és több
százezer forint takarítható meg a
futamidő alatt.

Tudatosan a pénzügyekben: együttműködési
megállapodás a C&I Hitelnet Kft-vel!
Mindannyiunknak vannak pénzügyei, hiszen gyakran
fordulunk bankhoz, ha kisebb-nagyobb céljainkat hitelfelvétellel tudjuk csak elérni. Néha kisebb összegű kölcsön – például
személyi kölcsön – segít, de nagyobb tervek megvalósításához,
amilyen az otthonteremtés, már komolyabb összegű jelzáloghitel igénybevétele a megoldás. Ezt kiegészítik az állami támogatások, CSOK, ÁFA-visszatérítés, különböző biztosítások.
Valljuk be: néha a pénzügyi világ útvesztőjében találjuk
magunkat. Mik a szabályok, melyik bankhoz érdemes fordulni,

melyik biztosítás kínál megoldást az esetleges nehézségekre,
vajon ki adja a legkedvezőbb konstrukciót?
A VDSzSz Szolidaritás szeretné, ha tagjai a pénzügyi világban
is megfelelően tájékozottak és tudatosak lennének, továbbá a
hétköznapi lehetőségeken túl kedvezményekben részesüljenek,
ha bankhoz, biztosítóhoz fordulnak. Ezen okokból – és többek
között a fenti kérdések megválaszolása érdekében – jött létre
együttműködési megállapodás a C&I Hitelnet Kft-vel, mint
országos pénzügyi közvetítő főügynökséggel.

Amit a C&I Hitelnet Kft-ről tudni érdemes

www.hitelnet.hu
Országos hitelközvetítő hálózat, 15 éve segíti az ügyfelek kiszolgálását. Kiemelt banki kapcsolatokkal rendelkezik,
amelynek nyomán olyan kedvezmények érhetőek el általa,
amit az „utcáról betérő” ügyfelek nem kapnak meg. Országosan több, mint 230 partner munkáját fogja össze és segíti
a mindennapokban. 2018-ban, 33 milliárd Ft jelzálog-állománnyal bírt, lakástakarék közvetítése elérte a 20 milliárd
forintot. Tagjai száma és közvetített volumene alapján a jelenlegi főbb ügynökségek között dobogós helyen áll. Jelenleg 17
banki partner termékeit közvetíti, de stratégiai együttműködése nyomán a GP Consulting Kft. által 23 biztosító kínálata
érhető el, továbbá az Eu-Solar Zrt-vel kötött szintén stratégiai
együttműködése a napelemek iránt érdeklődőket szolgálja.
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A szerződött partnerek mindegyike díjmentes igényfelmérést,
tanácsadást és ügyintézést végez. A díjmentességen túl konkrét
anyagi előnyökhöz is jutnak azok az ügyfelek, akik igénybe
veszik ezt a szolgáltatást. Mivel a C&I Hitelnet Kft. több banknál is kiemelt státuszú partner, az általános kondíciókhoz képest
kedvezményekben részesül, amelyet természetesen ügyfeleinél
érvényesít. Az OTP Bank 0,25 % kamatkedvezményt biztosít
a teljes futamidőre, a Cib Bank akár 0,3 % kamatkedvezményt
biztosíthat a teljes futamidőre, egyedi elbírálás alapján, a Takarékbank díjmentes értékbecslést és 0,25 % kamatkedvezményt
biztosít a teljes futamidőre. A Budapest Bank, az Unicredit
Bank, az Erste Bank, a K&H Bank elő- és végtörlesztési kedvezményt biztosít a C&I Hitelnet Kft. ügyfeleinek. Ezen ked-

cége, a stratégiai együttműködés
kapcsán 23 biztosító termékeivel
áll az ügyfelek rendelkezésére.
A C&I Hitelnet Kft. elérte, hogy
a VDSzSz Szolidaritás tagjai
külön kedvezményben részesüljenek, amennyiben biztosítási igén�nyel keresik fel partnereit.

A konkrét anyagi előnyök mellett
a pénzügyi közvetítés kiterjed a
bankválasztásra is, hiszen nagyon
fontos, hogy egy hitel felvétele
A C&I Hitelnet Kft. és 235 szeresetén, amikor akár 20-25 évre
ződött tanácsadó partnere orszáelkötelezi magát egy ügyfél, minél
gos, díjmentes és kötelezettséjobb konstrukciót válasszon, és
gektől mentes szolgáltatást nyújt,
számára minél kedvezőbb ajánhogy a hozzáforduló ügyfelek
latot találjon. A bankválasztáson
megfelelő tájékoztatást kapjanak a
kívül nagyon fontos az ügyletbiztonság, hiszen a bankok hi- pénzügyi piacról, a lehetőségekről, személyre szabott ajánlatotelezési hajlandósága eltérő, így előfordulhat egy lakásvásárlás- kat ismerjenek meg, illetve számos nehézséget vegyen le az ügyhoz kapcsolódó hitelfelvétel esetén, hogy különböző bankok, felek válláról. A partnerek eljárnak a bankban, és akár egyéb
különböző összegeket hagynak jóvá. Végül a közvetítői és hivatalokban is, ezzel megkönnyítve az ügyintézést, mentesítve
tanácsadói tevékenység része, hogy az ügyfelek stratégiát kap- az ügyfeleket a sorban állás terheitől.
janak a visszafizetésre, amellyel
csökkenthetik a futamidejüket,
A VDSzSz Szolidaritás tagjai
illetve a hitelre fordított kamatszámára a VDSzSz Szolidaritás
Miben és hogyan segít a C&I Hitelnet Kft?
kifizetésüket. Akár évekkel
honlapján elhelyezett kalkurövidíthető a futamidő, ha meglátoron keresztül biztosított a
A C&I Hitelnet Kft. országos jelenlétét partnerein
felelő egyéb pénzügyi terméket
regisztráció, amellyel az adott
keresztül látja el. Több mint 235 alvállalkozó hitelilleszt az adós hitele mellé.
térségben lévő pénzügyi parttanácsadó minden megyében biztosítja az ügyfelek
nerhez jut el az érdeklődés.
kiszolgálását. A VDSzSz Szolidaritással való együttA C&I Hitelnet Kft. partnerei
Az űrlap kitölműködés koordinációját, a partnerek
igény alapú kiszolgálást végeztése után, amely
munkájának támogatását és egyben az
nek, ezért bemutatják a piaci
semmilyen köteügyfelek szakmai kiszolgálását a C&I
lehetőségeket, amelyekből az
lezettséggel nem
Hitelnet Kft. szerződött partnere, a
ügyfél választ, de ezt követően
jár, a szerződött
Bestbankár Kft. Major Tamás vezetésem hagyják magukra őket,
partnerek egyike
sével látja el.
hanem az ügyfelet végig kísérve,
felkeresi az érdeka bankokkal folyamatos egyeztelődő ügyfelet, és
tésben támogatják az ügyleteket.
előzetes egyeztetés keretén belül, minden felmerülő kérdést
tisztáz. További ügyintézés már személyesen, akár a partnerek
Számos állami támogatás létezik, amelyek feltételrendsze- irodájában, akár az ügyfelek otthonában, rugalmasan történik.
re szövevényes, folyamatosan változó információkból áll.
Ki, milyen feltételekkel juthat CSOK-támogatáshoz, kedvez- Érdeklődés esetén keressék fel a www.vdszsz.hu/hitelnet
ményes hitelhez? Mit kell teljesíteni a babaváró támogatáshoz? internet címen a regisztrációs adatlapot. A VDSzSz
Mit kell tudni a falusi CSOK-ról? Ezekben a kérdésekben is Szolidaritás honlapján, újságaiban a C&I Hitelnet Kft.
bárki fordulhat a C&I Hitelnet Kft. partnereihez.
folyamatosan jelentet meg információkat, híreket, tudnivalókat a pénzügyi világból, hozzásegítve a szakszervezeAkár hitelfelvétel, akár egyéb célok, okok kapcsán biztosítás- ti tagokat a minél tájékozottabb és tudatosabb pénzügyi
sal, nyugdíjbefektetéssel kapcsolatos kérdés, igény merül fel, a döntésekhez.
GP Consulting Kft, mint a Generali Biztosító többes ügynök

MI ÚJSÁG - 2019. 5. évfolyam 4-5. szám

| 33

VDSzSz Szolidaritás | Makasz

VDSzSz Szolidaritás | Makasz

EGY TAGKÁRTYA, TÖBB
EZER KEDVEZMÉNY

A VDSzSz Szolidaritás célul tűzte ki, hogy
a MAKASZ Országos Kedvezménykártya
Programmal együttműködve egy olyan
tagkártyát alkosson tagjai számára,
amellyel közösségünk számos
kedvezményes lehetőséghez jut.
A tagkártyáddal igénybe vehető
kedvezményeket már most is
megnézheted a MAKASZ weboldalán:

www.makasz.hu

Mi mindenre képes a VDSzSz Szolidaritás tagkártya?

A VDSzSz Szolidaritás tagjaként a teljes
kedvezményrendszert korlátlanul
használhatod.

kedvezmények a zsebedben
Mobil applikációval is kereshetsz
A MAKASZ mobil applikációja iOS-en és Androidon is használható.
Segítségével térképes keresőn böngészheted a közeledben
található kedvezményadó helyeket és kategóriánként lebontva is
nézelődhetsz a kedvezmények között.

JEGYEZD MEG:

ÁTLAGOS KÁRTYA KÜLÖNLEGES TUDÁSSAL

A logó összeköt!

Ismerd meg lehetőségeid!

Mindig keresd a
MAKASZ logót és
mutasd fel kártyád
hátoldalát a
vásárlásoknál!

A VDSzSz Szolidaritás tagjaként olyan tagkártyát nyújtunk
számodra, amely az ország legnagyobb kedvezményrendszerének

Az alkalmazás ingyenesen letölthető az AppStore-ból és a Google
Playről.

Ha kérdésed van, vagy elakadtál hívd
bizalommal a MAKASZ ügyfélszolgálatát:

korlátlan használatára jogosít fel. Több, mint ezer elfogadóhelyen
élvezheted a kártyád által nyújtott előnyöket.

06 20 669 8043
06 1 281 1190

Az igénybe vehető kedvezmények rendkívül széles körben állnak
rendelkezésre, ezért következő lapszámainkban igyekszünk
rendszeresen tájékoztatást adni az elérhető lehetőségekről és azok

Hírekért és újdonságokért kövesd a MAKASZ-t a Facebookon:
www.fb.com/makaszkartya/

igénybevételének módjáról.

Együtt jobbak vagyunk!
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ALÁBBI TAGTÁRSAINKNAK GYERMEKÜK
SZÜLETETT, EZÉRT GYERMEKVÁLLALÁSI
TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTEK:
• Heka Attila,
akinek április 9-én Sára Amira
néven kislánya született;
• Isztin Norbert,
akinek február 7-én Luca néven
kislánya született;
• Kovács Ildikó Klaudia,
akinek 2018. július 31-én Anna
Zsófia néven kislánya született;
• Oszlányi Roland,
akinek március 18-án Lili néven
kislánya született;
• Pető Tamás,
akinek március 3-án Tamás
néven kisfia született;
• Rajczi Balázs,
akinek április 2-án Barnabás
néven kisfia született;
• Szabó Nikoletta Daniella,
akinek április 20-án Milán
néven kisfia született;

• Szedmák Róbert,
akinek február 25-én Liliána
Emma néven kislánya született
• Szijjártó Tamás,
akinek március 18-án Kamilla
Luca néven kislánya született;
• Tóth Zoltán,
akinek 2018. augusztus 30-án Zoé
Zsóka néven kislánya született;
• Tóth Zsolt,
akinek március 13-án Marcell
néven kisfia született;
• Várnai Zsolt, akinek május 4-én
Kitti néven kislánya született.

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Tudtad?
Szakszervezetünk szociális és segélyezési alapjából támogatja gyermeket vállaló,
alacsony jövedelemmel rendelkező tagjait. A támogatás a 2018. május 1-től
születések esetén 20.000 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

A háttérkép Kovács Fanni munkája.

• Bakonyiné Balogh Erika,
akinek április 16-án Hanna
néven kislánya született;
• Bálint Péter és Bálint-Tóth Etelka
Mónika, akiknek május 8-án
László néven kisfiuk született;
• Bobai Bálint,
akinek május 2-án Vencel néven
kisfia született;
• Dancs Tivadar,
akinek február 14-én Dániel
néven kisfia született;
• Fehér Zsolt,
akinek február 14-én Mercédesz
néven kislánya született;
• Gálos Imre,
akinek március 25-én Emília
Adina néven kislánya született;
• Hargitai Róbert,
akinek május 31-én Léna néven
kislánya született;

