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A VDSzSz Szolidaritás elnöke
elmondta: komoly
javaslatcsomaggal kívánunk
előállni, hogy ezt a helyzetet
kezelni lehessen.
Hangsúlyozta, hogy
nincsenek évek elemzésekre,
számításokra, el kell felejteni
a tiszteletköröket, hogy ki
melyik oldalon áll. Mert ha ez
így folytatódik, akkor a
MÁV-Start esélytelenné válik
a liberalizációt követően.
Mik a javaslatok?

Rendbe kell tenni a
munkáltatást: bizonyos
vezetői köröknek jól jött a 8,4
órára vezénylés, ezt azonban
10 évig nem lehet csinálni:
fel kell számolni!
Mint Halasi Zoltán mondta,
belefáradtak az emberek,
nincs munkarendjük, a
fordák tájékoztató jellegűek,
nem lehet ötször egymás
után éjszakásba menni. Ahol
lehetséges, be kell vezetni a
tartalékosi munkakört, plusz
20 százalékért. A többieknek
viszont biztosítani kell a
forda szerinti munkavégzést,
hiszen sokan előbbre tartják
ezt, mint a jövedelmet.
Nem kevésbé fontos a
korkedvezményes
nyugdíjazás megszüntetett
rendszerének kiváltása,
helyettesítése, hiszen
belátható, hogy az idősebb
munkavállalóknak egyre több
időre van szükségük a
regenerálódáshoz. Rendkívüli
munkavégzés díjazását olyan
szinten meg kell emelni,
hogy aki kívánja, annak
megérje csinálni.
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Ezenkívül a budapesti és az
elővárosi pótlékot be kell
vezetni.
A fejpályaudvarokon a
körülmények a 60-as
években teljesen
elfogadhatóak voltak, a 21.
században viszont nem az:
40 év alatti be nem teszi a
vasúthoz a lábát. Halasi
Zoltán felszólította a
munkáltatót: egyes szolgálati
vezetők ne vegzálják a
munkavállalókat, hogy
vállalják el a 200 óra feletti
rendkívüli munkavégzést.
Mindezeket nem lehet a
munkáltató részéről pusztán
anyagi kérdésként kezelni,
hiszen a vasúti közlekedést
kockáztatja a menedzsment.
Leszögezte, közös érdekként
álljunk hozzá, ezeket meg
kell oldani. Emlékeztetett
arra, hogy a jegyjutalék
alapbéresítéséről több éve
beszélünk, sehol nem
tartunk, holott kínálati
oldalon magas bérre lenne
szükség. Hozzátette, hogy
nem az ösztönzést kell
megszüntetni, az botorság is
lenne, de jelentősebb részét
be kell építeni az alapbérbe.
A VDSzSz Szolidaritás
részéről jelentős hűségpénz
bevezetése is a javaslatok
között szerepelt, a
szenioritás elismerését pedig
meg kell duplázni.
Munkásszállókra is szükség
lenne: ezek 100%-os uniós
támogatásból építtethetők A
jelenlegi helyzettel
kapcsolatban elmondta:
lehet, hogy a 70-es
években ez tök jó volt, de a
mai fiatalok nem fognak
idejönni.

A MÁV-Start korábbi HRvezetője megköszönte az
összes ötletet. Mint RókaKövesi Patrícia elmondta: az
elmúlt hónapokban egy
azonnali akcióterv
létrehozásán dolgoztak a
létszám biztosítása
érdekében, ez tartalmaz
javaslatokat a munkarend
átalakítására,
munkakörülmény-javításra.
Számításokra szükség van, de
ez remélhetően nem évekbe
telik: annyi idő úgysincs erre.
Ugyanakkor a munkáltató
egyetértett abban, hogy
nagyon rövid határidővel be
kell vezetni az
intézkedéseket,
javaslatainkról folytatódnak a
tárgyalások a munkáltatóval.

BÉR2020
A KÖZSZOLGÁLTATÁS BIZTONSÁGÁT IS
VESZÉLYEZTETI A MUNKAERŐHIÁNY: A
SZAKSZERVEZETEK KÖZÖS LEVÉLBEN
KÉRIK A BÉREMELÉST
Már a közszolgáltatás
biztonságát is veszélyezteti a
munkaerőhiány, ezért a
bértárgyalások sürgős
megkezdését, s mielőbbi
béremelést szorgalmaz a
Közszolgáltató Vállalkozások
Konzultációs Fórumának
(KVKF) munkavállalói oldala.
A MÁV-csoportnál, Volántársaságoknál, vízi
közműveknél és a Magyar
Postánál tevékenykedő
szakszervezetek napokon
belül eljuttatják elvárásaikat
a tulajdonosokhoz.
Közösen kezdeményezik a
bértárgyalások megkezdését
és sürgős béremelést a
közszolgáltatásban dolgozók
szakszervezetei annak
érdekében, hogy
garantálhassák a
szolgáltatások biztonságát.
Az ágazatban ugyanis drámai
a létszámhiány, ezért
veszélybe kerülhet a
zavartalan működés. Erre a
súlyos problémára a tizenhat
szervezet – szakmai
szövetségek,
érdekképviseletek,
minisztériumok stb. –
tömörüléséből tavaly
létrejött KVKF munkavállalói
oldala egyértelműen a
béremelést tartja a
leghatékonyabb
megoldásnak.

Közös követelésükről
napokon belül értesítik a
KVKF munkáltató oldalát, a
STRATOSZ-t és a
tulajdonosokat – határoztak
október 7-ei ülésükön a
konzultációs fórumban
résztvevő szakszervezetek.
Különösen aggasztja az
érdekvédőket, hogy a
különböző ágazatokban már
megkezdődött stratégiai
átalakításról és annak
hatásairól szinte semmit nem
tudni, s ezért munkavállalók
ezrei élnek, dolgoznak totális
bizonytalanságban. A KVKF
munkavállalói oldala elvárja,
hogy a változásokról sürgős
és teljes körű tájékoztatást
kapjon. Közös levelükben az
átalakítás részleteinek
egyeztetésére, a párbeszéd
fontosságára is felhívják a
tulajdonosok figyelmét.
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Elengedhetetlen, hogy az elkövetkező
években a nemzetgazdasági átlagot
jelentősen meghaladó
Keresetfejlesztés legyen!
Az érintett ágazati, közfeladatot ellátó
vállalatoknál működő szakszervezetek
nevében Halasi Zoltán, a VDSzSz
Szolidaritás elnöke sürgette a tárgyalások
októberi megkezdését a tulajdonos, illetve
kormányzat illetékes képviselőinek
bevonásával.
Dávid Ilona, a Stratégiai és Közszolgáltató
Társaságok Országos Szövetsége
(STRATOSZ) elnöke részére elküldött
megkeresésben Halasi Zoltán jelezte:
a Közszolgáltató Vállalkozások
Konzultációs Fórumában résztvevő ágazati
szakszervezetek egyeztették álláspontjukat
a következő időszak jövedelempolitikai
kérdéseiről. Álláspontunk szerint –
tekintettel a közszolgáltatás biztosításának
egyre növekvő nehézségeire –
elengedhetetlen, hogy az elkövetkező
években a nemzetgazdasági átlagot
jelentősen meghaladó (azaz a bruttó hazai
termék bővülését, az infláció mértékét és a
munkaerőpiaci eltérítést is magában
foglaló) keresetfejlesztésre kerüljön sor.

hogy a versenyszférához történő
bérfelzárkóztatás (azaz mindenképpen
kétszámjegyű keresetfejlődés)
elengedhetetlen, ellenkező esetben a
munkaerő elvándorlása megállíthatatlan.
A közösségi közlekedésben mindenekelőtt
a belső strukturális foglalkoztatási
kihívásokat indokolt előtérbe helyezni,
különös tekintettel a vállalaton belüli
bérfeszültségekre és a munkaerőpiaci
kihívásokra, a foglalkoztatási „szűk
keresztmetszetek” kezelésére. Ennek
megfelelően a közúti közlekedésben a
2020. évre vonatkozóan indokolt –
kifejezetten a belső bérfelzárkóztatásra
külön forrást is biztosító –
bérmegállapodás, míg a vasúti
közlekedésben továbbra is igény
mutatkozik a középtávú (kettő, esetleg
három évre vonatkozó) megállapodás
megkötésére.
A postai szolgáltatásokat illetően – a
liberalizáció következtében elkerülhetetlen
tulajdonosi beavatkozáson túlmenően – a
munkahelyek megőrzése kell, hogy
előtérbe kerüljön, ennek megfelelően olyan
középtávú megállapodás megkötésére van
szükség, ami 2020. évre – mindenekelőtt a
foglalkoztatás konszolidációja érdekében –
egy jelentősebb bérfejlesztést biztosít.

A munkavállalói érdekképviseletek
továbbra is érdekeltek a középtávra szóló
megállapodásokban, tekintettel azonban a
rövid távú kihívásokra, mindenekelőtt a
2020. és 2021. évekre látják indokoltnak –
konkrét mértékeket is tartalmazó –
bérmegállapodás megkötését.

A vízközművekben foglalkoztatott
munkavállalók helyzete jelentős részben
függ a közműszolgáltatások működésének
fenntarthatóságától, mely nyilvánvalóan
csak kormányzati intézkedések által
valósulhat meg.

Az ágazatok eltérő helyzetére figyelemmel,
egyetértve az illetékes kormányzati
szereplők korábbi nyilatkozataival, az
érintett szektorban – eltérően az elmúlt
három éves időszaktól – tehát egy
differenciáltabb jövedelempolitikát látunk
indokoltnak. Abban nyilvánvalóan minden
érintett ágazati szakszervezet egyetért,

E tekintetben a következő két évre a
kétszámjegyű bérfejlesztés biztosíthatná a
foglalkoztatás stabilitását. A Közszolgáltató
Vállalkozások Konzultációs Fórumának
ágazati szakszervezetei nevében Halasi
Zoltán kérte, hogy a fentiekre tekintettel a
tárgyalásokat a tulajdonos, illetve
kormányzat illetékes képviselőinek
bevonásával még októberben kezdjük meg.

ABBAN NYILVÁNVALÓAN MINDEN ÉRINTETT ÁGAZATI SZAKSZERVEZET
EGYETÉRT, HOGY A VERSENYSZFÉRÁHOZ TÖRTÉNŐ BÉRFELZÁRKÓZTATÁS (AZAZ
MINDENKÉPPEN KÉTSZÁMJEGYŰ KERESETFEJLŐDÉS) ELENGEDHETETLEN.
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MÁV-START: Azonnali
intézkedéseket
követeltünk!
SZAKSZERVEZETÜNK LEVELÉRE
KERÉKGYÁRTÓ JÓZSEF, A MÁV-START
VEZÉRIGAZGATÓJA REAGÁLT.

VDSzSz Szolidaritás:

A MÁV-Start Kollektív
Szerződésének 9. számú
melléklete augusztus 1-jei
határidővel módosult. A
módosítás
kezdeményezésének indoka
a munkáltató részéről az volt,
hogy segítsen azoknak a
telepállomásoknak, ahol már
kritikus szintet ért el az
utazói létszámhiány. Az új
szabályok alkalmazása során
kiderült, hogy azokon a
telepállomásokon sem
biztosítják a minimális
létszámnormát (az eltérést
engedő havi öt alkalommal),
ahol egyébként nincs
létszámhiány - így például
Püspökladányban,
Debrecenben, Nyíregyházán).
Felszólítottuk a munkáltatót,
hagyjon fel a KSz 9. számú
melléklet 1.2.1. pontjában
foglaltak rosszhiszemű
alkalmazásával! A
létszámnormára vonatkozó
alapvető szabály a
mellékletben foglalt utazói
létszám biztosítása, nem
pedig az eltérést engedő
szabály indokolatlan
használata.

Elvárjuk, hogy a Munkáltató a
létszámnormára vonatkozó
szabályok alkalmazása során
tartsa szem előtt a MÁV-Start
Kollektív Szerződésének 6.§
a)-c) bekezdésében
foglaltakat.
MÁV-START:

A munkáltató arról
tájékoztatott, hogy
jelzésünknek megfelelően a
KSZ 9. számú melékletének
augusztus 1-jén hatályba
lépett módosításához tett
észrevételeit megvizsgálta
Debrecen TSZVI vezénylését
illetően.Az említett KSZmódosítás Debrecen TSZVI
telepállomásainak
vezénylésében lényegi
változást nem jelentett, a
vezénylések kiadása során a
technológiailag előírt
jegyvizsgálói létszám
valamennyi vonatra minden
esetben biztosítva van,
fedezetlen - létszámnorma
alatti - szolgálat egyik
telepállomáson sincs
tervezve.
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A vezénylés kiadása után
operatív helyzetek (pl.
betegségek, nem tervezett
szabadságok) kezelésénél
minden esetben a kieső
munkavállalók pótlására
törekednek a technológiai
létszám biztosítása
érdekében. A MÁV-Start
leszögezte: előfordulhat,
hogy ez nem sikerül, mivel
munkatársaink nem minden
esetben tudják bevállalni a
plusz szolgálatot, de a
munkáltatónak semmiképp
nem célja a létszámnorma
alatti vezénylés. A KSZ- 9.
számú melléklete által
rögzített szabályokat
valamennyi telepállomás
munkaidőbeosztás készítője
és személyzetirányítója
ismeri és betartja.
V DSzSz Szolidaritás:
Számos alkalommal
kifogásoltuk, hogy több
telepállomáson (pl. Bp-Déli)
egy 2015-ben készült
értesítést vetetnek át az
utazó személyzet tagjaival,
amiben arról tájékoztat a
munkáltató, hogy 200 és 300
óra között a munkavállaló
hozzájárulása nélkül is
elrendelhet számára
rendkívüli munkavégzést.
Ez az értesítés nyilvánvalóan
munkaviszonyra vonatkozó
szabályt sért, hiszen a
hatályos Kollektív Szerződés
41.§ 2. pontjának második
bekezdésébe ütközik. Mi kell
ahhoz - tettük fel a kérdést a
munkáltatónak - hogy ezt a
nyilvánvaló tévedést
felismerjék, és ezután az
értesítést visszavonják?!
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A kiadott értesítő jogi
értelemben véve
természetesen semmis, így
gyakorlati alkalmazása kizárt,
mégis tagjaink
megnyugtatása érdekében
követeljük annak munkáltató
általi visszavonását!
MÁV-START:

A MÁV-Start Zrt. KSZ 41.§ 2.
pontjának 2019. augusztus 1.
napján hatályba lépett
módosítása értelmében a
jegyvizsgálói
munkakörcsaládba tartozó
munkakörben foglalkoztatott
munkavállalók esetében évi
200 óra feletti rendkívüli
munkavégzés a munkavállaló
hozzájárulása hiányában nem
rendelhető el.
A munkáltató egyetért azzal,
hogy ezt a szabályt egy, a
KSZ módosítását megelőzően
kiadott szabályozás
mellékletét képező
nyilatkozatminta nem írhatja
felül, ezért haladéktalanul
intézkednek egy új, a
jegyvizsgálói
munkakörcsaládba tartozó
munkavállalók részére
adandó, a KSZ
rendelkezéseivel
összhangban lévő
nyomtatvány kiadásáról.
VDSzSz Szolidaritás:

Közel egy hónapja a
MÁV-Start vezérigazgatója
részére címzett levélben a
VDSzSz Szolidaritás alelnöke
már kérte konzultáció
megkezdését az Utasellátó
jövőbeni üzemeltetésével és
a munkavállalók
foglalkoztatási helyzetének
javításával kapcsolatban.

Az InfoRádió Aréna című
műsorában dr. Homolya
Róbert elnök-vezérigazgató a
vele készült interjúban kitért
a nemzetközi szolgáltatások
színvonalának emelésének
szükségességére. Ennek a
célnak az eléréshez
elengedhetetlen a
nemzetközi desztinációban
szolgálatot teljesítők
megbecsültségének,
motiváltságának erősítése.
Ismételten szorgalmaztuk,
hogy ebben a témában
mielőbb folytassunk
tárgyalásokat!
MÁV-START:

Az Utasellátó jövőbeni
üzemeltetésével és a
munkavállalók
foglalkoztatási helyzetének
javításával kapcsolatos
tárgyalásra rövidesen sor
kerül, a munkáltató két
időpontot is megjelölt.
VDSzSz Szolidaritás:

Kezdeményeztük, hogy a
Debrecen TSZVI szervezetnél
11516/2019jv számon kiadott
parancskönyvi rendelkezés
sebesvonatokra vonatkozó (a
kocsikban az élőszóval
történő utastájékoztatásra
vonatkozó előírás) része,
annak gyakorlati
betarthatatlansága miatt
vonja vissza a munkáltató.

Az említett parancskönyvi rendelet
kiadására azért került sor a munkáltató
szerint, mert a Közlekedési Hatóság által
tartott ellenőrzések során megállapítást
nyert, hogy a feláras és a nemzetközi
vonatokon a fedélzeti utastájékoztatás
több esetben nem felelt meg a MÁV-Start
Személyszállítási Üzletszabályzatában
előírtaknak. Ennek 8.2.4 pontja szerint a
menetjegy ellenőrzését végző személy a
feláras és a nemzetközi vonatokon a
rendelkezésre álló technikai eszközökkel,
ezek hiányában élőszóban az alábbi
információkról ad tájékoztatást:
a) következő megállási hely;
b) a vonat késésének mértéke;
c) a vonaton elérhető szolgáltatások;
d) csatlakozási lehetőségek;
e) biztonsági és üzembiztonsági kérdések.

Utasellátó:
változások
előtt
Módosul a lejelentkezési idő, leltárhiány
esetén is kedvező változásokra lehet
számítani! Budapest TSZVI-nél
konzultációra került sor a munkáltató és a
VDSzSz Szolidaritás részvételével, amit
szakszervezetünk kezdeményezett az
Utasellátó foglalkoztatási körülményeinek
javítása érdekében.

A menetjegy ellenőrzését végző személy a
tájékoztatást az általa elérhető információ
mértékéig, legjobb tudása szerint nyújtja.
A MÁV-Start szerint az Üzletszabályzat
rendelkezéseinek betartása érdekében adta
ki a munkáltatói jogkörgyakorló azt a
rendelkezést, hogy amennyiben technikai
eszközökkel nem megoldható az
utastájékoztatás, az utazószemélyzet a
lehetőségeihez mérten élőszóban köteles
azt megtenni.
A parancskönyvi rendelkezés kitér arra,
hogy ha a kereskedelmi tevékenység, illetve
a következő megállási hely távolsága
lehetővé teszi, akkor a teljes vonaton el kell
végezni az utastájékoztatást, ha ez nem
lehetséges, akkor minimálisan abban a
kocsiban kell elvégezni a tájékoztatást,
ahol a jegyvizsgáló tartózkodik, illetve ahol
a munkáját végzi. Amennyiben tehát a
jegyvizsgálók - egyéb feladataik, vagy a
megállóhelyek közelsége miatt - nem
tudják elvégezni a teljes vonaton az
utasítájékoztatási tevékenységet, eleget
tesznek a parancskönyvi rendelkezésnek,
ha abban a kocsiban tájékoztatják az
utasokat, ahol adott megállási helyre
érkezést megelőzően tartózkodnak rögzítette Kerékgyártó József vezérigazgató
a válaszlevelében.
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Egyik tagtársunkat
utaspanasz miatt
jegyzőkönyvezte a
munkáltató: az utas azt
kifogásolta, hogy a Hungária
EC-n az étkezőkocsi
személyzete határátlépést
követően már nem szolgálta
ki. Emiatt szólalt fel a
VDSzSz Szolidaritás, hiszen a
vonat úticélján - a Nyugati
pályaudvaron - nem adottak
a feltételek a leszámoláshoz,
leltározáshoz. A vonat
Nyugati pályaudvarra való
megérkezésekor indul a
lejelentkezési idő, ami alatt a
leszámolást, leltározást
(standolást) elvégezheti a
munkavállaló. Mivel azonban
a Nyugatiban a kocsi
áramellátása nem biztosított,
ezért a munkavállaló addig
kénytelen leszámolni, amíg
még van áram: nem tehet
mást, határátlépés után
korlátozza a kiszolgálást, és
megkezdi a standolást.
A további utaspanaszok
megelőzése érdekében
szükséges a lejelentkezési
idő és a feltételek
módosítása, amit
szakszervezetünk
kezdeményezett is.
A munkáltató fogadta
problémafelvetésünket, és
megkérte
szakszervezetünket, hogy
írásban tegyen javaslatot. Ezt
Csatay Krisztián, a VDSzSz
Szolidaritás Utasellátó
Alapszervezet vezető
ügyvivője el is juttatta a
munkáltató részére.
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A másik kardinális kérdés a
leltárhiány jövőbeli
kezelésével függ össze. A
jelenlegi gyakorlat
értelmében leltárhiány
esetén az érintett
munkavállaló értesítést kap,
amiben azonban csak a saját
maga által elszámolt tételek
szerepelnek: nem látja az
előtte szolgálatot teljesítő
zárókészletét, ahogy az utána
következő kolléga
nyitókészletét sem. Emiatt
képtelenség beazonosítani,
hogy ténylegesen vétett-e
elszámolási hibát.
Továbbá a felszolgáló
(főpincér) felel a szakács
kolléga készletéért is, ami
nonszensz, hiszen azt a
szakács kolléga kezeli.
Javaslatunkra a munkáltató
ígéretet tett arra, hogy
amennyiben egy
munkavállaló kifogásolja a
megállapított hiányt, azt
nem vonják le tőle, hanem a
következő negyedéves
oktatáson (ne kelljen
szabadnapján ezért
beutaznia a
munkahelyére) betekinthet a
szükséges dokumentumokba
(így a kifogásolt záró- illetve
nyitókészlet adataiba is), és
alaposan utánajárhat a
dolognak.
Szóba került a VIP-utaskísérő
és utaskísérő közötti bérezés,
illetve az érkezéskor az
ágyneműk leszedésének
technológiája is, ezekre is
külön kitér Csatay Krisztián
javaslata.

Elköltözött
a vasutas
Nyugdíjpénztár
A jövőben a két pénztárnál
ügyes-bajos dolgainkat szinte
egy helyen intézhetjük: a
Vasutas Nyugdíjpénztár
ugyanis a Vasutas
Egészségpénztár túloldalán
található irodaépületbe
költözött!
Új címe:
1144 Budapest, Kőszeg utca
25. II./2.

(A Vasutas Egészségpénztár
túloldalán található
irodaépület)
Az ügyfélszolgálat az új
címen változatlanul működik
tovább:
Hétfő: 12.00-16.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: zárva
Péntek: 8.00-12.00
A várakozás nélküli
ügyintézés érdekében a
Nyugdjpénztári kéri, hogy az
ügyfelek foglaljanak
időpontot telefonon, vagy emailen! Elérhetőségek
a www.vasutaspenztar.hu
oldalon.

Járműkapcsolás: sokkörös
egyeztetés!

Szakszervezetünk egyeztetést
kezdeményezett a MÁV-Start vezetésével a
budapesti fejpályaudvarokon végzett
járműkapcsolási tevékenység tervezett
átalakításáról. A munkáltató elképzelése
szerint a vontatójármű és az első kocsi
kapcsolását a tolatószemélyzet helyett a
MÁV-Start munkavállalói - konkrétan:
villamos fűtési lakatosok és kocsivizsgálók végeznék a jövőben - meghatározott
szolgálati helyeken.
A munkáltató a nyár derekán tartott
egyeztetésen még a budapesti
fejpályaudvarokat kívánta bevonni ebbe a
körbe. Minderre azért van szükség a
MÁV-Start álláspontja szerint, mert a MÁV a
meghatározott szolgálati helyeken a
létszámhiányra hivatkozva nem kívánja a
rendszeresített tolatócsapattal elvégezni
ezt a tevékenységet.
Szakszervezetünk kinyilvánította, hogy csak
a megfelelő feltételek - a feladat
ellátásához szükséges orvosi alkalmassági
vizsgálat, védőeszköz, védőfelszerelés,
kockázatértékelés, díjazás mértékéről
megegyezés - teljesülése esetén támogatja
a többletfeladat bevezetését.

Egy augusztusban birtokunkba került
feljegyzés szerint a MÁV-Start már nem
csak a budapesti fejállomásokon
végeztetné ezt a tevékenységet saját
munkavállalóival, hanem további 18
szolgálati helyen is, így többek között
Győrön, Püspökladányban,
Székesfehérváron, Szolnokon, Vácon is - ez
októberre öt szolgálati helyre apadt.
Szakszervezetünk még az utolsó nyári
egyeztetésen is követelte, hogy a
munkáltató a szeptember elsejei
bevezetést halassza el, szülessen
megállapodás a nyár közepén már
elhangzott feltételeinkről.
Álláspontunk szerint a technológiába
illesztetten ezt a tevékenységet nem lehet
elvégezni. A VDSzSz Szolidaritás javasolta,
hogy pluszban bevezényelt létszámmal
oldja meg a munkáltató ezt a feladatot.
A tárgyalások lapzártánkkor is tartanak.
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most van a következő 30 év első
pillanata!
SZEPTEMBER 30-ÁN AZ EURÓPA HAJÓ FEDÉLZETÉN ÜNNEPELTE 30.
SZÜLETÉSNAPJÁT A VDSZSZ SZOLIDARITÁS, AHOL SOR KERÜLT A
LEGRANGOSABB KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSÁRA IS.

Szünet nélkül azon kell dolgoznunk, hogy a
fiatalok lehetőséget lássanak a vasútban,
ahogy az a 80-as években is történt:
jöjjenek a vasúthoz, és lépjenek be
szakszervezetünkhöz! Ne bújjunk sekélyes
előítéletek mögé, ne hárítsuk el őket,
mondván, ezek a mai fiatalok közönyösek,
semmiért nem lelkesednek. Hogy ők az ún.
"mai fiatalok". Nem igaz, erre példa a
napokban a klímatüntetésen való tömeges
részvételük a Kossuth téren. Igenis,
képesek elhivatottak lenni egy jó ügy
érdekében - és az emberek érdekeiért való
kiállás határozottan egy ilyen ügy!
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FIATALOK ÉS
ELHIVATOTTSÁG: E KETTŐ
NÉLKÜL NEM MEGY A
KÖVETKEZŐ HARMINC ÉV,
KÁR IS BELEKEZDENI!
- MUTATOTT RÁ
MEGNYITÓJÁBAN HALASI
ZOLTÁN, A VDSZSZ
SZOLIDARITÁS ELNÖKE.

Akikre büszkék vagyunk...
KIEMELKEDŐ SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT ELISMERÉSBEN
RÉSZESÜLT:

A MÁV-Start Járműbiztosítási Igazgatóság Déli
Kocsivizsgálói tagcsoportjának 22 éve
megbecsült tisztségviselője. Azon fáradozik, hogy
a vasutasok problémáit minél eredményesebben
megoldhassa. Meghatározó szerepe van a
munkáltatói tárgyalásokon, ahol elszánt
érdekvédőként képviseli tagjainkat.
A Kocsivizsgálói Tagozat alapítótagja, 11 éve
felkészültségével, szakmai tudásával
tagozatvezető-helyettesként elszántan küzd
kollégái érdekében.

ÁBRAHÁM LÁSZLÓ

1986. július 1-jén, az érettségit követően forgalmi
gyakornokként lépett a MÁV szolgálatába. A
tanfolyam elvégzése után tartalékos forgalmi
szolgálattevő Vasváron, majd Vépre került forgalmi
szolgálattevő munkakörbe, ahol 1994-ig dolgozott.
Ezt követően helyezték Szombathely állomásra:
külsős, majd rendelkező forgalmi szolgálattevő,
személyszállítási vezető. 2003-ban üzemeltetési
koordinátor, 2004-ben kocsigazdálkodási
szakelőadó, 2017. május 1-től személyszállítási
szakértő. Szakszervezetünk alapító tagja, jelenleg a
szombathelyi TSZVI Tagcsoport vezetője. Jó
szervező és csapat-összetartó, aktívan részt vesz a
szakszervezeti munkában. Munkatársai, kollégái és
a szakszervezet tagjai elismerően nyilatkoznak
munkájáról és emberségéről.

BORDÁNNÉ
POGÁCSÁS JUDIT
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A MÁV-Start Vezérigazgatósági Alapszervezet
vezetőjeként komoly eredményeket ért el a vizsgáló
főkalauzok szakszervezetünkhöz történő széles körű
csatlakozásában. Az utazói munkakörben dolgozók
szakszervezetünkhöz való belépése érdekében is
dicséretes munkát végez. Nívós rendezvények
megszervezésével teszi színesebbé tagjaink számára
a szakszervezeti életet, amely hozzájárul a helyi
közösség összetartó erejének növeléséhez, és
szakszervezetünk jó hírének öregbítéséhez.

HIRIPI SÁNDOR

A VDSzSz Szolidaritás MÁV Forgalmi Csomópont Miskolc
Alapszervezet tagja. Szakszervezeti munkáját nagyon
nagy lelkesedéssel és odaadással végzi. Időt és
fáradtságot nem kímélve segíti kollégái munkáját.
Munkavédelmi képviselőként lelkiismeretesen képviseli
kollégái érdekeit, aktívan részt vesz abban, hogy az
újonnan érkező kollégák megismerjék szakszervezetünk
életét.

KIS-TÓTH PÉTER

A kezdetektől szakszervezetünk tagja. A
sztrájkokban aktívan részt vett, ügyvivő testületi
tagként hatékonyan segíti a tagcsoport
szakszervezeti munkáját. Több ciklusban az üzemi
tanács tagjaként is képviselte a munkavállalók
érdekeit. Önzetlenül vállalja fel szakszervezetünk
álláspontját, konfliktus helyzetekben mindig az
összefogás jelentőségére hívja fel a figyelmet a
tagcsoporton belül is.

KOCSIS ATTILA ISTVÁN
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A VDSzSz Szolidaritás MÁV-Start Pécs TSZVI
Alapszervezet vezető ügyvivője. Aktív, lelkes
szervező, aki a tagság munkahelyi problémáinak
megoldásában folyamatosan segítséget nyújt.
Kezdetben a tagcsoport érdekeit képviselte, majd az
alapszervezetet. Az idei évtől a helyi üzemi tanács,
és a Központi Üzemi Tanács egyik legfiatalabb tagja.

RÁCZ GÁBOR

Alapszervezeti vezető ügyvivőként a Kiskunhalas
Forgalmi Csomóponthoz tartozó munkavállalók
képviseletét látja el a munkáltatónál. Szakszervezetünk
megalapítását követően belépett, majd rövid időn belül
tisztségviselő lett. Jelenleg alapszervezeti vezető,
küldött tisztségeket tölt be. A szakszervezet életében
aktívan vesz részt, sok új taggal gyarapította
szakszervezetünk létszámát. Megalakulása óta tagja a
Vasutas Egészségpénztárnak, küldöttként ellátja
tagjaink képviseletét.

SÁNDOR FERENC

A Debrecen Forgalmi Csomópont Tagcsoport vezető
ügyvivő-helyettesi tevékenységét 2010 óta látja el, a
Tagcsoport vezető ügyvivő 2018-ban történt
lemondását követően, A tagcsoporttal kapcsolatos
érdekvédelmi tevékenységet végzi, több cikluson
keresztül volt a Debrecen Forgalmi Csomóponti
Főnökség üzemi tanácstagja, illetve elnöke.

SZABÓ JÁNOS
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A MÁV-Start Járműbiztosítási Igazgatóság Szolnoki
telephelyének 25 évig megbecsült tisztségviselője
volt. Tagsága bizalommal fordulhatott hozzá, mert
elszánt érdekvédőként vett részt a helyi problémák
feltárásában és megoldásában. Meghatározó szerepe
volt a munkáltatói tárgyalásokon, ahol sikeresen
képviselte az őt megválasztókat. A MÁV-Starton
másik szervezeti egységhez történt áthelyezése
miatt a tisztségviselői stafétabotot utódjára bízta.

TAKÁCS ZOLTÁN

A kocsivizsgáló

Kalapáccsal a kezemben
A vonatot várom régen
Amint megáll, odamegyek
Kerekeit végig nézem
Olyan, mint egy vasszörnyeteg
De én bátor gyerek vagyok
Kerekei a vaskarmok
Kalapáccsal odacsapok.
1987-től dolgozik a vasútnál, szakszervezetünk
Debreceni Vontatási Alapszervezetének 1992-től tagja.
2005-ben megalapították a Debreceni Kocsivizsgálók
alapszervezetét, ettől kezdve az Alapszervezet, később a
Tagcsoport vezető ügyvivője. Munkája mellett mindig is
szívén viselte a kocsivizsgálók sorsát, aktívan részt vesz
a Kocsivizsgáló Tagozat munkájában, számos központi
egyeztetésen - például az E12-es utasítás, K1-es
ciklusrend módosítás terén képviselte szakmáját
eredményesen.
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WEIDISCH ZSOLT

Akikre büszkék vagyunk...
EREDMÉNYES SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT ELISMERÉSBEN
RÉSZESÜLT:

Berettyóújfalu Állomás Tagcsoport vezető
ügyvivőként mindig fontosnak tartotta a
tagszervezést, tagmegtartást. Híresen jó
szervezőkészséggel rendelkezik: évente több
alkalommal is szervez rendezvényt a tagcsoport
tagjai számára. Legutóbb a Püspökladány város
által szervezett Kakasfőző versenyen öregbítette
a VDSzSz Szolidaritás hírnevét.

BALOGH LÁSZLÓ

A MÁV-Start Zrt. Szeged JBI Békéscsaba
tagcsoportjának vezető ügyvivője. 1999-től
szakszervezetünk tagja, 2000-től tisztségviselője.
Tagcsoport-vezető ügyvivői tisztsége mellett öt
cikluson át választották meg, és jelenleg is az
üzemi tanács tagja. Korábban a Munkavédelmi
Bizottságban és a Központi Üzemi Tanácsban is
képviselte a munkavállalói érdekeket. Az
Egészségpénztár alapítótagja, a mai napig küldött
is.

GALLÓ JÁNOS
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1998 óta dolgozik a Vasúton, először a MÁV, majd a
GYSEV létszámában. 1998-ban Vép állomáson
forgalmi szolgálattevő, 1999-ben Szombathely
Rendező pályaudvaron vezető váltókezelő,
szolgálattevő, a személypályaudvaron rendelkező
forgalmi szolgálattevő, majd főrendelkező. 2006-ban
forgalmi vonalbiztos, 2007-ben menetirányító. 2011től kezdve állomásfőnök, miután Szombathely
állomást átvette a GYSEV. Szakszervezetünk hűséges
tagja, szakmai tanácsaival készségesen segíti
dolgozóit és szakszervezetünket is. Beosztottjai
bizalommal fordulnak hozzá szakmai és egyéb
problémáikkal. Kollégái elismerik munkáját.

GERÖLY KRISZTIÁN

A MÁV-Start Miskolci Kocsivizsgálói Tagcsoport
vezetőjeként tagtársai bizalommal fordulnak hozzá.
Munkahelyén és az üzemi tanácsban is elszánt
érdekvédőként vesz részt a helyi problémák
megoldásában, és tagtársai érdekeit aktívan képviseli.
Szakszervezeti munkájának köszönhetően új tagokkal
bővül a tagcsoportja.

LADÓ GYULA

A MÁV Szolnoki Pályafenntartási Főnökség
alapszervezetének elismerésre méltó vezetője.
Főpályamesterként a szakaszon dolgozó kollégái
bizalommal fordulnak hozzá szakszervezeti és
szakmai problémáikkal. Segíti a tagokat abban, hogy
minél több információhoz jussanak a
munkaviszonyukat érintő kérdésekben, valamint
szolgáltatásainkkal kapcsolatosan.

NÉMET JÁNOS
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1995. február óta dolgozik a MÁV-nál, jegyvizsgáló,
vezető-jegyvizsgáló, majd segédvezénylő, vezénylő
munkakörökben dolgozott Szombathelyen. Az
állomás átszervezése után került a GYSEV
létszámába. 2011. december 1-től személyszállítási
technológus, jelenleg személyszállítási koordinátor.
Széles szakmai tudásával, szakszervezeti és korábbi,
a Központi Üzemi Tanácsban kifejtett tevékenysége
hozzájárult csapatának összetartásához. Munkatársai
korrekt, segítőkész embernek ismerik.

PALIK JÓZSEF

A MÁV-Start Szeged JBI Kiskunhalas Kocsivizsgálók
tagcsoport vezetője, kocsivizsgáló beosztásban
dolgozik. Őszinte, segítőkész ember, akriől tagjai,
munkatársai, de még a munkáltató is elismeri: lehet rá
számítani. Szoros kapcsolatot ápol tagtársaival,
figyelembe veszi véleményüket, érdekeiket. Aktív
közreműködésével valósul meg a munkahelyi
érdekvédelem, tevékenyen vesz részt a kocsivizsgálói
problémák helyi szintű megoldásában.

PAP ZOLTÁN

A kezdetektől szakszervezetünk tagja. A
sztrájkokban mindig aktív szerepet vállalt, sikeresen
megállásra buzdítva kolléganőit is. Ügyvivőként
szívvel-lélekkel vesz részt a szakszervezeti,
érdekképviseleti munkában. Önzetlenül és
áldozatkészen kiveszi részét valamennyi Cargós
csapatépítő rendezvény megszervezéséből.
Segítségére mindig, mindenben lehet számítani.

SZABÓNÉ
POKOL ILDIKÓ
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A MÁV Zrt. Nagykanizsa Forgalmi Csomópont,
Fonyód tagcsoport tagja. A tagcsoport vezető
ügyvivő – Vasas Zsolt tisztségviselőnk –
szakszervezeti munkáját nagymértékben segíti,
mivel a személypénztárosokat képviseli a
közösségben. Annak ellenére, hogy nem vezető
tisztségviselő, mindig szívén viseli a többiek sorsát,
felvállalja és képviseli az adott problémákat a helyi
üzemi tanácsban és a munkavédelmi bizottságban
is. Kiáll mások és saját maga igazáért, nem riad
vissza a konfliktusoktól.

SZALAI ESZTER

Akikre büszkék vagyunk...
ÉLETÚT ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT:

Munkaviszonya 1977 óta állt fenn a MÁV Zrt-nél,
majd a MÁV FKG Kft-nél. 1996-ban választották meg
a VDSzSz tisztségviselőjévé, azóta látja el a szegedi
pályafenntartási tevékenységet végző munkavállalók
képviseletét a Szeged Igazgatósághoz tartozó PFTfőnökségeken és az FKG Kft-nél. Szerető
gondoskodással kezelte tagjaink ügyeit,
problémáikat sikeresen orvosolta. Hitét soha el nem
veszítve hirdette a szakszervezet fontosságát, az
önmagunkért való kiállást. Nyugdíjas éveire sok
boldogságot és jó egészséget kívánunk!

BENKŐ SÁNDOR

20

A MÁV Szolnok Forgalmi Csomóponti Főnökség
vezető ügyvivői feladatait látta el 14 éven keresztül
idei nyugdíjba vonulásáig. Hatalmas szívvel és
odaadással végezte munkáját: harcolt tagjaink
érdekében. Aktívan kivette részét szakszervezetünk
demonstrációinak, tüntetéseinek szervezéséből. Sok
figyelmet fordított arra, hogy a rendezvények a jó
hangulat mellett a közösség összetartozását is
erősítsék. Hosszú, boldogságban és egészségben
eltöltött nyugdíjas éveket kívánunk Böbének!

FABINYI GÁBORNÉ,
BÖBIKE
1992 óta szakszervezetünk tagja. A nyíregyházi
Biztosító-berendezési Alapszervezet alapító tagja és
tisztségviselője volt 26 éven keresztül,
nyugdíjazásáig. Az alapszervezet egyedüli hölgy
műszerész tagjaként „férfiasan” megállta a helyét a
munkában és az érdekvédelemben egyaránt. Az
Alapszervezet - később Tagcsoport - működtetésében,
mindig aktívan részt vett, segített kollégái ügyes-bajos
dolgainak intézésében. Az alapszervezeti rendezvények,
ünnepségek fő szervezője, a főzés mestereként
számtalanszor kápráztatta el kollégáit töltött
káposztáival. Gabika idén 40 év munkaviszonyt
követően ment nyugdíjba. Kívánjuk, hogy nyugdíjas
éveiben is olyan pörgős és aktív legyen, mint az együtt
töltött éveinkben, és abban is biztosak lehetünk, hogy
még lesz jó néhány közös Poénvadászatunk Vele!

KOVÁCS ZOLTÁN GÉZA

IGNÉCZI LÁSZLÓNÉ.
GABIKA

Pályafutását 1981-ben kezdte a MÁV-nál. A VDSzSznek a szegedi területen alapítótagja volt - azóta is
folyamatosan képviseli a szakszervezeti tagokat a
Távközlés, az Erősáram, a Biztosítóberendezési
szakmánál, ahogy korábban a Vasútvill Kft-nél is
tette. Szakszervezeti ténykedése során nem
szorítkozott kizárólagosan az alapszervezet tagságát
érintő ügyekre, hanem országosan is figyelemmel
kísérte az eseményeket. Szorgalmazta a TEB-tagozat
létrehozását. Nyugdíjas éveire sok boldogságot, és jó
egészséget kívánunk!
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A MÁV Nagykanizsa Forgalmi Csomópont, Fonyód
tagcsoport tagja. 1972. szeptember 26-án kezdte
vasúti karrierjét. A kocsitisztító munkakörtől kezdve
a forgalmi szolgálattevőig mozgalmas éveket tudhat
sajátjának. Rengeteg apró poén, jó hangulatú
munkavégzések maradnak meg a kollégák, barátok,
szakszervezeti tagok emlékezetében vele
kapcsolatban. Immáron Ő is belépett a gondtalan,
mindig ráérő nyugdíjasok közé, melyhez ezúton is
kívánunk sok-sok egészséget és boldogságot!

TÓTH MIHÁLY JÁNOS

A MÁV Nagykanizsa Forgalmi Csomópont alapszervezeti
vezető ügyvivője volt hosszú éveken keresztül.
Szakszervezetünk viharos múltjának és jelenének
meghatározó tisztségviselője. Minden esetben tiszta
szívvel és hittel közvetítette követeléseinket,
nézeteinket, hozzáállásunkat, az sem riasztotta el a
szakszervezeti élettől, hogy a 2000. évi sztrájkunk során
a MÁV felmondott neki, majd 12 hónap után szakszervezetünknek köszönhetően - újra visszavették
eredeti munkakörébe. Nyugdíjas éveihez sok
boldogságot és jó egészséget kívánunk!

VARGA FERENC ISTVÁN

Akikre büszkék vagyunk...
ÉV SZERVEZŐJE ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT:
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A Budapest Járműbiztosítási Igazgatóság vezető
ügyvivőjeként hosszú évek óta a legsikeresebb
szervezési munkát végzők között szerepel.
Kimagasló eredményeinek köszönhetően már 3. éve
veheti át az év legkiemelkedőbb szervezője
elismerést. Elhivatott érdekvédőként képviseli
kollégáit, fellép a munkáltató sérelmes intézkedései
ellen nem csak szakszervezeti vonalon, hanem a
Munkavédelmi Bizottság elnökeként és a KMVB
társelnökeként is. Május óta a Budapest Területi
Szervezet vezető ügyvivő-helyetteseként is elnyerte
a tisztségviselők bizalmát.

VERES GÁBOR
I. HELYEZETT

A MÁV Hatvani Forgalmi Csomóponton kiemelkedő
szervezési és érdekvédelmi munkájával látja el a vezető
ügyvivői feladatokat. Kulcsszerepe van abban, hogy a
Főnökségen mind a hét üzemi tanácstag tisztségre a
VDSzSz Szolidaritás jelöltjeit választották meg. A
Központi Üzemi Tanács tagjaként még több feladatot
vállalt, amellyel hozzájárulhat kollégáink érdekeinek
hatékonyabb képviseletéhez.

ŐSZI JÓZSEF
II. HELYEZETT

1981. óta dolgozik a MÁV-nál, jelenleg a MÁV-START
szombathelyi JBI-nél általános karbantartó
munkakörben. Szakszervezetünknek 1995-ben lett
tagja, 2013-tól a JBI Alapszervezet vezetője, üzemi
tanácstag. Kollégái és alapszervezetének tagjai
elismerően beszélnek munkájáról. Aktívan részt vesz
a szakszervezeti munkában, jó szervező és
csapatépítő.

SZAKÁLY TAMÁS
III. HELYEZETT
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munkabaleset: a túlzott rendkívüli
munkavégzés, a hajszolt munkarend, a
beosztástól eltérő munka egyaránt
felelős érte!

A MUNKAVÉDELMI
KÉPVISELŐKKEL KÖZÖSEN KELL
BEBIZONYÍTANI A MUNKÁLTATÓ
FELELŐSSÉGÉT: A KÁRTÉKONY
MUNKÁLTATÁS, A
MUNKAVÁLLALÓK KIZSIGERELÉSE
VALÓBAN KÖZREJÁTSZHAT A
MUNKABALESETEK
BEKÖVETKEZÉSÉBEN! DE EZ
PEREK TUCATJAI NÉLKÜL NEM FOG
MENNI, A VDSZSZ SZOLIDARITÁS
KÉSZEN ÁLL.
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Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke
szakszervezetünk munkavédelmi képviselői
számára tartott konferencián rámutatott
arra, hogy a mai helyzetben a
munkavédelmi képviselők számára sokkal
több feladat és lehetőség van, mint egy
üzemi tanácsnál. Legalábbis, a jogokat
tekintve. És ezzel a joggal pedig már végre
élni kellene. Hiszen ha jogaink vannak,
akkor ezeket érvényesítsük! Ezeket a
jogokat épp a munkavédelmi képviselők
közvetíthetik tagtársaink felé, hiszen ők
vannak jelen a munkahelyeken, és tudnak a
bekövetkezett eseményekről.

hogyne lenne közrehatása,
amikor túlzott rendkívüli

A munkavédelmi képviselők
és a szakszervezet a
munkabalesetek terén is
teljesen összeforrott, ezért is
szeretnénk segítséget
nyújtani a kártérítési
ügyekben. A baleseteket vagy
a kártérítési ügyekben jogi
képviselettel segítjük a
munkavédelmi képviselők
munkáját, így vitán felül áll
majd annak eredményessége.
Rá kell kényszeríteni a MÁVcsoport munkáltatóit, hogy a
munkakörülmények
javuljanak, és ez alatt nem
csak a klimatizálás és a
munkaruha értendő, hanem
az, hogy a munkáltatók
vállaljanak felelősséget az
általuk működtetett
munkahelyen munkát
végzőkért. Ez pedig csakis
úgy lehetséges, ha minden
egyes munkabalesetet
feltárunk, minden egyes
esetről tudtok, minden
esetben tájékoztatjátok
munkabalesetet szenvedő
tagjainkat a lehetőségekről,
és abban is meg is kell
erősíteni az embereket, hogy
éljenek is ezekkel a jogukkal.

munkavégzésbe, hajszolt

Próbáljatok részt venni
ezekben az ügyekben már
csak azért is, mert az
információ is nagyon fontos
dolog: mit állapítanak meg, a
munkáltató milyen
konzekvenciákat von le.
Ismert azt a munkáltatói
hozzáállás, ami tagadja, hogy
bármilyen közrehatása lenne
a munkáltatónak a
munkabalesettel
összefüggésben, és nem is
érti, hogyan történhetett.
Hiszen a munkáltatónak

a vasúti munkavállalók

munkarendbe, beosztástól
eltérő munkában és egyéb
más körülmények között a
vezetők frusztrált életét a
munkavállalókra kivetítve
különleges elvárásokat
támasztanak velük
szemben, (...) bizonyos
területeken, ahol a
létszámhiány már olyan
mértéket ölt, hogy lassan a
működőképesség határát
súrolja. Hogyne volna
ráhatása, hiszen olyan
elvárásokat közvetít a
munkavállalók felé, amik
biztos, hogy magukban
hordozzák a kockázatot. És
ez a kockázat nem csak a
technikai fejletlenségből,
nem csak a bagi kőből
adódik, hanem magából a
munkáltatási rendszerből
is. Gondoljunk az emelt
napi munkaidőre, az elvárt
rendkívüli
munkavégzésekre, stb. Ez
szerintem egy bekódolt
kockázat, és ez ellen
védekezni kell, mert még
van egy szomorú tény: (...)
80%-a 40 év fölötti. Tehát
nyilvánvalóan ott még
magasabb a kockázati
tényező amiatt is, hogy
megszakítás nélküli
munkarendben, összevissza dolgoznak, éjjel 1
órakor kezdődik a
szolgálat, és lehet, hogy
ezt háromszor egymás után
is meg kell tenni - ezek
mind olyan kockázati
tényezők, amelyek biztosan
súlyosbítják a helyzetet.
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"Ezt - a munkavédelmi képviselőkkel

Mondjuk a nyolcvanas években lehet,

közösen - be kell bizonyítanunk a

hogy volt közös megegyezés ilyen

munkavédelem és a kártérítés oldaláról

ügyekben, akkor még a 113. sz. ügyvédi

is: ezek az extrém helyzetek

irodában a vállalat jogászai meg a

hozzájárulnak ahhoz, hogy a vasúti

szakszervezet jogászai sokszor eljutottak

munkavállalók sokszor alkalmatlanná

egyezségre ilyen kártérítési ügyekben,

válnak az általuk végzett munkára. (...)

de már erre nem sok esélyt látok"

Arról nem beszélve, hogy mindenkinek
már 65 éves koráig kell dolgozni
ugyanolyan körülmények, feltételek
között, mint negyven évesen: mindez,
csak akkor fog megváltozni, ha ezt be
tudjuk bizonyítani, és ehhez egy tucatnyi
vagy akár több tucatnyi esetre, sikeres
kártérítési eljárásra lesz szükség. (...) Azt
kell megértetni a kollégákkal, ez a

- idézte fel Halasi Zoltán, de hozzátette:
már pitiáner ügyekben sem működik együtt
a munkáltató, hanem a jog útjára terelik,
hiszen azt gondolják, hogy a
munkavállalóknak sem türelmük, sem
pénzük, sem támogatottságuk nincs arra,
hogy évekig egy kártérítésért
pereskedjenek.

legfontosabb, hogy sajnos per nélkül
nem fog menni. A KSZ-beli juttatások
vívmányok, hogy egyébként ha valakivel
munkabaleset történik, azt akkor is ki
kelljen fizetni, ha a munkáltató magától
nem akarná.

Dr. IkANOV Gábor, kártérítési ügyvéd
Ha a munkavédelmi szabályok közül akár
egyetlen egyet is megszegett a munkáltató márpedig munkabaleseteknél általában nem
egyet, hanem tizet szeg meg - de abból csak
egyet tudunk bebizonyítani, már fizetnie kell a
munkáltatónak.
Több ezer munkahelyi baleset képviseletén
vagyok túl. Mindig azt hallom, hogy a baleset
után a munkavállalót magában hallgatják meg:
stresszhelyzetben van, kórházban fekszik, csövek
lógnak ki belőle, Meg van ijedve, mi lesz a
munkahelyével, el fogja veszíteni a munkahelyét.
kirakják a szolgálati lakásból. Ha csöndben
maradunk, nem oldódik meg a probléma.
Általában akkor oldódik meg, ha kérjük a
szakszervezet segitségét, és fellép. Gondoljanak
bele: van olyan épeszű munkáltató, hogy
alkalmatlanság miatt meg meri szüntetni a
munkavállaló munkaviszonyát? Nincs. Mert ha
megszünteti, abban a pillanatban a
munkavállaló élete végéig fizetheti a
keresetveszteségét.
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Ütős területi érdekvédelem!

Püspökladány Forgalmi Csomóponti
Főnökség területén évek óta zajlik a 100-as
vonal korszerűsítése, továbbá várhatóan
2022-ben megkezdődik a 101 vonal
(Püspökladány-Biharkeresztes)
villamosítása, valamint ezen a vonalon a
KÖFI kiépítése is. A jövő évben a 100-as
vonalon elkészülő korszerűsítés 29 forgalmi
szolgálattevő munkáját váltja ki, és a 101-es
vonalon néhány éven belül várhatóan
jelentős létszám fog felszabadulni, ezért
Területi Szervezetünk egyeztetést
kezdeményezett a Debreceni Pályavasúti
Területi Igazgatónál, hogy még időben
felkészüljünk a létszámfölös kezelésére. A
munkáltató által elkészített tájékoztatóból
kiderült, hogy 2019-2023 között 20 fő válik
jogosulttá nyugdíjra, ezen kívül
megvizsgálták a többi Forgalmi
Csomóponti Főnökség, valamint a
társszolgálatok létszámhelyzetét is, keresve
a felszabaduló munkaerő továbbfoglalkoztatásának lehetőségét.
Ezen kívül ígéretet kaptunk arra, hogy
minden érintett számára személyre
szabottan készítik el a jövőbeli továbbfoglalkoztatásának lehetséges módozatait.
Megállapodtunk abban is, hogy a
munkavállalók tovább-foglalkoztatásának
lehetőségével kapcsolatban tovább
folytatjuk az egyeztetést.

Egyik tagtársunk az elmúlt év folyamán a
munkáltató kezdeményezésére forgalmi
szolgálattevő munkakörből forgalmi
technológiai szakelőadó munkakörbe
került át, ezzel egyidejűleg a munkáltató
ígéretet tett arra, hogy a jelentős
jövedelemkiesés (elvesztette jogosultságát
a 40 %-os műszakpótlékra) kompenzálásra
kerül. Tagtársunk augusztus folyamán
fordult hozzánk segítségért, mert sem az
éveleji, sem pedig az évközbeni további
bérfejlesztés során sem kompenzálta a
munkáltató a jövedelemkiesését. A
Debreceni Területi Igazgatóval való
egyeztetés után Tagunk 20.000,- Ft
alapbéremelésben részesült.

DEBRECENI TERÜLETI
SZERVEZETÜNK - A VDSZSZ
SZOLIDARITÁS PROGRAMJÁNAK
MEGFELELŐEN - ELKÉSZÍTETTE
JAVASLATÁT A MÁV ZRT. ÉS A
MÁV-START ZRT. KOLLEKTÍV
SZERZŐDÉSÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRA, EZEK KÖZÜL
KIEMELKEDŐ A „POTYAUTASSZINDRÓMA” FELSZÁMOLÁSÁRA
TETT JAVASLATUK.
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A kollektív megállapodások
csak az azt megkötő
szakszervezet tagjaira
legyenek érvényesek. Annak
érdekében, hogy a nem
szervezett dolgozókra is
kiterjedjen a Kollektív
Szerződés, vagy kollektív
erejű megállapodás,
bérmegállapodás a nem
szakszervezeti tagok
fizessenek kollektív
szerződéskötési díjat.

szolgálattal is teljesíthető a
havi kötelező munkaidő.
Ezt Területi Szervezetünk
természetesen nem fogadta
el, és Kollektív Szerződés
módosítást kezdeményezett
a VDSzSz Szolidaritás
Központján keresztül,
melynek lényege, hogy 5-6
nap munkavégzés után
kötelező legyen kiadni heti
két pihenőnapot.

orvosi alkalmassági
vizsgálatra küldte vezető
jegyvizsgáló munkakörre.
Tette ezt annak ellenére,
hogy rendelkeztek a
munkakörökhöz
(jegyvizsgáló) érvényes orvosi
alkalmasságival, és
munkavállalók nem
szeretnék a 20-21 éve
fennálló jegyvizsgálói
munkaszerződésüket
módosítani.

A befizetett 1 %-os kollektív
szerződéskötési díjat egy
elkülönített alapban kell
kezelni, és azt például
munkahelyi körülmények
javítására lehetne fordítani.

MÁV-Start TSZVI létszámába
tartozó vezető jegyvizsgáló
tagunk betegsége miatt
elvesztette orvosi
alkalmasságát munkakörére,
ezért személypénztáros
munkakörben került továbbfoglalkoztatásra. A
munkáltató még
munkaszerződésének
módosítását megelőzően – a
kettőjük között létrejött
megállapodás ellenére – a
nyilvántartásában
módosította a 8,4 órára
vonatkozó munkarendjét,
melynek következtében
munkabér-túlfizetése
keletkezett, amit a
munkáltató visszakövetel.
Levélben fordultunk a TSZVI
Igazgatóhoz, melyben kértük,
hogy az érvényes
megállapodásnak
megfelelően kerüljön
számfejtésre tagtársunk
augusztus havi munkabére,
ezért véleményünk szerint
nem visszafizetési
kötelezettsége van a
munkavállalónak, hanem
további követelése.

Területi Szervezetünk írásban
kért tájékoztatást az ügyben.
A munkáltató válaszában
arra hivatkozott, hogy az
alkalmassági vizsgálaton való
megfelelés még nem jelenti,
hogy a munkavállalók
munkaköre módosulna, az
csupán a vezető jegyvizsgálói
tanfolyamokon szóba jöhető
munkavállalók körének
meghatározását szolgája.
Álláspontunk szerint az Mt.
által is előírt együttműködési
kötelezettségnek az felel
meg, ha előzőleg a
munkáltató tájékoztatja az
érintett munkavállalókat a
velük kapcsolatos további
tervekről, lehetséges
munkaszerződés módosítási
elképzeléseiről, és csak azt
követően – amennyiben
egybehangzó a két fél jövőre
vonatkozó elképzelése –
kerülhet sor az orvosi
alkalmassági vizsgálatra, és a
munkaszerződés
módosítására, ezzel
elkerülhetők lennének a
felesleges orvosi vizsgálat
költségei.

A MÁV-Start Debreceni TSZVI
Debrecen Telepállomásán
rendszeresen előfordul, hogy
a 12 órán túli foglalkoztatást
nem vállaló vezető
jegyvizsgálók, jegyvizsgálók
embertelen vezénylést
kapnak. Legutóbb 59 éves
tagtársunk (egy éve van a
nyugdíjig) havi
vezénylésében 10 napon
keresztül volt szolgálatra
vezényelve úgy, hogy a heti
pihenőnapjait a 10 napot
megelőzően és az követően
adták ki.
Ezzel a vezényléssel ugyan
megőrizték a jogszerűség
látszatát, azonban nem
vették figyelembe az Mt. által
előírt munkavállaló
méltányos érdekeit, és azt
sem, hogy ilyen vezényléssel
lehetősége sincs kipihent
állapotban munkára
jelentkezni.
A TSZVI Igazgatójához
fordultunk, aki válaszában
azt javasolta, hogy ha a
munkavállalók hosszabb – 12
órán túli – szolgálatokat
vállalnak, akkor kevesebb
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A MÁV-Start Debreceni TSZVI
Nyíregyháza Telepállomáson
dolgozó jegyvizsgáló
tagjainkat a munkáltató
soron kívüli

Mosolygós
faunnal is
találkoztak
Kárpátaljára
kiránduló
tagtársaink!
A VDSzSz Szolidaritás Záhony
Terület szervezésében évek
óta szebbnél szebb helyeket
ismerünk meg. Erdély
szépsége elbűvölt, Felvidék
lankái, Kassa történelme
lenyűgözött bennünket.
Felvetődött, hogy idén
nyáron Kárpátalja látnivalóit
keressük fel: közel van,
hozzánk különösen, mégis a
történelem sötét időszaka
miatt - amely még mindig
árnyékot vet a jelenre –
sokunknak az
elérhetetlenség titokzatos,
kicsit félelmetes homályába
vesző távoli helynek tűnik.
Most fellebbent a fátyol
előttünk. Persze, amennyire
ez három nap alatt
megtörténhet. Inkább csak a
fátyol csücske.
Vonattal kezdünk, rövid
zakatolás, és a mindig
gyönyörű Tisza látványa után
pár kanyarra már ott is
vagyunk az állomáson. A
csapi vasútállomás egy
nagyhatalom kapujának
grandiózus mivoltát tükrözi,
hatalmas épület
márványborítású falakkal,
oszlopokkal. Elsőnek egy
gyűjtőbe kerülünk, onnan
kordonnal határolt boxokba
jutunk az útlevél
ellenőrzéshez. Egyesével
lehet csak áthaladni, majd
hosszú asztalsor előtt álló
vámosok nézik át a kirakott
csomagjainkat.

Innen újabb hatalmas
csarnok, a váróterem
következik. A precíz
szervezésnek köszönhetően
buszunk már vár ránk az
állomás előtt, pénzváltás az
első alkalmas váltó helyen,
majd irány Ungvár. A
belváros itt is gyönyörű akárcsak Kassa, vagy
bármelyik más történelmi
magyar város - kopott
macskaköves utcáival, ódon
épületeivel. Legalábbis, amit
meghagytak belőle itt is az
évszázadok.
Elsétálunk az Ung partjához,
megnézzük a várost
kettészelő folyót, majd
tovább sétálva hangulatos
utcácskába kanyarodunk.
Fejünk felett színes esernyők
lebegnek, alatta egy
falfelületre hatalmas
térképet festettek. Kárpátalja
részletes térképe hegyeivel,
völgyeivel, fontosabb
helységekkel, látnivalókkal.
Idegenvezetőnk megmutatja,
merre visz majd utunk a
három nap alatt.
A vár hatalmas védőfala
tekintélyt parancsolóan
magaslik fölénk.
Szerencsésen túlélt több
világégést, hatalom átvételt.
A belső várépület több
tárlatnak, kiállításnak ad
helyet, mellette skanzen
található. Nézelődünk,
hallgatjuk az
idegenvezetőnket, akiről
hamar kiderült, két lábon
járó történelemkönyv.
Uralkodók, főnemesek,
irodalmunk nagyjai, háborúk,
ütközetek, és a történetekhez
kapcsolódó rengeteg
évszám… Jó lenne a felét
megjegyezni annak, amit
mesél. A kilátás a városra
csodás.
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A várkertben megnézzük a
turul szobrot, amit a második
világháború idején elástak,
csak a Szovjetunió
felbomlása után került elő. A
vár a magyarok egyik
legfontosabb erődítménye
volt. Amikor a besenyők,
majd a tatárok betörtek
vidékünkre, a környéken az
összes települést elfoglalták
és felperzselték, de a várat
nem tudták bevenni. Ungvár
volt a Rákóczi-felkelés egyik
központja. A szabadságharc
leverése után görög-katolikus
papnevelde lett a szovjet
megszállásig, majd
múzeumnak és képtárnak
adott helyet.Tovább indulunk
Munkácsra, a belvárosra itt
már nincs sok idő, a vár
viszont nagyon szép. Szent
Istvántól kezdve valamennyi
nagy királyunk elismerte
jelentőségét, ezért
folyamatosan építették,
erősítették. A Hunyadi család
is birtokolta, jóval később a
Rákócziak tulajdonává vált.
Zrínyi Ilona emlékét az egyik
bástyán szobor is őrzi, a
gyermek Rákóczival együtt
ábrázolta a művész. Több
évig védte sikerrel a várat az
osztrákok ellen - az ungvári
várőrség utolsóként
kapitulált az országban. A
Habsburg uralom alá került
várat fogházzá alakították,
ahol sok forradalmár is
raboskodott. Az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc
idején ismét a szabadság
vára volt, utolsók között
tették le a fegyvert, majd újra
börtönként használták. Ezt
követően volt magyar,
csehszlovák és szovjet
laktanya is.
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A vár udvarán hatalmas,
mívesen megmunkált
kerekes kút található,
mélysége 86 méter, 71 méter
mélységben a kútból titkos
járatot vájtak a Latorca
partjához.
A honfoglalás ezeréves
évfordulója alkalmából a vár
északkeleti Hajdú-bástyáján
díszes talapzaton egy 33
méter magas emlékoszlopot
állítottak, tetején hatalmas,
kiterjesztett szárnyú,
csőrében kardot tartó bronz
turulmadárral. A csehszlovák
megszállás idején
eltávolították a turulmadarat,
később a Vörös Hadsereg
beolvasztatta, és vörös
csillagokat öntetett belőle.
Sokak álma 2008-ban
valósult meg, az örök
szabadságvágy
mementójaként új
turulmadár került a régi
helyére. Este Zúgón, Volóc
mellett szállunk meg,
takaros, mindennel ellátott
panzióban. A vacsora cékla
leves, kapros krumplipüré
rántott hússal.
Másnap kora reggel első
utunk Szolyvára vezet, ahol a
munkatáborba elhurcolt
áldozatok első
gyűjtőtáborának helyén
emlékpark létesült. Nagyon
sokan nem jutottak el a
gulágokra, már itt életüket
vesztették az elképesztően
embertelen körülmények
miatt. Szinte nincs is olyan
magyar család Kárpátalján,
akinek egy vagy több férfi
tagja ne veszett volna oda. A
fekete márványtáblákra
sorban, település szerint
vésték fel az áldozatok
neveit. Megrendítő volt látni
a sok azonos vezetéknevet.

Az évszámokból ki lehet következtetni,
apák, fiaik, testvérek, unokatestvérek neve
van sok helyen a kövekre vésve. Szívszorító
belegondolni mennyit szenvedtek
ártatlanul, pusztán a magyarságuk miatt.
Mennyit és meddig szenvedhettek az
anyák, feleségek, gyermekek, otthon
maradottak. A málenkij robot áldozatai
mellett szomorú mementóként a második
világháborúban elesett magyar katonák
emlékművét is felállították a parkban.
Nehéz szívvel, elcsendesedve ülünk a
buszban, szinte mindenkiben nyomot
hagynak a látottak.

Továbbvisz utunk a Máramarosi-havasok és
a Keleti-Beszkidek között fekvő Vereckei
hágóhoz. A hágó legmagasabb pontjától
pár száz méterre, gyönyörű kilátó helyen áll
honfoglalásunk emlékműve, Matl Péter
kárpátaljai szobrászművész alkotása. A hét
ág az ősvallásunkból vett életfa motívum,
egyben a hét magyar törzset, az alsó két kő
pedig a vérszerződés kelyhét jelképezi.
Alatta az oltárkő, kereszténységünk
jelképe. Megható és felemelő érzés, ahogy
ott, együtt énekeljük a himnuszt, és a
délutáni napsütés aranyló fénykoszorút von
az emlékmű köré.

Innen a Sipot-vízeséshez indulunk, ami
Kárpátalja egyik legszebb helyének számít.
A kis kristály tiszta vizű folyó a Borzsavai
havasokban ered, maga a vízesés a havasi
lejtő lábánál található. Nem kell sokat
gyalogolnunk az erdei ösvényen. A hely
mesebeli hangulatot áraszt a vízesés
alázúduló habja, hatalmas öreg fák,
magasan egymásra rakott lapos kövek
halmai, faragott állatszobrok a gyors
sodrású hegyi folyócska partján - nem
mindennapi látvány. Meg sem lepődünk,
amikor visszaútban egy fiú, - akár a Narnia
krónikái-ból bújt volna elő, arca a
történetbeli faunra emlékeztet - autentikus
török kávét kínál, keleti fűszerekkel. Apró,
régi darálón őrli a kávészemeket,
gyönyörűen kidolgozott vörös és sárgaréz
edénykékben keveri össze a fűszerekkel,
majd homokban forrósítja hozzá a vizet.
Vannak pillanatok, amelyek hosszú idő
távlatából is mosolyt csalnak az arcunkra.
Ez a pillanat - ahogy körbeálljuk a
mosolygós ”faunt” ezen a varázslatos
helyen, érezzük a készülő kávék különleges
illatát, aromáját - úgy érzem, örök emlék
marad.

A Szinevéri-tóhoz Ökörmezőn keresztül visz
az út. Az fenyvesek övezte út mentén a
vidék falvaiban régi, zsindelytetős
faházakat, fatemplomokat csodálhatunk
meg. Vezetőnk elmondása szerint
lengyelek lakták ezt a részt, rájuk jellemző
ez az egyedien díszes famegmunkálás. A tó,
mint egy kerekded zöld ékkő, nem nagy,
mégis a keleti Kárpátok legnagyobb tava,
melyet tengerszemnek is szoktak nevezni.

Következő úti célunk a libegő, ami a Borzsa
havas oldalában, Padóc falu mellett épült.
A több mint 1500 méter hosszú libegő, a
páratlan szépségű táj fölött visz fel a
magasba. A látvány leírhatatlanul szép,
ráadásul a havasi lankákon éppen érik az
áfonya édes-zamatosan olvadnak a
napcsókolta pici gyöngyöcskék a szánkban.
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Három forrás táplálja vizével. Teliholdas
nyári éjszakákon, amikor sejtelmes
ködfátyol úszik a vizeken, tavi tündéreket
képzelnék a vízbe… ha nem rángatna le a
földre egy irdatlan nagy kék sárga zászló,
amit a szembe parton úgy középtájt
odaállítottak, nehogy valaki egy pillanatra
is elfelejtse, hol jár. Rövid pihenő
következik egy étteremben, ahol ennyi
embert nehéz egyszerre kiszolgálni úgy,
hogy szinte mindenki frissen sült saslikra
vágyik. Ebből akad némi feszültség, de a
végén ez is elrendeződik. Még a vacsorának
is marad hely. Este a szálláson van mit
kipihenni. Vacsora után szaunázásra is van
lehetőség, páran élnek vele, vannak akik
még mulatoznak, a többiek aludni térnek.
Harmadik nap programjaként egy második
világháborús Árpád-bunker a látnivaló. Az
Árpád-vonal a felvidéktől a székelyföldi
Ojtoz-szorosig húzódott, több mint 700
kilométer hosszúságban. Az
erődítésrendszer nem összefüggő vonal
volt, hanem völgyzárak sorozata. A
völgyzárakban általában 15-20 bunker
kapott helyet. Itt nem tartózkodtak
folyamatosan katonák, erre a célra
alkalmatlanok is voltak a bunkerek. Ha a
háborús helyzet úgy hozta, az erődítést
feltöltötték hadianyaggal, hadtáppal, és
birtokba vette a területre vezényelt
katonaság. A bunkerekhez szerteágazó
lövészárkok tartoztak, ahol a védők
kézifegyverekkel és kézigránátokkal
fogadták a rohamozókat, már azokat,
akiknek sikerült átvergődniük a meredek
lejtő aknazárain, szögesdrótakadályain és a
védelem kereszttüzén.

Az erődök futóárkai a nyílt
tüzelőállásokhoz vezettek. Ezek egymás
fölött helyezkedtek el a hegyoldalon,
emeletes tűzrendszert képezve. A
körkörösen védhető völgyzár alapja a
sejtszerűen elrendezett rajállás, melynek
központja a biztos védelmet nyújtó bunker
volt.
Levéltári források, szemtanúk
visszaemlékezései, helyszíntanulmányok és
fotók bizonyítják, hogy ezt a zseniális
erődrendszert csak megkerülni lehetett, de
áttörni nem. Három nagy hadműveletben
kísérleteztek a védelem áttörésével –
sikertelenül. Elfoglalni és áttörni csak
Románia átállása után tudták, így
megkerülhették a Kárpátokat délről, és egy
átkaroló hadművelettel a védelmi rendszer
hátába kerültek. Az út során néhány helyen
láttunk még betongúlákat a völgyekben,
patakok medreiben. Ezek az Árpád vonal
védelmi részeként a tankok
továbbhaladását akadályozták meg,
mesélte idegen vezetőnk.
Munkácsi városnézés, vásárlás a következő
program, a társaság szétszéled. Mindenki
óhaja szerint nézelődik, bazározik még, bár
vásárolni volt lehetőség a látványosságok
környékén is. Mindenütt havasi mezők
illatát idéző teafüveket, gyógynövényekkel
ízesített mézeket, házi sajtokat, szebbnél
szebb kézműves munkákat árultak.Az út
már hazafelé kanyarog, majd újra a
gyönyörű Tisza fogadja a fáradt, de
rengeteg élménnyel gazdagodott utazókat.
Ezúttal is köszönet a VDSzSz Szolidaritás
Záhony Területi Szervezetnek a nem kevés
szervezésért.
Papp Hajnalka Gyöngyi
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Csatlakozz hozzánk! A VDSzSz Szolidaritás a tagtársai összefogásának,
támogatásának köszönhetően az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
Hatékony, ütős érdekvédelem
Munkajogi tanácsadás, professzionális képviselet
Munkakörülményeket javító kezdeményezések
Egyenlő bánásmód követelményeinek betartatása
Személyes kapcsolattartás
Csoportos baleset-, élet- és egészségbiztosítás
(Signal Biztosítón keresztül)
Segélyezési és támogatási rendszer
(nehéz élethelyzetbe került tagjaink megsegítésére)
Jogi segítségnyújtás kártérítési perekben
Kedvezményes banki-, és hitel szolgáltatások
(OTP, Erste, Cofidis, Hitelnet)
MAKASZ-tagkártya kedvezmény
(tankolás, papír-írószer, könyv, K&H bank, Praktiker, stb.)
Alapítvány a Vasutasokért
(súlyos betegség esetén segély tag és házastársa, gyermeke részére)
Kedvezményes üdülési lehetőségek
(Balatonkenese, Egerszalók, Hajdúszoboszló, Mezőkövesd)
Vodafone flottakedvezmény
Szakszervezeti rendezvények
A befizetett tagdíj jelentős részének felhasználásáról a tagság, Te döntesz!

Tégy Önmagadért! Együtt még többet tudunk elérni!
Keresd tisztségviselőinket!

www.vdszsz.hu /szolgaltatasaink
facebook.com/vdszsz

ALÁBBI TAGTÁRSAINKNAK GYERMEKÜK
SZÜLETETT, EZÉRT GYERMEKVÁLLALÁSI
TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTEK:
november 6-án Botond

16-án Nóra néven

és Abigél néven ikrei

kislánya született;

születtek;

Báti Kornél, akinek

Mata Gyula, akinek

augusztus 4-én Áron

augusztus 1-jén

néven kisfia született.

Boglárka és Zsófia

Bődi Zoltán, akinek

néven ikrei születtek;

március 10-én Mátyás

Nagy Attila, akinek

néven kisfia született;

július 29-én Boglárka

Enyedi Zoltán, akinek

néven kislánya született;

november 15-én Martin

Nagy Sándor, akinek

néven kisfia született;

október 20-án Adrián

Fehér László, akinek

néven kisfia született;

augusztus 26-án Roland

Simonné Durovics

néven kisfia született;

Nikoletta, akinek

Hidasi Lajos, akinek

november 12-én Ákos

november 19-én Norina

Balázs néven kisfia

néven kislánya született;

született;

Ibriksz Lajos Béla,

Szőke Roland, akinek

akinek november 23-án

július 19-én Zsejke

Olivér néven kisfia

Tünde néven kislánya

született;

született;

Jakab Csaba, akinek

Szőregi Mihályné, akinek

október 13-án Csaba

augusztus 8-án Mihály

néven kisfia született;

néven kisfia született;

Komáromi János, akinek

Varró Zsolt, akinek

július 17-én Csongor

november 12-én Bianka

néven kisfia született;

néven kislánya született;
Vellai Ferenc, akinek
november 28-án Eszter
Csenge néven kislánya
született;

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Tudtad?
Szakszervezetünk szociáis és segélyezési alapjából támogatja gyermeket vállaló,
alacsony jövedelemmel rendlekző tagjait. A támogatás a 2018. májustól születések
esetén 20.000 forint.
A támogatást a gyermekvállalási támogatási kérelem benyújtásával igényelheted,
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.

Kovács István, akinek
Ács Gábor, akinek július

