
A nők évente 
72 napot ingyen 

dolgoznak
Soha nem veszíti el az aktualitását a nők, azon
belül is a dolgozó nők helyzetének és bérezésé-
nek a vizsgálata, segítése, s az illetékesek figyel-
mének felhívása a témával kapcsolatos gondok-
ra, tennivalókra. Ezt bizonyítják a Munkavállaló
Nők XVI. Konferenciáján elhangzottak is. Magyar-
országon 20,1 százalékos a bérkülönbség férfi-
ak és nők között, utóbbiak 72 napot – idén októ-
ber 20-ától – gyakorlatilag ingyen dolgoznak.

Celldömölk,
egy esős napon

Esővízzel teli 200 literes vashordók, vödrök, különféle
egyéb vízgyűjtők mindenfelé, és a folyamatosan csepegő
víz beszédet is elnyomó zaja. Ez Celldömölk „B” típusú
kocsijavító műhelye 2016 októberében, egy esős napon.
Áldatlan állapotok. Kint és bent egyszerre esik. Az állan-
dóan csöpögő víz őrjítően monoton hangját csak a munka
zaja nyomja el. A VSZ vezetése és a kocsijavító műhely
dolgozói is azt remélik, a tulajdonos lassan felszámolja
a tarthatatlan, emberhez méltatlan körülményeket. Tud-
juk, lassan tényleg felszámolja. És tudjuk: tényleg csak
lassan számolja fel. Félő, hogy addig megtelik még
néhány 200 literes hordó a tetőről csurgó esővízzel.

RCH KÜT: 
A HELYZET 
MEGFELELŐ

Kedvezően alakul a létszám, de a
szabadság, túlóra és szociális
segély terén is a tervezettnek
megfelelő a helyzet – hangzott
el az RCH KÜT szeptemberi ülé-
sén, amelyen szó esett a jövő évi
bértárgyalásokról és a munka-
vállalói elégedettségi felmérés
fontosságáról is. (11. oldal)

BÉRMEGÁLLAPODÁS
KÉT ÉVRE

Csaknem kéthónapos kemény tárgyalás-
sorozat után sikerült megállapodni a
munkáltatóval a 2016 és 2017 évre szóló
béremelésről, valamint a kollektív szer-
ződést érintő több pontról. Eszerint a TS
Hungariánál dolgozó kollégák 2016 szep-
temberében bruttó 40 000 forint egysze-
ri kifizetésben részesülnek, továbbá
október 1-től 8000 forint alapbéremelést
kapnak. (3. oldal)

BAJUSZRA 
FEL!

Egy férfi egészségmegőrző
kampányhoz, a prosztatarák
megelőzését hirdető nem-
zetközi bajusznövesztő Mo -
vember Mozgalomhoz csat-
lakoztak a Vasutasok Szak-
szervezete férfi tagjai. Ma -
gyarországra 2009-ben ju -
tott el a mozgalom. 
(13. oldal)
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VÉLEMÉNY

Mármint alá. Például megállapodá-
sokat, egyezségeket, amelyek a min-
dennapos és a kevésbé rutinszerű
érdekvédelem határkövei, ha úgy tet-
szik: fő céljai. Mert aláírás után kel-
hetnek életre, valósulhatnak meg
követeléseink, elvárásaink. Mondhat-
nánk, egyértelmű, hogy inkább aláír-
ni, mint sem, ám van ezzel némi gond:
aki aláír, az felelősséggel tartozik, aki
viszont nem ír, az ráér később elma-
gyarázni, milyen sokat tett a megálla-
podásért. Feltéve, hogy mindenkinek
tetszik, ami ugye ritkaság. Ha viszont
utólag vitatni van kedve, akár azt is
mondhatja, mint a viccbéli cement,
amikor összedőlt a ház: én ott sem vol-
tam.

Itt van például a startos vezénylői
bértábla aláírásának története. A vé -
géről már volt, aki kimaradt. Talán
felmentése volt aláírásból, mint annak
idején tornából, de azt sem zárhatjuk
ki, hogy felmentést adott magának
felelősségből is. Utóbbit nehéz komo-
lyan venni, hiszen osztályzat annak is
járt a suliba tornából, akinek felmen-

tése volt. Sejtik ezt ők is,
mert hamar beindult a ma -
gyarázkodás, miszerint az
nem úgy van, és főleg nem
az, aminek látszik. Pedig
bizony az, aminek látszik:
szimplán és egyszerűen a
felelősség hárítása (úgyis
megvalósul nélkülem is),
no meg nehogy már nekik
aláírjak…

Évek, sőt, bizonyos területeken évti-
zedek szaladtak el úgy, hogy a vasuta-
soknak helyt kellett állniuk, dolgozni,
fejlődni, tudást gyarapítani, nagyon
elrontott feltételek között. 

Álmodik, aki elhiszi, hogy ami elma-
radt, az egy nagy ugrással pótolható,
mert lépésről lépésre juthatunk csak
előbbre. Ez a bértábla is egy lépés, ami
után még sok lépésnek kell jönnie, és
nem csak a Startnál. Nem csak a bér-
táblában. És nem csak a… hosszan
tudnánk folytatni a sort. 

De a lényeg, hogy ősz ellenére las-
san megtörik a jég, és van esélye a
haladásnak.

Van olyan kifogás, hogy ha
nem mindenkire vonatkozik,
akkor megosztja a kollégákat,
pontosabban egymás ellen for-
díthatja őket. Igen, valóban,
főleg, ha valamiért besegíte-
nek a véleményformálók, mert
a tűz szítása valameddig segít
a felelősség hárításában. Lát-
tunk már ilyet, aztán egyszer
csak összeomlott az egész,

maga alá temetve boldog-boldogtalant,
főleg boldogtalant. Ha változást hozott
volna, meg lehetne magyarázni, de a
karaván halad tovább, mint addig.
Csak a tettek maradnak el, és az ered-
mények. No, meg az aláírások.

Tehát írni, vagy nem írni? Nagy
kérdés, számunkra nagyobb, mint
Shakespeare Hamletjének szállóigéje,
a „lenni, vagy nem lenni”. De jó, ha
tudjuk, van olyan fordítás is, misze-
rint valójában „a lét vagy nem-lét kér-
dése ez”. Ám a lényeg mindkét válto-
zatban ugyanaz: A sok hiábavaló töp-
rengés Hamlet vesztét okozta, mert, „a
tett halála az okoskodás”.

A bérmegállapodások elé

Dolhai József

2 MAGYAR VASUTAS 2016. 11. sz.

Írni, vagy nem írni?

A sok hiábavaló töprengés Hamlet
vesztét okozta, mert, „a tett halála

az okoskodás”.



A megállapodás szerint a TS Hunga-
riánál dolgozó kollégák 2016 szeptem-
berében bruttó 40 000 forint egyszeri
kifizetésben részesülnek, továbbá
október 1-től 8000 forint alapbéreme-
lést kapnak. Mindez azokra vonatko-
zik, akik 2015 decemberében már a
cégnél dolgoztak. 2017-re további havi
5000 forint alapbéremelés lesz, április
elsején.

Fontos tudni, hogy ez a megállapo-
dás a VSZ, VDSzSz és a cég vezetése
között jött létre, nem a VDSzSz által a
honlapjukon megnevezett nem létező
személlyel. A másik fontos dolog, amit
mindenféleképpen meg kell említeni,
hogy amit a társszakszervezet propa-
gandája előszeretettel hangoztat, ne -
vezetesen hogy „ha a TS Hungariánál
nincs VDSzSz Szolidaritás, akkor nem
jön létre bérmegállapodás”, bizony
nem igaz. Sőt, ki merem jelenteni, hogy
nélkülük a munkavállalók számára
kedvezőbb bérmegállapodást sikerült
vol na megkötnünk.

Azt is meg kell említeni, hogy a TS
Hungaria kollektív szerződése szerint
a felek minden év április 30-ig megál-
lapodnak az aktuális évi bérfejleszté-
séről. Esetünkben ez legfeljebb a jövő
évre igaz.

Érdemi válasz nélkül
Szerettük volna, ha a megállapodás

ebben az év ben is időben megtörténik.
Ezért a társszakszervezettel közösen
elküldtük a bérfejlesztési javaslatun-
kat a munkáltatónak. Sajnos érdemi
választ nem kaptunk, a cégvezetés a
romló gazdasági körülményekre és a

tervekben megfogalmazott célok elmara-
dására hi vatkozva nem tartotta ezt idősze-
rűnek. Többszöri bérfejlesztési próbálko-
zásunk augusztus közepén újabb lendüle-
tet kapott azzal, hogy az anyaállatunknál,
az ÖBB TS-nél megszületett a megállapo-
dás, amelynek értelmében 1,6 százalékos
emelésben részesülnek az osztrák kollé-
gák. Ez után kezdődött meg nálunk is az
érdemi megbeszélés, amelynek kezdetén
az álláspontok nagyon messze voltak egy-
mástól.

Kemény próbatétel volt
A tárgyalássorozat elég feszült, fordula-

tokban bővelkedő kemény próbatétel volt,
ami sok tanulsággal szolgált. A hivatalos
tárgyalásokat több háttéregyeztetés kísér-
te, amin sikerült közelíteni az állásponto-
kat. Próbáltuk megértetni a cégvezetéssel,
hogy az alacsony keresetek miatt a fiatal,
jobb képességű hegesztők és lakatosok el
fogják hagyni a céget, amennyiben nem
sikerül megállapodnunk. 

Sajnos a társszakszervezet önfejűsége,
felkészületlensége, kompromisszum-kép-
telensége miatt nem tudtunk minden eset-
ben egységesen fellépni, ami azt eredmé-
nyezte, hogy egy elfogadható 2016-os bér-
megállapodás mellett a 2017-es megálla-
podásunk nem túl „izmosra” sikeredett. 

Vass László

Csaknem két hónapos kemény tárgyalássorozat után sikerült meg-
állapodni a munkáltatóval a 2016 és 2017 évre szóló béremelés-
ről, valamint a kollektív szerződést érintő több pontról. 
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JEGYZET

Szokás 
szerint

A napokban meg-
jelent a hír: a fiata-
lok reálisnak tarta-
nak egy nyugdíjka-
tasztrófát. Pontosab-
ban azt, hogy néhány
évtizeden belül csak -
nem lenullázódik az
állami nyugdíjrend-
szer – vele a járadék
is –, és nem lehet
majd megélni belőle.
De nemcsak a fiatalok, ha nem az idősebb
generáció is szkeptikus a nyugdíjjal kap-
csolatban, a megkérdezettek többsége
ugyanis biztos benne, hogy az évtizedek
alatt megszerzett értékeinek – kényelmes,
nagy ház, kocsi, nyaraló – eladására kény-
szerül majd az öreg éveire, hogy ne kelljen
kuporgatnia, éheznie. A felmérés értékelé-
séből az is kiderül, hogy az irigyelt, utaz -
gató külföldi – például az angol – nyugdí-
jasoknak sem az állami járadékból futja,
hogy egy kellemes mediterrán égövi
országban várják ki a tavaszt – hiszen
forintra átszámolva alig több mint 140 ezer
az átlagnyugdíjuk –, hanem abból, amit
már fiatalon kezdtek tartalékolni valami-
lyen formában idős korukra. Vagyis már
akkor, kifejezetten fiatalon elkezdtek gon-
doskodni öregkori önmagukról.

Öngondoskodás. Ez a kapocs az eddig
leírtak és a Vasutasok Szakszervezete
között. Mi ugyanis pontosan tudjuk – és
többször hangsúlyoztuk is –, hogy az
öngondoskodás, a nyugdíjra való előtaka-
rékosság korunk egyik legégetőbb társa-
dalmi és pénzügyi kérdése. Jeleztük – s
lám, be is igazolódott –, hogy lassan min-
denki előtt világossá válik: a jelenlegi
nyugdíjrendszert nem lehet fenntartani,
ezért mindenkinek szüksége lesz – sőt,
már szüksége van – nyugdíjcélú megtaka-
rításokra. 

Mostanra már a kormány is elismerte a
lesújtó helyzetet, ezért adókedvezménnyel
támogatja a magánszemélyek önkéntes-
és egészségpénztári befizetéseit. 

A VSZ javaslata az éppen terítéken lévő
adótörvény módosításhoz azonban még
ennél is továbbment: kapjanak adókedvez-
ményt a munkáltatók is, hogy érdekükben
álljon támogatni a munkavállalók befizeté-
seit. Szakszervezetünk azzal érvelt, hogy a
munkáltató részéről – részben vagy egész-
ben – történő tagdíjátvállalás az egyik
olyan eszköz, amely révén mind a nyugdíj,
mind az egészségmegőrzés lehetősége
eljut az alacsonyabb jövedelemű munka-
vállalókhoz is. Már tudjuk, a kormánynál
senki nem hallotta meg a javaslatunkat.
Vagy: meghallotta, de nem érdekelte. Szo-
kás szerint.

TS Hungaria Kft.: bérmegállapodás két évre

Meleg János
elnök

Kemény tárgyalások, 
feszült hangulat

Féligazságok, valótlanságok
A VDSZSZ honlapján megjelent cikk-

ben, amiben magukat magasztalják a
sikeres bérmegállapodás ürügyén, több
féligazságot és valótlanságot állítanak. 
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ESÉLYEGYENLŐSÉG

A nők évente 72 napot ingyen dolgoznak
Tisztes munkát, egyenlő bért!

A
Magyar Szakszervezeti Szövet-
ség (MASZSZ) Női Tagozata
szervezésében október 7-én, a
Tisztes munka világnapján ren-
dezték a Munkavállaló Nők XVI.

Konferenciáját. A rendezvényen Kordás Lász-
ló, a MASSZ elnöke többek között a nők, csa-
ládanyák, munkavállalók helyzetére, nehéz-
ségekre, s a szakszervezetek ezzel kapcsola-
tos tennivalóira hívta fel a figyelmet, továbbá
folyamatban levő tárgyalásokról adott tájé-
koztatást. Az elnök elfogadhatatlannak tartja
a férfiak és nők közötti 20,1 százalék bérkü-
lönbséget Magyarországon, ezért a probléma
megtárgyalását a Versenyszféra Konzultatív
Fórumának (VKF) novemberi ülésére önálló
napirendi pontként is beterjeszti.

Még mindig harcolni kell
Az EU-ban a nemek közötti fizetési különb-

ség óriási probléma, még mindig harcolni kell
az „azonos munkáért azonos bért!” elv érvé-
nyesüléséért. Erre már Montserrat Mir, az
Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC)
konföderációs ügyvivője hívta fel a résztve-
vők figyelmét. Véleménye szerint nagy utat
tett meg Magyarországon a szakszervezet női
tagozata, és még nagyon sok feladat vár rá.
Törekedni kell munka és magánélet össz-
hangjára. Nagy szerepe van a szakszerveze-
teknek a helyes irány kialakításában, megfe-
lelő szabályzók bevezetésében, jobb megálla-
podások megkötésében. Hozzászólása végén
az ügyvivő felhívta a figyelmet az európai
szakszervezetek fontosabb feladataira: jobb
munkahelyi körülmények kiharcolása, a
munka és a család közötti egyensúly megte-
remtése, jó képzés – továbbképzés – biztosí-
tása, erős törvényi védelem, szociális védő-
rendszer kialakítása. 

Érdektelen döntéshozók 
A MASZSZ Női Tagozatának elnöke, Her-

cegh Mária szomorúan konstatálta: annak
ellenére, hogy a konferencia időpontját teljes
mértékben a minisztérium által jelölt időpont-
hoz igazították, mégsem vesz részt onnan
senki. Ez jól jelzi, hogy az 55 ezer nőt képvise-
lő szervezetet mennyire nem értékelik kor-
mányzati szinten – mondta, majd ismertette:
Magyarországon 20,1 százalékos a bérkü-
lönbség férfiak és nők között, a nők 72 napot
– idén október 20-ától – gyakorlatilag ingyen
dolgoznak. Az elnök közölte: „nem adom fel a

harcot, minden megteszek azért, hogy a nők
helyzete javuljon. Ebben erősítettek meg az
elmúlt hónapok országjárásán tapasztaltak
is.”

Magyarország 
nem jár az élen

Mit, meddig, mennyiért dolgozunk? Erről
Pogácsa Zoltán közgazdász tájékoztatta a
konferencia résztvevőit, a magyarországi
foglalkoztatásokra vonatkozó saját vizsgála-
tára hivatkozva. Előadásából kiderült: minő-
ségi és mennyiségi mutatókban Magyaror-
szág nem jár az élen.

Soós Eszter Petronella politológus a
Munka és magánélet egyensúlya Franciaor-
szágban című beszámolóját nagy érdeklődés
kísérte. A francia és a magyar nők lehetősé-
geinek összehasonlítása érdekes képet mutat
– mondta az előadó. 

Változtatni kell a rossz beidegződéseken és
a régi szemléleteken is – jelentette ki Léder
László szervezetfejlesztő, akinek „a munka-
hely, ahol a munka és a magánélet is fontos”
témájú előadásában sok, a gyakorlatban is jól
hasznosítható információ hangzott el.

Szakolczainé Szabó Erzsébet

Soha nem veszíti el az aktualitását a nők, azon belül is a dolgozó
nők helyzetének és bérezésének a vizsgálata, segítése, s az illeté-
kesek figyelmének felhívása a témával kapcsolatos gondokra, ten-
nivalókra. Ezt bizonyítják a Munkavállaló Nők XVI. Konferenciáján
elhangzottak is. 

Az EU-ban a nemek közötti
fizetési különbség óriási

probléma, még mindig 
harcolni kell az „azonos
munkáért azonos bért!” 

elv érvényesüléséért. 

Specialitások, közös gondok
A konferencia végén Hercegh Mária vezetésével panelbeszélgetés zajlott
Kis-Rigó Aliz a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) szak-
értője, Kotter József, a VSZ alelnöke, valamint Székely Sándor TESZ-
elnök részvételével. A beszélgetés a kereskedők, kamionosok, vasutasok
speciális munkájáról, a nők és férfiak közötti bérkülönbségről, a család-
barát munkahelyek mibenlétéről, a munka, s a magánélet összhangjáról
szólt. 

A nemek kö -
zötti egyensúly
f o n t o s s á g á t
hangsúlyozták
a résztvevők az
EVA (Eu ropean Academy for Envi-
ronmentally Friendly Tran s -
port GmbH) szervezésében tar-
tott konferencián.

AzEVA október 18-ára szer-
vezett nemzetközi tanács-
kozásán az európai közle-
kedési vállalatoknál dol-

gozó nők foglalkoztatása volt a téma. A
résztvevők kiemelten fontosnak tartják
bizonyos munkakörökben az egyenlő bá -
násmódot, például azt is, hogy a nők a fér-

N Y Í L T  N A P O K     

NŐK  



KITEKINTŐ

A következő 50 évben a jelenlegi
munka 50-60 százalékát robotok
fogják majd elvégezni az ember
helyett – hangzott el az ETF Utazó-
személyzeti Tanácsadó Csoport
Brüsszelben tartott soros ülésén,
október 19-én. A Vasutasok Szak-
szervezetét Fridrich Imre, Komiljo-
vics Máté és Cseke Hajnalka képvi-
selte.

Az ETF Utazószemélyzeti Tanácsadó Cso-
port brüsszeli értekezletének bevezetéseként
a gazdaság digitalizációjáról halhattak elő-
adást a résztvevők. Elhangzott: az emberek
döntő többsége negatívan áll ehhez a kérdés-
hez, mert a legrosszabbra gondolnak: keve-
sebb munkavállalóra lesz szükség. És ez
bizony igaz. 

Napjainkban zajlik a 4. ipari forradalom –
amelynek az egyik jelentős lépése az automa-
tizálás –, a rengeteg adat és alkalmazás, az
internet világát éljük. A következő 50 évben a
jelenlegi feladatok 50-60 százalékát robotok
fogják majd elvégezni az ember helyett. Az
állandó internetes kapcsolat miatt a munka-
idő fogalma már nem olyan tiszta, mint régeb-
ben, elmosódnak a magánélet és a munka
közötti határok. A munka fogalma sem lesz
teljesen tiszta: a létrehozó és a fogyasztó is
sokszor ugyanaz – hallhatták a résztvevők az
ETF Utazószemélyzeti Tanácsadó Csoport
brüsszeli konferenciájának nyitó előadásá-
ban. 

A nemzetközi szakértőkből álló résztvevők
megegyeztek abban a tényben, miszerint az
automatizálás és a digitalizáció a vonatsze-
mélyzetet is érinti. A német vasútnál, a Deuts-
che Bahn-nál például kevesebb jegyvizsgáló
kell majd, ha kiépítik a beléptető rendszere-
ket, Dániában pedig már most rengeteg, jegy-

árusítással foglalkozó munkavállalót bocsá-
tottak el. 

Vonatok kalauzok nélkül
A digitalizálás hatása már több országban

érződik, egyre nagyobb tért hódít a kísérő nél-
küli vonattovábbítás terve. Az ETF október 27-
én egynapos akciót rendezett a vonatkísérő
személyzet megtartása érdekében. Az akció-
ban Dánia, Svájc, Németország, Luxemburg,
Norvégia, Olaszország, Svédország, Hollan-
dia, Ausztria és Bulgária vett részt, a Moz-
donyvezetői Tanácsadó Csoport pedig szoli-
daritását fejezte ki. 

Sztrájk a vonatkísérők 
megtartásáért

Ezzel párhuzamosan az Egyesült Királyság-
beli RMT (National Union of Rail, Maritime
and Transport Workers) néhánynapos sztráj-
kot hirdetett a GTR (Govia Thameslink Rail-
way) Southern cég ötlete ellen, amely a sze-
mélyzet nélküli vonatok bevezetését erőlteti.
Az RMT szerint az utasok teljes biztonságát
nem lehet garantálni képzett vonatkísérők
nélkül, akiknek a távolléte negatív hatással
lenne mindenkire, aki vonattal utazik. A
sztrájkot pontosan november 4-5; 22-23, illet-
ve december 6 és 8 közötti időszakra hirdet-
ték meg. Az ülésen téma volt még a vonatsze-
mélyzet képzése és oktatása is, amelyről a
résztvevők megállapították, hogy igen sokfé-

le, az EU-n belül is eltérő programok vannak,
ezért jó lenne valami egységes alapelvet és
rendszert, valamint minimum oktatási időt
kialakítani. Luxemburgban a mozdonyvezetők
képzése egy év helyett például 3 év lett, így
kevés embert találnak a munkára. Franciaor-
szágban úgy képzik a vonatkísérőket, mint a
luxushotelek személyzetét. A konferencián
szó esett még a jegyvizsgálók szolgálati fel-
szereléséről, ami a különböző országokban
nagyon eltérő. Olaszországban, például egy
gurulós bőröndhöz hasonló táskát visznek
magukkal a szolgálataikra, Csehországban
pedig választhatnak többféle opció közül:
kézitáska vagy hátizsák. Az Egyesült Király-
ságban, valamint az előbb említett országok
mindegyikében a jegyvizsgálónál van elsőse-
gélydoboz,lámpa, valamint a szolgálat ellátá-
sához szükséges különböző dokumentumok. 

Cseke Hajnalka
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fiakéhoz hasonló bért kapjanak és bizto-
sítsák számukra a szükséges oktatást. A
tanácskozáson felmerült a kedvező, rugal-
mas időbeosztás szükségessége is,
amellyel a munkába járó családanyák
helyzetét javíthatnák. Az ötletek gyakorla-
ti megvalósítására, a nők foglalkoztatott-
ságának növelésére számos példa van
Európa-szerte – hangzott el a konferenci-
án. A Bus Éireann ír közlekedési társaság
például nyílt napokat is szervez női sofő-
röknek, ezeken még önvédelmi képzést is
kapnak a résztvevők. 

„Mert szeretünk téged”
A nemzetközi megbeszélésre a berlini

közlekedési vállalat, a BVG (Berliner
Vehrkerhsbetriebe) olyan kampányvideó-
val készült, amelyből kiderült, hogy szá-
mukra mindenki egyenlő, és nem tesznek
különbséget sem az utasaik, sem pedig a
munkavállalóik között. Szlogenjük: „Mert
szeretünk Téged”. 

A német társaságnál nőközpontú foglal-
koztatási modult is létrehoztak, s nagy
hangsúlyt fektetnek az ezzel kapcsolatos

kommunikációra is. A nők a volánnál
elnevezésű kampányuk célja a női sofő-
rök számának a növelése. 

A család és hivatás összehangolására a
cég részmunkaidőt, rugalmas beosztást
szülési szabadságot is biztosít. Ez utóbbit
az ott dolgozó kisgyerekes apukák is
igénybe vehetik. 

A nemek közti egyenlőségről rendsze-
resen tartanak konferenciát, és megren-
dezték a Lányok Napját, amelyen a legfon-
tosabb problémákat vitatták meg. Ezen a
napon az idősebb női munkavállalókról
sem feledkeztek meg, nekik is ajánlottak
karrier lehetőségeket. 

A cég rendszeresen szervez nőket célzó
szemináriumokat is. 

Cseke Hajnalka

           É S  Ö N V É D E L M I  K É P Z É S

 AZ EURÓPAI KÖZLEKEDÉSI
VÁLLALATOKNÁL

Nemzetközi sztrájk a személyzet megtartásáért
A robotok elveszik a vasutasok munkáját is

A 4. Vasúti csomag
A munkakörülmények biztonsági
oldala hiányosságokat mutat,
ezét az ETF azt tűzte ki céljául,
hogy nagyobb biztonságot harcol
ki a munkavállalóknak. Összefo-
gásra szólította fel a szakszerve-
zeteket, amelyek között nem
akadály az országhatár.
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A
mikor az emberek
egészsége és biz-
tonsága a tét,
akkor nincs pardon
– vallja Bernáth
Katalin. A VSZ Mis-
kolc Terület képvi-
s e l e t v e z e t ő j é t

szakmai kérdésekben is nehéz
„megvezetni”, alaposan felkészül
a munkáltatókkal való tárgyalá-
sokra. Megy, mint a bulldog –
mondják róla –, s addig nem
ereszti a tárgyalópartnerét, amíg
valami kompromisszum nem szü-
letik. Merthogy kompromisszu-
mokra is hajlandó, ha az nem a
munkavállalók bőrére megy. A
szakszervezeti munkában a tagok
megtartását legalább annyira fon-
tosnak tartja, mint újak beszerve-
zését. 

Érettségi után, harminchét évvel ez ‐
előtt, 1979. augusztus 1‐jén kopogtatott
be a vasúthoz, s itt is maradt. Nem vélet‐
lenül használjuk a bekopogtatott szót,
Bernáth Kati elmondása szerint ugyanis
percekig toporgott a MÁV akkori illetéke‐
sének az ajtaja előtt, gyűjtötte a bátorsá‐
got a mondandójához. Egészen kicsi
korától önbizalomhiányban szenvedett,
ezért a másoknak természetes helyzetek
– például az akkori, előre egyeztetett fel‐
vételi beszélgetés is – nagy kihívás volt a
számára – idézi fel a kezdeteket Kati. De
végül bekopogott azon a bizonyos MÁV‐
ajtón, s itt ragadt. S közben folyamatosan
erősítette az önbizalmát.

„Tanulj…!”
Szerencséje volt az első munkahelyével

– meséli –, mert Berente szénpályaudva‐
ron jó közösségbe csöppent, ahol arra is
felfigyeltek, hogy a minden és mindenki
iránt érdeklődő fiatal lány egész nap
futva végzi a munkáját. Egykori tornász‐
ként ugyanis mindig fontosnak tartotta a
mozgást, ezért, amikor csak tehette spor‐
tolt, legalább futott. Sportolt munka köz‐
ben is: futva tette meg a szénpályaudva‐
ri távolságokat. Kollégái nem is igen gon‐
dolták, hogy egy fiatal lánynak ez – már‐
mint a szénpályaudvari rohangálás –
lenne élete célja, s ezt az akkori főnöke
Kun Béla bácsi fogalmazta meg: „tanulj,
ha nem akarsz itt, ragadni”. – És tanultam
– mondja Kati –, éjszakánként bújtam az
utasításokat, Béla bácsi meg mindet
kikérdezte.     

A szénpályaudvari futkosós munkának
első lánya szülése vetett véget, 1980‐
ban. Három év múlva, már anyaként bér‐
számfejtőként állt ismét munkába, s egé‐

szen 1996‐ig ebben a munkakörben dol‐
gozott. Azonban soha többé nem felej‐
tette el Béla bácsi intelmét – „tanulj!” –
ezért attól kezdve mindig tanult valamit.
Egyebek között felsőfokú TB‐vizsgát tett,
s ennek köszönhetően 1996‐ban társada‐
lombiztosítási ügyintéző lett. A tanulás
végigkísérte az életét, elvégezte például
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Állami és Jogtudományi kar társadalom‐
biztosítási szakát is (2008‐ban szerzett
diplomát), ahol kényszerből ugyan, de
alaposan beleásta magát a közigazgatás‐
ba és a közgazdaságtanba is, és az akkor
tanult munka‐ és társadalombiztosítási
törvényeket jelenleg is kitűnően tudja
hasznosítani a gyakorlatban. Éjszaka ta ‐
nult, mert nappal dolgozott, gyereket ne ‐
velt és jógát is oktatott – meséli. 

Akik Katit ismerik, jól tudják, hogy élet‐
ének fontos része a jóga – több csoportot
is vezet –, amellyel édesapja 1997‐ben
bekövetkezett halála után kezdett egé‐
szen magas fokon foglalkozni. Ez időszak
alatt tisztázta magában azt is: dolga van
az életben, foglalkoznia kell az emberek‐
kel. Nemcsak a problémáikkal, hanem a
testükkel, lelkükkel is. – Én igazán figye‐
lek az emberekre, mert érdekelnek –
jegyzi meg. Nemcsak a gondjuk, hanem
az egyes emberek természete is foglal‐

koztat – mondja, hozzátéve, hogy azon‐
nal érzékeli azt is, ha nem figyel rá az, aki‐
vel éppen beszél. 

Felkészültségével a tárgya-
lópartnert is megtiszteli

Mivel Katinak – egyszerűen fogalmazva
– nagy lelke van, már viszonylag friss
szakszervezeti vezetőként is annyira m  a ‐
gára vette mások gondjait, az igazságta‐
lanságokat és azt, hogy gyakran érthetet‐
len és szándékos akadályok miatt nem
lehet megoldani súlyos ügyeket, hogy
2009‐ben a szervezete jelezte: lazítani
kell. 

A figyelmeztető eset óta a korábbinál
jóval tárgyilagosabban kezeli a munkájá‐
val járó, néha drámai helyzeteket és konf‐
liktusokat. Igyekszik nem „belehalni” a
munkába – fogalmaz nevetve – ami
viszont egyáltalán nem azt jelenti, hogy
ne az igazságérzete, empátiája és az
embereken való segítési szándék töltené
ki továbbra is az életét. Ismerősei gyak‐
ran mondják róla, hogy olyan, mint egy
bulldog: amire egyszer ráharap, azt nehe‐
zen ereszti el. Ez leginkább a munkálta‐
tókkal, döntéshozókkal való tárgyalásai‐
ra, az igazságtalanságok megszüntetésé‐
re igaz.  

Bernáth Katalin, a Miskolc  

Van,  amikor  

B E M U T A T J U K
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A régi tagok megőrzését legalább
annyira fontosnak tartja, mint újak
beszervezését.

Minden megbeszélésre felkészülten
érkezik, részben azért, hogy ne lehessen
szakmai kérdésekben „megvezetni” őt,
másrészt azért, hogy ezzel is megtisztelje
a tárgyalópartnereit. – Kell, hogy érezze a
másik fél, otthon vagyok a témában, nem
érdemes mellébeszélni – mondja.

Ezen a ponton nevetve meséli: elmé‐
letben megtanul bármilyen szakmai fo ‐
gást azért, hogy tisztában legyen egy
probléma pontos megoldásával. A lét‐
számhiány bizonyításaként például képes
akár éjszaka is kimenni munkahelyekre,
hogy tételesen feljegyezze, az ott dolgo‐
zóknak mikor, mit, mennyi mindent kell
elvégezniük a szolgálatban. – Szeretek
mindent szakmai érvekkel alátámasztani
és bizonyítani, mert csak így lehetek hite‐
les – szögezi le. – Ha másként nem, akkor
oktatófilmet nézek az adott munkakör‐
ről, feladatról, hogy tudjam, mi a szabály
és a veszélyes gyakorlat közötti különb‐
ség. 

Azt akarom, hogy a munkáltató tudja,
azért, mert nő vagyok, nálam nem lehet
mellébeszélni. És mindenekelőtt érezze
azt is, hogy segíteni akarok, s nem csu‐
pán vagdalkozva követelőzni, de ha az
emberek egészsége és biztonsága a tét,
akkor nálam nincs pardon – szögezi le.
Kati szerint gyakran a szigorú, hosszas
bürokratikus út a gátja annak, hogy egy
probléma eljusson a felelőshöz, s valami
megoldás szülessen.

Bizalom, szolidaritás, 
közösség

Arra a kérdésre, hogy az eddig említet‐
teken kívül mit tart a jó szakszervezeti
munka alapjainak, szinte gondolkodás
nélkül mondja: tanulás és tapasztalás. A
tagszervezéssel kapcsolatban kijelenti, a
régi tagok megőrzését legalább annyira
fontosnak tartja, mint újak beszervezé‐
sét. Ez persze nem jelenti azt, hogy Ber‐
náth Katinak ne a minél több tag csatla‐
kozása lenne a célja. A Miskolc Terület
képviseleti vezetést 2001‐ben vette át, az
azóta eltelt időszakban 1200‐ról 1600‐ra
emelkedett a tagok száma – most 34 szá‐
zalékos a szervezettség – úgy, hogy talán
ebben a régióban tarolt legerősebben a
gazdasági válság, s annak hatásaként a
munkahelyek megszüntetése, a draszti‐
kus létszámleépítés. 

A tagok megtartásának – vagy akár
újak beszervezésének – legjobb alapja a
bizalom, a szolidaritás, a jó közösségi élet
– sorolja a számára fontos szakszervezeti
elemeket. A közösségi programokat külö‐
nösen fontosnak tartja – mondja –, de
nemcsak a közös szórakozást, hanem az
előkészítő munkában való együttes rész‐
vételt is. Ilyenkor igyekszik a munkáját
segítő szakszervezeti tisztségviselőknek,
szervezőknek is minél nagyobb teret
adni, s ő a legkisebb pont a történetben,

hogy a rendezvény majdani sikeréből is
mindenki kivehesse a részét. Ez fontos –
állítja meggyőződéssel.

Kérdezem: mekkora területről is beszé‐
lünk, amikor Miskolc Terület Képviseletét
emlegetjük, mire nevetve meséli, azt
hitte, hogy mindent bejárt már, de a
közelmúltban kiderült, hogy még mindig
nem. Rájött, még vannak olyan szolgálati
helyek, ahol eddig nem járt, ezért – hogy
teljes legyen a lista – a közelmúltban
bevezették az úgynevezett kihelyezett
képviseleti vezetői üléseket. Vagyis –
magyarázza – oda „hívatjuk” meg ma ‐
gunkat, ahol még nem voltunk, s az ülést
összekötjük helyszíni bejárással is. Ezek
nagyon színvonalas és hasznos esemé‐
nyek – mondja lelkesen.

Horgolás és szómágia
Jól belefeledkeztünk a beszélgetésbe,

de a családi életről, a kikapcsolódásról
még szót sem ejtettünk – figyelmezte‐
tem, hozzátéve: nem hálószobai titkokkal
terhelném a VSZ olvasóit, éppen csak
annyival, ami „ránk” tartozik. Kiderül,
amit a hozzá közel állók biztosan tudnak,
másoknak viszont újdonság lehet: két
lánya van, s egy 6 éves unokája, Írisz. Idő‐
sebb lánya, Anita rendőr, Katinka viszont
egyetemi kommunikátor szakon végzett.
Kati – mint derűsen megosztja velünk –
most jól van. Ez azt jelenti, hogy harmó‐
niában van önmagával és évek óta mel‐
lette álló társával, s természetesen a gye‐
rekeivel, unokájával is. Kiderült az is,
hogy a Miskolc Terület Képviselet vezető‐
je szabadidejében kézimunkázik, most
éppen terítőket horgol kedves ismerősei‐
nek, akár két helyszín között utazva, a
vonatozva is. De még az ajándékokban is
van üzenet: szómágiákat rejt el a motívu‐
mok között, s minden megajándékozott
maga választja ki a neki tetszőt. Egyetlen
választás sincs ok nélkül, semmi nem
véletlen, minden, mindennel összefügg –
mondja Kati, aki az átlagosnál sokkal töb‐
bet tud a jógáról, az ezotériáról, s az
emberi természetről. „Szeretem az em ‐
bereket, mert minden emberben maga‐
mat látom, és nagyon sokat tanulok
tőlük”.

Német H. Erzsébet

 TK vezetője

 nincs „pardon”
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A bevezető utolsó mondatban jócskán tú -
loztam, mivel a szerződésmódosítások jogá-
nak áttekintésére a Magyar Vasutas egésze
sem lenne elég. Arra viszont vállalkozha-
tunk, hogy betekintsünk a legfontosabb sza-
bályokba.

Kezdjük azzal, hogy mi is a szerződésmó-
dosítás? Ezt a kérdést a legegyszerűbben a
Polgári Törvénykönyv válaszolja meg. A jog-
szabály szerint a felek közös megegyezés-
sel módosíthatják a szerződés tartalmát

vagy megváltoztathatják kötelezettség-
vállalásuk jogcímét. Ez az egyszerű mon-
dat nagyon sok fontos elemet tartalmaz,
így például azt, hogy a szerződést a felek
– és kizárólag a felek – módosíthatják,
méghozzá közös megegyezéssel, és a
módosítás a szerződés tartalmára illetve
a jogcímére is irányulhat. A felsorolt
három feltétel minden egyes szerződés-
módosításnak sajátja, beszéljünk akár
egy munkaszerződés módosításról, akár
egy építőipari kivitelezési megállapodás
feltételeinek megváltoztatásáról. Fontos
az is, hogy ha a feltételek bármelyike
hiányzik – néhány kivételtől eltekintve –
nem beszélhetünk szerződésmódosítás-
ról, azaz a szerződés a korábban megkö-
tött feltételek mellett marad hatályos.
Nézzük át egyenként a három elenged-
hetetlen feltételt!

A szerződést kizárólag 
a felek módosíthatják

Az általam megkötött szerződést csak
én módosíthatom azzal a személlyel, aki-
vel a megállapodást megkötöttem. Har-
madik személy nem jogosult arra, hogy a

jogviszonyunkba kívülről belepiszkáljon.
Más szóval: ha például az építési szerző-
dés mellékletét képező homlokzati színnel
elégedetlen a szomszédom, mert ez bántja
a szépérzékét, ő nem lesz jogosult a megál-
lapodás módosítására. Akkor sem, ha tör-
ténetesen a házak színére vonatkozó helyi
építési előírásokat tényleg sérti a megálla-
podásban foglalt árnyalat. 

A felek általi módosítás alól egyetlen
kivételt ismer a törvény (a szerződések
bíróság általi módosítására van kivételes
lehetőség, azonban ezzel most nem foglal-
kozunk).

Módosítás csak közös 
megegyezéssel

A szerződést úgy módosítjuk, ahogy
megkötöttük. Vagyis, közös megegyezés-
sel. Ha a felek között nincs megegyezés a
módosítás tartalmában, a módosítás nem
jöhet létre érvényesen. Más szóval: akara-
tom ellenére a megkötött szerződésemet
nem lehet egyoldalúan módosítani.

Tegye fel a kezét az, aki megélt már
hasonló jelenetet: „kedves kolléga, itt a
munkaszerződés módosításod, kicsit töb-

...a felek közös megegyezéssel módosíthatják a
szerződés tartalmát vagy megváltoztathatják
kötelezettségvállalásuk jogcímét...

A
szerződéseket fel-
foghatjuk akár úgy
is, mintha élőlények
lennének, mondjuk,
például virágok. Ezek

a virágok sokszor jelentéktele-
nek, néha kifejezetten értéke-
sek, akadnak közöttük szép és
meglehetősen gusztustalan pél-
dányok is. Közös bennük, hogy
szabályos életciklusuk van. A
megállapodások – csakúgy, mint
a növények – megszületnek,
élnek, funkcionálnak, végül egé-
szen biztosan elpusztulnak. És
néha jelentősen megváltoznak.
E havi számunkban a szerződés-
módosítások jogát tekintjük át.
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Csak közösA szerződés-
módosítás



bet kell majd dolgozni ugyanannyiért, de
cserébe megmarad a munkahelyed... Na,
akkor itt írd alá!... Mi az, hogy nem? Ha
nem fogadod el, akkor az utasítás-megta-
gadásnak minősül! Azonnali hatályú fel-
mondást akarsz?... Mindegy, most írd alá,
különben következményei lesznek a
dolognak.”

Szeretnék bízni abban, hogy ilyen eset
csak kevesekkel történt meg, mégis vala-
mi azt súgja, hogy az imént nagyon sok kéz
lendülhetett volna a magasba. Hogy kezel-
ni tudjuk az ilyen eseteket, elemezzük az
iménti képzeletbeli munkáltatói jogkörgya-
korló mondatait! Mi a módosítás tárgya? A
munkamennyiség növelése, feltételezhe-
tően a munkaidő mértékének emelése, az
alapbér emelése nélkül. Ez az egyik fél
ajánlata. Rossz ajánlatot kínálni önmagá-
ban még nem jogellenes. Ahogy balgasá-
gokat állítani sem feltétlenül az. Márpedig
a munkáltató balgaságot állított, amikor
azt mondta, hogy a módosítási ajánlat el
nem fogadása utasítás-megtagadást je -
lent, ami akár azonnali hatályú felmondást
is maga után vonhat. A szerződéses felté-
telekről való tárgyalás ugyanis természe-
tes alku a felek között, és nem terjed ki rá

a munkáltató utasítási joga. Így, ha valaki
elégedetlen az elé tolt feltételekkel, akkor
bármikor nemet mondhat azokra, ezért őt
nem lehet elmarasztalni. Más kérdés, hogy
ha a munkáltató nem tudja a munkavállalót
a régi feltételek mellett foglalkoztatni,
akkor kénytelen felmondással – régi nevén
rendes felmondással – megszüntetni a jog-
viszonyt, viszont ez végkielégítéssel és fel-
mentési idő biztosításával jár. A jogelle-
nesség kérdése a „most írd alá” mondat-
részben felmerülhet. Azonnali döntésre
ugyanis senkit nem lehet kötelezni. Az
érett megfontolásra, a körülmények mérle-
gelésére kellő időt kell hagyni. A „kellő
idő” mértéke változó, de legalább egy nap
semmiképpen sem nevezhető indokolat-
lannak. Tehát az ilyen ajánlatok megfonto-
lására mindenképpen kérjünk legalább egy
napot!

Tivadar és a béremelés
Nézzünk meg még egy tipikus esetet!

Tivadar, aki amatőr jogász, rendkívül rossz
néven veszi, hogy a 8 százalékos alapbér-
emeléséről csak egy értesítőt kapott, mun-
kaszerződés-módosítást nem. Álláspontja
szerint, mivel a bér a szerződése része, az
emelés is közös megegyezéses módosítás
függvénye. A kollégái lehurrogják őt: „Tivi-
ke, minket is mindig csak értesítettek az
emelésről, sose írtunk módosítást. Nyu-
godjál már meg!” Igazuk van a kollégák-
nak? A válaszom ezúttal is a szokásos: az
attól függ. Ha a gyakorlatot nézzük, akkor
igazuk van, valóban nem szükséges a szer-
ződésmódosítás, mivel a béremelések ese-
tében nincs szükség formális munkaválla-
lói elfogadásra. Azonban, ha Magyaror-
szágon sávos személyi jövedelemadózás
lenne, akkor Tivadar joggal morogna,
hiszen ha épp a béremelés miatt csúszna
át egy magasabb kulcsú adósávba, akkor
okkal tiltakozhatna az emelés ellen. 

Érdtől Miskolcig?
Tekintsünk át még egy esetet! Kollé-

gánknak a szerződésében munkavégzési
helyként a „Budapesti Régiót” jelölték
meg. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy
munkavégzésre – pótlékfizetés és költség-
térítés nélkül – Érdtől Fótig bárhova
beoszthatja a munkáltató. Évek múlva a
munkáltató működési területe megváltozik.
A belső szabályok alapján a régiók száma
csökken, és a Budapesti Régió összeolvad
az Észak-Magyarországi Régióval, Buda-
pesti Régió néven. Így a munkavégzési

hely már nem Érdtől Fótig, hanem Érdtől
Miskolcig terjed. A munkavállaló bátorta-
lanul jelzi, hogy ehhez nem járul hozzá,
mire a munkáltató kioktatja, hogy nincs
szükség a hozzájárulásra, mivel a szerző-
dése nem változott: eddig is a Budapesti
Régióban dolgozott, ezután is ott fog. Az,
hogy kicsit változtak a régióhatárok, emlí-
tésre sem méltó mellékkörülmény. 

A munkáltató téved. Tény, hogy formáli-
san nem változik a szerződés szövege, de
a tartalma igen, mivel a „Budapesti Régió”
jelentése a régiók megváltozása miatt más
lesz. A munkavállaló viszont évekkel
azelőtt egy általa ismert területi beosztás-
ra mondott igent, s vállalta el a munkát. Így
viszont a régióhatárok megváltozása a
munkavállaló korábban megtett jognyilat-
kozatával – akaratával – nem találkozik.
Márpedig a munkaszerződés módosításá-
hoz a felek közös megegyezése kell.

A jogcím megváltozásáról
Érdekességképpen ejtsünk szót erről a

kérdésről is. Mi a manót jelent az, hogy a
felek megváltoztathatják a kötelezettség-
vállalásuk jogcímét? Egy példával világí-
tom meg a kérdést. 

Réka úgy dönt, hogy megvásárolja Már-
tontól a muzeális autóját. A megállapodá-
suk értelmében minden hónapban száz -
ezer forintot kell törlesztenie Rékának
mindaddig, míg a teljes vételárat ki nem
fizeti, de az autót átveheti és használhatja
ez idő alatt is. Másfél év elteltével azon-
ban a hölgy elveszíti a munkáját, amelynek
következtében már nem tudja fizetni a
részleteket. Sajnos, a szerződésből még
évek vannak hátra. Réka és Márton úgy
döntenek, hogy szerződést módosítanak.
Az addigi adásvételi jogcímet megváltoz-
tatják bérleti jogcímre. Tehát Réka a
módosítás eredményeképpen másfél évig
nem vételár-részletet fizetett, hanem bér-
leti díjat. Így a szerződésszegés jogkövet-
kezményeitől – a teljes vételár kifizetésé-
nek elmulasztásától – mentesülni fog.
Ráadásul, a havi bérleti díjat a módosítás-
ban ötvenezer forintban állapítják meg a
felek, azaz Réka még másfél évig „ingyen”
használhatja az autót.

Balczer Balázs

Fontos
A felek csak közös megegyezéssel
módosíthatják a szerződésük tar-
talmát.
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Azonnali döntésre senkit nem
lehet kötelezni. Az érett meg-
fontolásra, a körülmények mér-
legelésére kellő időt kell hagy-
ni. megegyezéssel
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KÜT

Kiemelten foglalkozott a humán terü-
lettel a MÁZ Zrt. Központi Üzemi Taná-
csa legutóbbi ülésén. Elhangzott, hogy
a társaság elkészíti a következő évekre
is az Esélyegyenlőségi tervet és tájé-
koztattak a kritikus létszámhiány fel-
számolását célzó elképzelésekről. En
nek egyik legfontosabb eleme a bérek
felzárkóztatása a nemzetgazdasági
átlaghoz.

Az első napirendi pontban Dorozsmai
Éva humánerőforrás vezérigazgató-
helyettes röviden értékelte az elmúlt
időszakot, majd Bagó Barbara humán-
politikai szakértő a MÁV Zrt. 2013-2016.
évi Esélyegyenlőségi terv teljesülésé-
ről tájékoztatott. 

Elmondta, 2013-hoz képest 35 száza-
lékkal nőtt a női vezetők száma és
ugyancsak nőtt a női foglalkoztatottak
létszáma is. Az 50 évnél idősebb, hatá-
rozatlan idejű munkaszerződés kereté-
ben foglalkoztatottak száma szintén
nőtt 2013 óta, ezért a humán szervezet
az utánpótlás tervezést kiemelt feladat-
ként kezeli. Leszögezte, hogy a tobor-
zás, a kiválasztás és az utánpótlás
során semmilyen diszkrimináció nincs
a vállalatnál. Annak érdekében, hogy a
betöltendő állások minél szélesebb
körhöz jussanak el, a külső és belső
karrierportálon túl állásbörzéken, mun-
kaügyi központok által meghirdetett
szakmai napokon való részvétellel, elő-
városi vonatokon történő hangos be -
mondással és szóróanyagokkal hívják
fel a figyelmet a lehetőségekre. 

Harc az esélyegyenlőségért 
A MÁV Zrt. rendkívüli élethelyzetben

szociális rászorultság alapján segélye-
ket biztosít a munkavállalók részére,
kiemelt figyelemmel a nagycsaládo-
sokra. A MÁV Zrt. továbbra is működte-
ti Egészségmegőrző programját, amely-
ben 2013 és 2016 között több mint 1600
munkavállaló vett részt. 

A cég törekszik arra is, hogy meg-
előzze és megakadályozza a munkavál-
lalók hátrányos megkülönböztetését.
Az Esélyegyenlőségi terv célja, hogy
mind a munkáltató, mind a munkaválla-

lók és képviseleteik figyel-
mét ráirányítsa a téma fon-
tosságára és az egyenlő
bánásmód elveinek tiszte-
letben tartására. A program-
ról a jövőben kiemelt tájé-
koztatást ad a társaság, ami-
hez internetes fórumon és
kiadvány formájában egya-
ránt oktató füzeteket fog
megjelentetni. Továbbá a
MÁV Zrt. a közeljövőben csatlakozik az
Európai Sokszínűségi Kartához, amely
az Európai Unió munkahelyi diszkrimi-
nációellenes, esélyegyenlőséget támo-
gató irányelveit rögzíti és népszerűsíti
a foglalkoztatók körében. A társaság a
témakörében konferenciát szervez,
amelyen aláírják a 2017-2020 időszakra
vonatkozó Esélyegyenlőségi tervet.

Felmondások közös 
megegyezéssel

A MÁV Zrt. 2016. I-III. negyedévi fog-
lalkoztatási- és létszámtervének alaku-
lásáról Szilágyi Péter munkaerőgazdál-
kodás-vezető tájékoztatta az ülés részt-
vevőit. Hangsúlyozta, hogy egyre több
munkavállaló kezdeményezi a felmon-
dást közös megegyezéssel. Nagy erő-
ket mozgósít a MÁV a megüresedett
pozíciók betöltésére. 

Dorozsmai Éva kiegészítésében hoz-
zátette, kritikus a helyzet a munkaerő-
gazdálkodás terén az egész országban.
Meg kell kezdeni a bérek felzárkózta-
tását a nemzetgazdasági átlaghoz –
mondta. A cég saját erőforrása erre a
célra elfogyott, így a tulajdonos állam-
tól kell támogatást kapni. Megjegyezte:
a Hay-rendszer szerint a bérekben 30
százalékos az elmaradás. Egyértelmű-
en át fogó béremelésre van szükség –

szögezte le Do rozsmai Éva,
hozzátéve, hogy ezen a gon-
don egyelőre csak a saját
forrás felhasználásával le -
het némileg enyhíteni. Pél-
daként említette a régiós
műszakpótlék emelését, va -
lamint a béremelésből nem
részesülő diplomások egy-
szeri vasutasnapi jutalmát. A
folytatásra számos elképze-

lés született, egyebek között a hosszú
szolgálati időhöz és életkorhoz kapcso-
lódó szabadság biztosítása, a nyugdíj-
pénztári befizetés emelése, az általá-
nos munkarendben foglalkoztatottak
vezényelt munkavégzésben történő el -
ismerése, a munkakörülmények javítá-
sára elkülönített keret létrehozása, ösz-
töndíj program a középiskolásokkal,
együttműködés a felsőfokú oktatásai
intézményekkel, valamint diplomás pá -
lyakezdő program indítása. Zárszavá-
ban Dorozsmai megemlítette, hogy
munkavállalói ajánlási programot dol-
goznak ki. 

Az I-IX. havi szociális, temetési segé-
lyek és munkabérelőleg felhasználásá-
ról, kiemelten a központi kerethez tar-
tozó szervezeti egységekről adott tájé-
koztatást Truzsi Erika humánpolitikai
szakértő. Kiemelte, hogy az idei szociá-
lis segélykeret felhasználása időará-
nyos, a rendkívüli élethelyzetbe került
munkavállalók részére elkülönített
segély jelentős része még rendelkezés-
re áll. Hasonló a helyzet a munkabér -
előleg felhasználása terén is. 

Végezetül négy munkavállaló munka-
bérelőleg-, valamint három rendkívüli
szociális segélykérelemről döntött a
testület. 

(az összeállítás 
a KÜT Hírlevél alapján készült)

Bodnár József
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Az idei szociális segélykeret felhasználása 
időarányos, a rendkívüli élethelyzetbe került

munkavállalók részére elkülönített segély 
jelentős része még rendelkezésre áll...

MÁV Zrt. KÜT: esélyegyenlőség és bérfelzárkóztatás

Tervek a létszámhiány
felszámolására



RCH

A szokásos első kilenc hónapos szabad-
ság, túlóra, valamint szociális segély fel-
használását értékelte az ülés első beszá-
molójában Simon Ferenc HR szervezetve-
zető, aki elmondta: ezen a téren minden
megfelel a korábban meghatározottaknak.
A zárónapi létszám 1907 munkavállaló, ami
kedvezőnek mondható – ismertette. 

Az ülés következő beszámolójában Vin -
cze Teodóra HR igazgató az elmúlt hetek-
ben kezdődött jövő évi bértárgyalásokról
adott rövid helyzetjelentést, majd a munka-
vállalói elégedettségi felmérés fontossá-
gára hívta fel a figyelmet. E napirendi pont
keretében Kövári Judit marketing és kom-
munikáció munkatárs a decemberi kará-
csonyi ünnepség megtartásának lehetősé-

geiről beszélt. A cégvezetés
döntött: a korábbi évekkel el -
lentétben idén nem lesznek
nagy karácsonyi partik, ha -
nem központi támogatással a
területeken, kirendeltségi
szin teken kell ünnepséget
szervezni. A napirend zárása-
ként néhány a technológiai
létszámot érintő kérdés került
terítékre.

A folytatásban Zrinyi István,
a teherkocsi üzembetartás
vezetője a mobil kocsi javítás helyzetéről
adott egy minden igényt kielégítő tájékoz-
tatót. Elmondta, az RCH-nak eltökélt szán-
déka, hogy saját kocsi javító képességé-
nek kialakításával segítse, hogy az üzem-
képes teherjárművek minél nagyobb szám-
ban tudjanak munkát végezni. Ez a feladat
2016-ban elkezdődött, s további javító egy-
ségeket fognak üzembe állítani 2017-ben
is. Így az általunk megjavított kocsik csak
néhány napra esnek ki a forgalomból.
Mivel a MÁV-START, ami egyik legna-
gyobb partnerünk ezen a területen, nem
kívánja a jövőben a teljes kapacitását
teherkocsi javítására fordítani, így kézen-
fekvő, hogy ezt nekünk saját erőnkből kell

megoldani – mondta végezetül
Zrinyi István.

A harmadik napirendben
Czékus József Vonat- és ren-
deléskezelési vezető elmond-
ta, hogy a vezénylői munkakör
kialakítása már csak a jövő év
közepére várható. A MOTIS III.
projekthez a készülék kivá-
lasztása megtörtént. Ennek
tesztvizsgálata szintén jövő év
tavaszán várható. A gépkocsi-
flotta cseréje elkezdődött, s

néhány héten belül be is fejeződik. Czékus
végül a decemberi menetrendváltással
kapcsolatban a hőnfutásjelző, tengelyter-
helés valamint rakszelvénymérő berende-
zésekről is beszélt.

Az ülésen a tanács tagjai a novemberi
évértékelő kihelyezett ülés programját is
megbeszélték, valamint az elmúlt időszak
eseményeiről is tájékoztatást kaptak. 

A felügyelőbizottság (fb) tagjai is beszá-
moltak az október 12-én megtartott ülésük-
ről, s a KÜT tagjai döntöttek három, nehéz
helyzetbe került munkatársunk rendkívüli
segélyének folyósításáról.

Zubály Bertalan

Zubály Bertalan
KÜT elnök

A helyzet a tervezettnek megfelelő
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Szakmai vitát indítana a sztrájktörvényről, s a sza-
bályozás totális felülvizsgálatát sürgeti a Vasutasok
Szakszervezete. Ennek megalapozására, s egyben
vitaindítóként a VSZ a napokban megjelentette A
sztrájkjog nemzetközi, európai és hazai gyakorlata
című könyvet, amely-
ben a szakszervezet a
hazai és a nemzetkö-
zi jogszabályi kör-
nyezet és a gyakorlat
összehasonítása mel-
lett számos konkrét
változtatási javasla-
tot is tesz a módosí-
tásra.

A több mint 180 oldalas
kötetben a szerzők –
Képesné Szabó Ildikó és
Balczer Balázs – egyebek
között leszögezik, hogy a

sztrájk szigorú szabályok közé szorításával a törvényalkotó nem-
csak a munkavállalókat és a szakszervezeteket, hanem a munkál-
tatókat is nehéz helyzetbe hozta. Az elnagyolt és korszerűtlen sza-
bályozás miatt ugyanis egy sztrájkban egyetlen érintett szereplő-
nek sem könnyű jogszerűen eljárnia – érvel a könyv bevezetőjé-
ben a szakszervezet elnöke, Meleg János. 

A szerzők a jogalkalma-
zók szemszögéből elemzik
a sztrájk elméletét és gya-
korlatát, s konkrét módosí-
tási javaslatokat tesznek
számtalan paragrafus szö-
vegében abban a remény-
ben, hogy az a munkáltatók-
nak, a munkavállalói érdek-
képviseleteknek és magá-
nak a jogalkotónak is gon-
dolat ébresztőül szolgál és
szakmai vitákat generál. 

A VSZ a sztrájk kéziköny-
veként is emlegetett kötetet
a törvényalkotóknak is
elküldi.

K é z i k ö n y v  a  s z t r á j k r ó l

A VSZ módosítaná a sztrájktörvényt

11

Kedvezően alakul a létszám, de a
szabadság, túlóra és szociális
segély terén is a tervezettnek
megfelelő a helyzet – hangzott el
az RCH KÜT szeptember 27-i ülé-
sén, amelyen szó esett a jövő évi
bértárgyalásokról és a munkavál-
lalói elégedettségi felmérés fon-
tosságáról is.
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Csak a tetőn áttörő, vödrökbe csepegő
esővíz zaja zavarta egy kicsit azt a beszél-
getést, amelyre a VSZ vezetőségének
néhány tagja kerített sort Celldömölkön,
amikor meglátogatták a „B” típusú kocsijaví-
tó műhelyben dolgozó kollégákat. Igaz, a
VSZ elnökét, Meleg Jánost és a Gépészeti
Intézőbizottság titkárát, Károlyi Csabát nem
annyira zavarták a körülmények, orgánumuk
sikeresen megküzdött a vízcseppek zajával.
A kollégák, ahogy ezt mondani szokás, szó
szerint itták minden szavukat. És az igaz-
sághoz az is hozzátartozik, hogy ezt a „vízi
zenét” csak az ilyenkor csendes étkezőben
lehetett élvezni, mert másutt elnyomta a
munka zaja. Beázás ugyanis mindenütt van.
A műhelyben a vödrök kevésnek bizonyultak
az intenzíven becsurgó eső felfogására, sőt,
néhány helyen egy-egy 200 literes vashordó
is megtelt vízzel. Némelyikbe a dolgozók
által létrehozott belső vízelvezető rendszer

szállította a tetőn átjutó csapadékvizet, a
többibe magától is betalált a víz. A vödrös
„gyűjtés” további felhasználását még el tud-
juk képzelni valahogy, de annyi virá got nem
láttunk az üzemben, ami ennyi hordónyi
lágy vizet igényelt volna. Létezik, hogy a
forró munkadarabot vízben hűtik le, de itt
még erre sem lehet használni, hiszen a vas-
úti kocsi, vagy annak csak felső kerete, nem
fér a hordóba. Azt tudjuk, hogy a START
járműszerelői a munkakörükön kívüli továb-
bi képesítéseikre kiegészítő juttatásokat
kapnak, s létezik víz alatti hegesztői kép-
zettség is, ám egyáltalán nem biztos, hogy
ilyen bárkinek is van a celldömölki jármű-
szerelők között. Esővíz alatti hegesztésről
viszont végképp nem hallottunk. 

Elég az iróniából! 
Vegyük komolyabban ezt a helyzetet!

Vannak, akik csak áhítoznak az ilyen külön-
leges architektúrákra, hiszen csupán egy

röptető alatt, vagy az egy éve kitört ablakú
műhelyben, bedeszkázott foghíjak homályá-
ban dolgoznak. Náluk bizonyára a mellékhe-
lyiségek sem ütik meg a Celldömölkön
tapasztaltakat. 

Az udvaron a letűnt korok emlékeként leg-
alább 40 kerékpár tárolására alkalmas hely
fogadja a szemlélőt. De napjainkban, vagyis
25 évvel a jövedelemfelzárkózás megkezdé-
se után ezek már üresen tátongnak. Helyet-
tük természetesen már autóval járnak Nyu-
gat-Magyarország munkavállalói – gondol-
nánk –, de autót alig láttunk a „parkolóban”.
Honnan is lenne tele autóval? A tiszteletre
érdemes múltú üzemben járműszerelőként
tizenhárman dolgoznak összesen. 

Legyünk őszinték: a lesújtó állapotokról
alapvetően nem a MÁV-START tehet, hi -
szen nem régen vette át a műhelyet a Vas-
jármű Kft.-től. Adjunk még egy kis időt, mert
az látszik, hogy akarat van a fejlesztésre. A
legújabb beszerzés a felirat szerint mégis-
csak az amerikai gépgyártás egyik csúcsa:
egy „eredeti” John Deere vontató. Igaz,
ránézésre szinte teljesen megegyezik egy
belorusz MTZ80-assal.

Zlati Róbert

Esővízzel teli 200 literes vashordók, vödrök, különféle egyéb víz-
gyűjtők és a folyamatosan csepegő víz, beszédet is elnyomó zaja.
Ez Celldömölk „B” típusú kocsijavító műhelye, 2016 októberé-
ben, egy esős napon. 

Celldömölk, 2016 október
Beszélgetés az esőben
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Egy egészségmegőrző kampány margójára

A
bajusz szép. Vagy
ronda. Kellemes, ne  tán
idegesítő, esetleg kí -
váncsivá tesz, vagy
méla undorral nézel
in kább a kert felé.

Egy biztos, figyelemfelhívó hatá-
sa van ott, ahol nem általános,
különösen, ha olyan férfin fedez-
hető fel, akinek eddig semmi
nem volt az orra alatt. 

A lényeg, ha megnöveszted a
bajszod, pár napig még az is
megfordul utánad, aki az előtt
szemből sem nagyon nézegetett.
Mert az újdonság emlékezetes
marad még annak is, aki számá-
ra kellemesebb a simaság. Nem
mindegy, persze, hogy ki, mire
emlékszik veled kapcsolatban,
ám tehetsz arról is, hogy kelle-
mesen gondoljanak vissza rád.
De novemberben a figyelem és az
emlékezet hasznosságáról se fe -
ledkezzünk meg! Azért, hogy
Movemberben figyeljünk egy
alattomos, de kikerülhető problé-
mára is.

Igen, Movemberben, nem ütöt-
tem mellé, a november ilyetén
írása egy férfi egészségmegőrző,
megelőzést hirdető nemzetközi
kampány egyik elemét, a Mo -
vember Mozgalmat jelzi. Eredete
2003-ig, és Dél-Ausztráliáig nyú-
lik vissza, ahol egy baráti társa-
ság jó kedvében kitalálta, egy hó -
napig nem borotválkoznak, leg-
alábbis az orruk alatt, hogy a
végén eldönthessék, kinek van
nagyobb és szebb. Mármint baj-
sza – a „mo” szó az ő angoljukban
bajuszt jelent. 

Azt már nem tudni, hogy ők
találtak rá az Ausztráliai Prosz-
tatarák Alapítványra, vagy for-
dítva, de a hónap végére a sok új
– sokak szerint szép – bajusz
összekapcsolódott azzal a bizo-

nyos kikerülhető problémával, a
prosztatarákkal. Amit mi, férfi-
ak szeretnénk ugyan elkerülni,
de korántsem biztos, hogy eleget
is teszünk az egészségünk érde-
kében. Magyarországra 2009-
ben ju tott el a mozgalom, amely-
hez most a Vasutasok Szakszer-
vezete is csatlakozik. Hiszen ko -
rántsem kisebb gondról van szó,
mint a hölgyeknél a mellrák
megelőzése, amire októberben
hív ta fel a figyelmet szakszerve-
zetünk. Sajnos csodaszer egyik
bajra sincs – ebben már egyen -
jogúak és egyenrangúak va -
gyunk, de ab ban is, hogy mind-
két gond megelőzhető a szűrő-
vizsgálatokkal. Az igazi termé-
szetesen az volna, ha nem kéne
zarándok útra kelniük sem a
nőknek, sem nekünk, és például
a munka-alkalmassági vizsgála-
tok része volna mindkét szűrés.

Dolhai József

Magyarországon évente át -
lagosan 3800 férfit diag-
nosztizálnak prosztatarák-
kal, közülük körülbelül
1700-an, sajnos, életüket
vesztik ebben a betegség-
ben. 
Az idejében felismert prosz-
tatarák viszont jól gyógyít-
ható, ezért nagyon fontosak
a szűrővizsgálatok.

Ja és küldd el 
a „fatert” 
szűrésre!

Bajuszra Fel!

BAJUSZRA FEL!BAJUSZRA FEL!

Sztrájkbizottság 
a Mercedesnél

Szolidáris a kecskeméti Mercedes gyár béremelésért harcoló
Vasas alapszervezetével a Vasutasok Szakszervezete. A VSZ sze-
rint mérhetetlenül felháborító az a pálfordulás, ahogyan a cégve-
zetés a bértárgyalás két fordulója között váratlanul aláírt egy, a
munkáltató számára kedvező, ám a Vasas Szakszervezet két-
számjegyű követeléstől messze álló béremelési megállapodást. A
Vasutasok Szakszervezete indokoltnak tartja a sztrájkbizottság
megalakítását, s egyetért a Mercedesnél működő Vasas alapszer-
vezet bérfelzárkóztatási céljaival, különösen akkor, ha ezt a cég,
mint például a Mercedes meg is tudná tenni.

A Vasutasok Szakszervezete leszögezi, amiben csak tudja,
támogatja a béremelésért küzdő vasasokat, s minden más, hason-
ló helyzetben lévő érdekvédelmi szervezetet.

A vasutasok szolidárisak
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ÜNNEP

A Vasutasok Szakszervezete
Országos Nyugdíjas Szerve-
zete (VSZ ONYSZ) október
18-án, a Budapesten rende-
zett központi ünnepségen
emlékezett meg az Idősek
Világnapjáról. 

Az ünnepséget Simon Dezső, a VSZ
ONYSZ elnöke nyitotta meg. A rendez-
vény jelentőségének méltatása után kitért
az idős emberek, a nyugdíjasok életkörül-
ményeire és aktuális problémáira. Mint
mondta, napjainkban az idős embereknek
több mint a fele létminimum alatti jövede-
lemmel rendelkezik. Mivel a hatályos
nyugdíjtörvény alapján 2017-re 0,9 szá-
zalékos nyugdíjemelés szerepel a kor-
mány tervében, érdemi javulás a közeljö-
vőben nem várható.

A nehéz élethelyzetbe került idősekről
való gondoskodás a társadalom, a politi-
ka, valamint a családok és a közösségek
felelőssége – hangsúlyozta, majd így foly-
tatta: mi vasutas nyugdíjasok szerencsés
helyzetben vagyunk, mert a Vasutasok
Szakszervezete, a MÁV Zrt., az ÖTA és a
segélyező egyesületek támogatnak ben-
nünket, amelyért köszönetünket fejezzük
ki.

Simon Dezső megnyitója után, Dorozs-
mai Éva vezérigazgató-helyettes a MÁV
Zrt. képviseletében köszöntötte az ünnep-
ség résztvevőit. – Számomra mindig
megtiszteltetés a nyugdíjasokkal, volt
munkatársakkal való találkozás, főként
azokkal, akiktől fiatal vasutasként sokat

tanultam – mondta, majd a folyamatban
lévő és a tervezett fejlesztésekről, vala-
mint a munkaerőhelyzetről beszélt. Vége-
zetül bejelentette, hogy a MÁV Zrt. a
következő években is támogatja a vasutas
nyugdíjasokat.

A Vasutasok Szakszervezete nevében
Horváth Csaba szervezetpolitikai alelnök
mondott köszöntőt. Bevezetőjében hang-
súlyozta: az Idősek Világnapjáról való
megemlékezés célja az időskorúak kö -
szöntése, ám ez a nap lehetőséget nyújt
arra is, hogy a fiatalok megköszönjék
nekik mindazt, amit a társadalomért és a

következő generációkért tettek. – Büszkék
vagyunk azokra, akik megőrizték a moz-
galom egységét és a rendszerváltás zűr-
zavarában építették újjá a ma is legna-
gyobb létszámú érdekvédelmi tömörü-
lést, a Vasutasok Szakszervezetét.

Köszönjük a példamutatást, az értéke-
ket, amelyekből mi utódok erőt tudunk
meríteni! – mondta az alelnök.

Az ünnepségen a vasutas nyugdíjaso-
kért végzett példamutató munkáért kitün-
tetéseket és elismerő okleveleket adtak át.  

Visi Ferenc

Vasutas nyugdíjasok
köszöntése

A nyugdíjasokat köszöntötték
Debrecenben is

Az Idősek Világnapján

A megemlékezést a debreceni Fazekas
Mihály Általános Iskola diákjainak színvo-
nalas műsora nyitotta meg, amit a megje-
lentek vastapssal köszöntek meg. Az
ünnepi köszöntőben Suszter Csaba, a

VSZ Debrecen területi képviselet-vezetője
felidézte, hogy az ENSZ közgyűlése 1991-
ben nyilvánította október 1-jét az Idősek
világnapjává. Elmondta, hogy az évnek
mind a 365 napján, de e napon különösen
fontos, hogy kimutassuk az idősek iránti
tiszteletünket, megbecsülésünket, hiszen
ők azok, akik évtizedeken át építették,
gondozták, gazdagították és adták át a
vasút szeretetét. 

A köszöntőt követően Simon Dezső a
Vasutasok Szakszervezete Országos
Nyugdíjas Szervezete elnöke időszerű
szakszervezeti kérdésekről tájékoztatta a
megjelenteket. Beszélt a nyugdíjrendszer
visszásságairól, a benne rejlő veszélyek-
ről, és arról, hogy kormányzati cikluso-

kon átívelő nyugdíjrendszerre lenne szük-
ség. 

A MÁV és a VSZ ONYSZ együttműkö-
déséről elmondta, hogy jó a kapcsolat. Az
együttműködés keretében a MÁV a Vas-
utas Intézmények Nyugdíjasait Támogató
Alapítvány működéséhez évente 25 millió
forinttal járul hozzá. Biztosítja az infra -
struktúrát a működéshez, támogatja a
nyugdíjas vasutasnap, valamint az Idősek
világnapi rendezvényeinket.

Ezt követően Suszter Csaba az aktív
munkavállalókat foglalkoztató kérdések-
ről tájékoztatta a jelenlévőket.

Erdős Károly
területi képviselő

Debrecenben MÁV-állomás
kon ferenciatermében ren-
dezték október 13-án a terü-
let Idősek világnapi megem-
lékezést és a hozzá kapcsoló-
dó fórumot. Az eseményen
200 tisztségviselő és érdek-
lődő tag vett részt.
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REJTVÉNY

Az első félévi gazdálkodásról készült beszámolót – amelyet az
elnökség augusztusi soros ülésén tárgyalt, majd elfogadott –,
Győri István ügyvezető elnök, a pénzügyi ellenőrzési bizottság
jelentését Pázmány Ferencné terjesztette a testület elé. 

A szolgáltatói modell előterjesztője, Mári Gábor alelnök a beve-
zetőjében hangsúlyozta: a szakszervezetek, így a Vasutasok Szak-
szervezete is, 1980-tól visszatért az alapfunkcióhoz. Vagyis, ki -
emelt figyelmet kapott az érdekvédelem, amely alapfeladat és
szerves része a szolgáltatásnak. Az érdekvédelem mellett azon-
ban figyelemmel kell lenni az egyéb szolgáltatói tevékenységek
helyes arányainak a megválasztására is – hangsúlyozta. Példa-
ként említette, hogy a Szolgáltatói Jegyzék és a Kapcsoskönyv-
ként ismertté vált nyomtatványtár is része a szolgáltatásoknak.
Arra kell törekedni, hogy a tagok mindenhol hozzájussanak a szol-
gáltatásokhoz.

A választmány elfogadta a szolgáltatói modell működéséről
készült beszámolót csakúgy, mint a balatonfüredi elnöki és főbi-
zalmi továbbképzésről, a nyugdíjas vasutasnapról és az Idősek
Világnapja rendezésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót.

A VSZ ONYSZ kommunikációjáról ké szült előterjesztés értéke-
lése szerint mind az írásos, mind pedig a szóbeli tájékoztatás

mennyisége és minőségi színvonala megfelelő. A szervezet
negyedévenként megjelenő Tájékoztatójában sok a nyugdíjasokat
érintő írás, kérdés azonban, hogy a információk eljutnak-e a tag-
sághoz. A tapasztalatok szerint ebben, és a visszacsatolásban van
még javítanivaló.. Visi Ferenc

A szervezet első félévi gazdálkodása, a szolgálta-
tó modell működése, a nyugdíjas vasutasnap, a
balatonfüredi elnöki és főbizalmi továbbképzés
és az Idősek Világnapja központi nyugdíjas ren-
dezvény is szóba került a Vasutasok Szakszerve-
zete Or szágos Nyugdíjas Szervezete (VSZ ONYSZ)
választmányának október 25-én tartott ülésén. 

A szakszervezet szolgáltatói
modelljéről
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Rövid előkészítő munka után a Vasutasok Szakszerve-
zete és az OTP Bank Platina Munkáltatói Együttműkö-
dési Megállapodást kötött annak érdekében, hogy a
szakszervezet tagjai amennyiben a legnagyobb hazai
bank szolgáltatásait választják, jelentős mértékű ked-
vezményeket tudjanak igénybe venni. 

A VSZ törekszik arra, hogy a tagok részére biztosított
kedvezményekkel tovább javítsa a vasutasok anyagi
helyzetét. 

A lakossági bankszámlák vezetésében a bank nem
különbözteti meg a régi és új ügyfelet, mindkét ügyfél-
kör részére biztosítja a számlavezetési díjkedvezménye-
ket. Az OTP Bank által kibocsátott bankkártyával a szak-
szervezeti tag igénybe tudja venni az OTP Bank által
tavasszal bevezetett OTP Kedvezményprogramot, a
szerződött kereskedőknél bankkártyás vásárlás esetén a
számlából különféle mértékű visszatérítést biztosít az
OTP Bank, bankszámlán történő jóváírással.          

A lakásépítés és lakásvásárlások számának erőteljes
növekedése miatt az OTP Bank a kedvezményes termé-

kek körébe bevonta a lakás és jelzáloghitelt. A hitelek
induló költségeinek 50-100%-os (a hitel összeghatárától
függően) elengedése a VSZ tagok részére jelentős en -
gedményt tartalmaz a lakás építésre, vásárlásra, felújí-
tásra felvett hitelek esetén.   

A megállapodás tartalmazza, hogy az OTP Lakástaka-
rékot számlanyitási díj nélkül tudja megnyitni a VSZ
tagja, amennyiben bankszámláját a banknál vezeti, vagy
bankszámlát nyit és munkabér átutalását az új számlára
irányítja. A kedvező hozamú lakáscélú megtakarítás így
még vonzóbbá válik a tagok részére. 

Amennyiben a szakszervezeti tagnak gyorsan ingatlan
fedezet nélküli hitelre van szüksége az OTP Bank sze-
mélyi kölcsönt nyújt 1%-os kamatkedvezménnyel.

Minden szakszervezeti tag, aki él a banki kedvezmé-
nyekkel és igénybe veszi a Platina Munkáltatói Számla-
csomag szerződési lehetőségét a bank honlapján keresz-
tül évente egyszer 24 ezer Ft értékű OTP Travel bont
igényelhet, melyet felhasználhat az utazási irodában
megrendelt utazások kifizetésekor. 

Jelentős kedvezményeket biztosít 
az OTP Bank 

a Vasutasok Szakszervezete tagjai 
részére

A kedvezmények igénybevételével a lakossági bankszámla
vezetés, lakástakarék szerződéskötés, lakás és jelzáloghitel és
személyi kölcsön igénylés esetén jelentős megtakarítást érhet
el a szakszervezet tagja.

A VSZ tagnak nem kell mást tennie, mint a kedvezmények igénylésével fel kell keresnie
valamelyik OTP bankfiókot és be kell mutatnia a VSZ tagkártyát. A bankfiókban tájékoz-
tatják a kedvezmény igénylés módjáról, lehetőségeiről és el is végzik a szükséges intézke-
déseket, hogy a szakszervezeti tag élni tudjon a bank nyújtotta kedvezményekkel.  


