


























































VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

2. számú melléklet 
 

M I N T A 
 

Alapszervezet Szervezeti- és Működési Szabályzata 
(tervezet) 

 
I. Általános rész: 
 
1.) Az alapszervezet a Vasutasok Szakszervezete a 
……………………………………………………………………….………………………… 

(szolgálati hely(ek), gazdasági társaság, vagy intézmény(ek) neve) 
munkaviszonyban álló tagjait összefogó szervezete. 
 
2. Az alapszervezet neve: 
 

Vasutasok Szakszervezete 
Szakszervezeti Bizottsága 

…………………................................................. 
 
3) Az alapszervezet székhelye: 
 

....................................................................................................................... 
 
(4) Az alapszervezet a VSZ Alapszabályában meghatározott elvek szerint működik. A 
VSZ Alapszabálya II. pontjában leírtak szerint az alapszervezet jogi személy. 
 
5) Az alapszervezet célja, hogy a VSZ Alapszabályában meghatározott jogai és 
kötelességei teljesítésével hozzájáruljon a Kongresszus által elfogadott érdekvédelmi 
program teljesüléséhez, valamint tagjai elvárása alapján és közreműködésével 
szervezze a munkahelyi közösségi életet. 
 
Az alapszervezet hatáskörében biztosítja tagjai számára a tagsági viszonyból 
származó jogaik és kötelességeik gyakorlásának feltételeit. 
 
6) Az alapszervezet céljai megvalósítása érdekében tagjai felhatalmazása alapján 
jogosult a működési területén a partner munkáltatókkal, (munkáltatói jogkör-
gyakorlókkal) illetve tulajdonosokkal szemben érdekvédelmi, érdekképviseleti 
kérdésekben a szakszervezeti jogosítványokat gyakorolni. 
 
Az alapszervezet tevékenysége során együttműködik a VSZ más alapszervezeteivel, 
illetve a tevékenységi körébe tartozó munkáltató(k)nál működő üzemi tanáccsal 
(tanácsokkal) érdemi munkakapcsolatra törekszik. 
 
7) Az alapszervezet tisztségviselői: (értelemszerűen, csak azokat a tisztségeket kell 
felsorolni, amik az adott alapszervezetnél vannak!) 
 

o szakszervezeti bizottság elnöke, 
o szakszervezeti bizottság titkára, 
o szakszervezeti bizottság tagja, 
o szakszervezeti bizottság gazdasági felelőse, 
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o főbizalmi, főbizalmi helyettes, 
o bizalmi, bizalmi helyettes, 
o irodavezető, 
o tagozati ügyvivő, ill. helyettese, 
o rétegszervezeti ügyvivő, ill. helyettese, 
o szakszervezeti bizottság mellett működő munkabizottság tagja, 
o sztrájkbizottság tagja, sztrájkőr 

 
II. Az alapszervezet tagjainak jogai és kötelességei: 
 
1) Az alapszervezet tagjainak tagsági viszonyból származó jogait és kötelességeit a 
VSZ Alapszabálya és SZMSZ-e, valamint a jelen Szervezeti- és Működési 
Szabályzat tartalmazza. 
 
2) A tagsági viszony megszűnése esetén az érintett tag az alapszervezet felé anyagi 
követeléssel nem élhet. 
 
3) Az alapszervezet működési keretein belül a későbbi fejezetekben részletezett 
döntési, ellenőrzési, valamint véleményezési jogok a szakszervezeti (bizalmi) 
csoportokat, tagozatokat és rétegeket együttesen és külön-külön is megilletik. 
 
4) A kizárólag egy szakszervezeti csoportot, tagozatot, réteget érintő kérdésekben a 
döntés meghozatalakor az érintettek véleménye a meghatározó. 
 
III. Az alapszervezet megszűnik: 
 
- ha tagjainak létszáma 10 fő alá csökken, ekkor a tagok, illetve a csoport ez irányú 
döntése esetén a VSZ illetékes területi középszervezete javaslata alapján a VSZ 
Elnöksége határozatával, 
- a működési területét képező gazdasági egység szétválása, illetve más egységhez 
való csatlakozása miatt, a tagok ez irányú döntése esetén a VSZ illetékes területi 
középszervezet javaslata alapján, a VSZ Elnöksége határozatával. 
Az utóbbi esetben az érintett alapszervezetek legfelsőbb fóruma konszenzussal 
határoz a különváló, illetve egyesülő egységek szervezetét és pénzügyeit érintő 
kérdésben. 
 
IV. Az alapszervezet szervezeti felépítése: 
 
1) A szakszervezeti csoportok: 
 
A szakszervezeti csoportok az alapszervezet legkisebb szervezeti egységei. 
 
A szakszervezeti csoport az alapszervezeten belül, a munkáltató gazdaságilag, vagy 
technológiailag (telephely, munkaidő beosztás, foglalkozási ág) elkülönülő 
egységhez tartozó tagokat összefogó szervezeti egység. 
 
A szakszervezeti csoport feladata, jog- és hatásköre: 
 
a) Tagjai közül 4 évre megválaszthatja bizalmiját és bizalmi helyettesét, ellenőrzi és 
értékeli tevékenységüket. 
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b) Kizárólag tagjaira vonatkozóan önállóan gyakorolja a szakszervezeti jogokat a 
partner munkáltató döntési körébe utalt érdekvédelmi kérdésekben. 
 
c) Dönt a szakszervezeti bizottság, illetve főbizalmi (bizottság) által hatáskörébe utalt 
pénzügyi, személyi, szervezeti és érdekvédelmi kérdésekben. 
 
d) Előzetes véleményalkotásával, kezdeményezéseivel, döntéseivel aktívan segíti a 
szakszervezeti bizottság és a főbizalmi munkáját. 
 
e) Biztosítja a kétirányú információ-áramlást. 
 
f) Hatáskörébe tartozó feladatai ellátásához igénybe veheti az alapszervezet 
valamennyi testületének, bizottságának és tisztségviselőjének a segítségét. 
 
g) A szolidaritás elve és felkérés alapján segíti az alapszervezet testületeinek és 
bizottságainak munkáját. 
 
h) Dönt a csoportot érintő közösségi jellegű rendezvények, megmozdulások 
tárgyában. 
A csoport döntéseit egyszerű többségi szavazás útján hozza. 
 
A szakszervezeti csoport működési rendje: 
 
A szakszervezeti csoport tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. 
Szavazategyenlőség esetén a bizalmi szavazata dönt. 
 
A bizalmi kötelessége és jogai: 
 
A bizalmi képviseli a szakszervezeti csoportot az alapszervezet testületeiben és 
bizottságaiban. 
A bizalmi köteles gondoskodni a csoportülések megszervezéséről és 
lebonyolításáról. 
 
A csoport által hozott döntéseket a bizalmi köteles képviselni, illetve továbbítani a 
hatáskörébe tartozókat végrehajtani. 
 
A bizalmi köteles továbbítani az alapszervezet bizottságai és testületei felé a tagok 
által megfogalmazott véleményt, igényt és felvetést, valamint minden szakszervezeti 
érdekvédelmi, szervezetpolitikai, gazdasági és személyi jellegű kérdésekről a tagok 
részére tájékoztatást nyújtani. 
 
A bizalmi köteles a csoport tagjait érintő munkaharc akciók, kampányok és közösségi 
jellegű rendezvények megszervezésében aktívan közreműködni. 
A felsorolt kötelességek a bizalmi akadályoztatása esetén a jogosítványok minden 
esetben a helyettesére is vonatkoznak. 
 
2) A főbizalmi/műhelybizalmi, osztálybizalmi értekezlet és bizottság: 
 
Főbizalmi értekezletet és bizottságokat kell működtetni akkor, ha a munkáltató 
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szervezetén belül gazdaságilag, vagy technológiailag elkülönülő egységhez tartozó 
tagok több szakszervezeti csoportot alkotnak. 
(Ha nincs szükség főbizalmi értekezletre, akkor a bizalmi csoport gyakorolja a jog- és 
hatáskörét.) 
 
A főbizalmi értekezlet feladata, jog- és hatásköre: 
 
a) A főbizalmi értekezlet megalakulásakor a hozzátartozó szakszervezeti csoportok 
tagjai közül négy évre főbizalmit és főbizalmi helyettest választ, ellenőrzi és értékeli 
tevékenységüket. 
 
b) Évente beszámoltatja a főbizalmit (bizottságot) a végzett munkájáról és értékeli 
tevékenységét. 
 
c) Meghatározza a főbizalmi (bizottság) tevékenységének elveit, éves programját. 
 
d) Jóváhagyja a főbizalmi (bizottság) döntéseit. 
 
A főbizalmi értekezlet működési rendje: 
 
A főbizalmi értekezlet működési területéhez tartozó szakszervezeti csoportok tagjai 
egy-egy szavazattal rendelkeznek. 
 
A munkaidőben tartandó összejöveteleket az alapszervezet vezetőjével és a 
munkáltatóval egyeztetni kell! 
 
A főbizalmi értekezet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. 
Döntéseit egyszerű többségi szavazás útján hozza. 
 
A főbizalmi bizottság feladata, jog- és hatásköre: 
 
a) Feladatát a főbizalmi értekezlet felhatalmazása alapján végzi. 
 
b) A partner gazdasági vezetés döntési jogkörébe utalt érdekvédelmi kérdésekben a 
bizottság önállóan gyakorolja a szakszervezeti jogosítványokat. Döntéseiről a 
szakszervezeti bizottságot köteles tájékoztatni. 
 
c) Dönt az szb. által hatáskörébe utalt pénzügyi, személyi, szervezeti és 
érdekvédelmi kérdésben. 
 
d) Előzetes véleményalkotásával, kezdeményezéseivel aktívan segíti az 
alapszervezet testületeinek és bizottságainak munkáját. 
 
e) Bizalmiakon keresztül biztosítja a kétirányú információáramlást. 
 
f) Hatáskörébe utalt feladatai ellátásához igénybe veheti az alapszervezet 
testületeinek, bizottságainak és tisztségviselőinek segítségét és támogatását. 
 
g) A szolidaritás elve és felkérés alapján segíti és támogatja az alapszervezethez 
tartozó főbizalmi bizottságok és bizalmi csoportok tevékenységét. 
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h) Összehívja a főbizalmi értekezletet, előkészíti munkáját és évente beszámol 
tevékenységéről. 
 
A főbizalmi bizottság működési rendje: 
 
A főbizalmi bizottság területén működő bizalmi csoportok vezetői egy-egy szavazattal 
rendelkeznek. 
 
A munkaidőben tartandó összejövetelek előtt az alapszervezet vezetőjével és a 
munkáltatóval az időpontot egyeztetni kell. 
 
A főbizalmi bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen 
van. Döntéseit egyszerű többségi szavazás útján hozza. 
 
A főbizalmi kötelességei és jogai: 
 
A főbizalmi a szakszervezeti bizottságban képviseli a megválasztóit. 
 
A főbizalmi köteles gondoskodni az értekezletek és bizottsági ülések 
megszervezéséről és lebonyolításáról. 
 
A bizottság és az értekezlet által hozott döntéseket a főbizalmi köteles képviselni, 
illetve továbbítani, a hatáskörébe tartozókat végrehajtani. 
 
A főbizalmi köteles továbbítani az alapszervezet bizottságai és testületei felé a tagok 
által megfogalmazott véleményt, igényt és felvetést, valamint minden szakszervezeti 
érdekvédelmi, szervezetpolitikai, gazdasági és személyi jellegű kérdésről a tagok 
részére tájékoztatást nyújtani. 
 
A főbizalmi köteles a csoport tagjait érintő munkaharc akciók, kampányok és 
közösségi jellegű rendezvények megszervezésében aktívan közreműködni. 
 
A felsorolt kötelességek elsősorban a főbizalmi akadályoztatása esetén, a 
jogosítványok minden esetben a helyettesére is vonatkoznak. 
 
3) Az alapszervezeti taggyűlés/küldöttgyűlés, összbizalmi értekezlet 
 
A taggyűlés az alapszervezet legfelső döntéshozó szerve, mely magában foglalja az 
alapszervezet valamennyi tagját. (Küldöttgyűlés esetén a bizalmi csoportok küldöttei 
összbizalmi értekezlet esetén a bizalmiak alkotják a testületet.) 
 
A taggyűlés feladata, jog- és hatásköre: 
 
a) Megválasztja az alapszervezet vezető tisztségviselőit (elnökét, titkárát, gazdasági 
felelősét, Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságot vagy pénzügyi ellenőrt). 
 
b) Elfogadja és módosítja az alapszervezet Szervezeti- és Működési Szabályzatát. 
 
c) Dönt az alapszervezet költségvetéséről, elfogadja az elmúlt év gazdálkodásáról 

5 
 



VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

2. számú melléklet 
szóló beszámolót, szükség esetén módosítja a költségvetést ha annak fő összegei 
változnak. 
 
d) Meghatározza az alapszervezet éves programját és elfogadja a szakszervezeti 
bizottság beszámolóját, értékeli tevékenységét. 
 
e) A partner munkáltató jogkörébe utalt kérdésekben önállóan látja el tagjai 
érdekvédelmét. Az alapszervezet működési területén a kizárólagos jogkörébe tartozó 
témákat, kivéve - érdekvédelmi feladatait átruházhatja más testületek, vagy 
bizottságok részére. 
 
A taggyűlés döntési körébe tartozó érdekvédelmi feladatok: 
 
a) KSZ helyi függelék, illetve Kollektív Szerződés megkötése. 
Felhatalmazás adása a kollektív erejű megállapodások aláírására, a VSZ SZMSZ 10. 
sz. melléklete szerint.                  
 
b) Saját hatáskörben vagy felsőbb szervek által meghirdetett munkaharc akciókhoz 
való csatlakozás, illetve azok megszervezése. 
 
c) A szolgálati hely átszervezését, privatizációját, illetve létszámgazdálkodását érintő 
tervezetek. 
 
d) Munkabizottságok létrehozása, tevékenységük ellenőrzése, értékelése. 
 
e) Dönt a napirendjében elfogadott minden vitás kérdésben. 
 
f) Határoz a VSZ felsőbb szervei által hatáskörébe utalt minden pénzügyi, személyi, 
szervezeti és érdekvédelmi kérdésben. 
 
g) Indítványokat, javaslatokat tesz a VSZ vezető testületei felé. 
 
h) Dönt a taggyűlésen résztvevő meghívottak személyéről. 
 
Határozatait egyszerű többséggel hozza. 
 
A taggyűlés (küldöttgyűlése, összbizalmi értekezlet) működési rendje: 
 
A taggyűlésen az alapszervezet tagjainak egy-egy szavazata van. 
A taggyűlés (küldöttgyűlés, összbizalmi értekezlet) határozatképes, ha a tagok 
kétharmada jelen van. 
 
A taggyűlést az alapszervezet elnöke, akadályoztatása esetén a titkára vezeti. 
A taggyűlés elején megállapítja napirendjét. 
 
Az egyes napirendeket szavazással kell lezárni, melyről sorszámmal és dátummal 
ellátott határozatot kell készíteni. 
 
A taggyűlés határozatait a munkáltatónál szokásos módon az ülést követő 10 napon 
belül közzé kell tenni. A taggyűlés indokolt esetben ennél rövidebb határidőt is 
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megszabhat. 
 
Az ülésen résztvevő meghívottakról a napirendek figyelembe vételéve az szb. 
javaslata alapján a taggyűlés határoz. 
 
A taggyűlés végén időt kell biztosítani szakszervezeti szempontból közérdekű 
bejelentések megtételére és kérdések felvetésére, valamint azok érdemi 
rendezéséről dönteni kell. 
 
4) A szakszervezeti bizottság: 
 
A szakszervezeti bizottság az alapszervezet operatív végrehajtó szerve. 
Tagjai az alapszervezet vezető tisztségviselői. (főbizalmiak, bizalmiak, 
rétegszervezetek és tagozatok vezetői) 
 
A szakszervezeti bizottság feladata, jog- és hatásköre: 
 
a) Feladatát a taggyűlés felhatalmazása alapján végzi, melyről legalább évente 
beszámol a taggyűlés felé. 
 
b) Dönt a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó érdekvédelmi 
kérdésekben. 
 
c) Előkészíti a taggyűlésre kerülő napirendeket, előzetes tárgyalásokat folytat a 
partner gazdasági vezetéssel. 
 
d) Végrehajtja a taggyűlés határozatait. 
 
e) Költségvetés alapján kezeli az alapszervezet pénzeszközeit és vagyonát. 
 
f) Koordinálja az alapszervezeti tisztségviselők oktatását, képzését. 
 
g) Megszervezi az alapszervezet valamennyi tagját érintő közösségi rendezvényeket. 
 
h) Tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja az alapszervezet tagságát. 
 
i) Feladatai tevékenysége ellátásához munkabizottságokat hozhat létre, ellenőrzi és 
értékeli tevékenységüket. 
 
j) Indítványokat és javaslatokat tesz felsőbb szakszervezeti szervek, testületek és 
munkáltató felé, illetve közvetíti az alapszervezet tagjainak, testületeinek felvetéseit. 
 
k) Megszervezi a taggyűlés által jóváhagyott munkaharc akciókat, valamint a tagjait 
érintő választási kampányokat. 
 
l) Dönt az új tag felvételéről. (Döntését a tag felvételét követő ülésen, utólag is 
jóváhagyhatja.) 
 
m) Dönt tagfenntartói tagsági viszonyról.  
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n) Dönt minden hatáskörébe utalt pénzügyi, személyi, szervezeti és érdekvédelmi 
kérdésben. 
 
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
A szakszervezeti bizottság működési rendje: 
 
A szakszervezeti bizottság tagjainak egy-egy szavazata van. Szavazategyenlőség 
esetén az szb. titkár szavazata dönt.  
A szakszervezeti bizottság összehívásáról és megrendezéséről az szb. titkára 
köteles gondoskodni. 
 
A szakszervezeti bizottság határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van. 
 
A szakszervezeti bizottság ülése elején megállapítja napirendjét. Az egyes 
napirendeket szavazással kell lezárni, mely eredményét a levezető elnök, melyről 
sorszámmal és dátummal ellátott határozatot kell készíteni. 
 
A szakszervezeti bizottság határozatait a munkáltatónál szokásos módon az ülést 
követő 10 napon belül közzé kell tenni. A szakszervezeti bizottság indokolt esetben 
ennél rövidebb határidőt is megszabhat.                       
 
Az ülésen résztvevő meghívottakról a napirendek figyelembe vételével az szb. titkár 
javaslata alapján határoz. 
A szakszervezeti bizottság ülései nyilvánosak. Zárt ülést minősített többségű (2/3-os) 
szavazati eredmény esetén a levezető elnök köteles elrendelni. 
 
A szakszervezeti bizottság üléseit az alapszervezet titkára vagy elnöke vezeti. 
 
Ügyrendi kérdést, javaslatot az ülés során a szavazati joggal rendelkező résztvevők 
bármikor tehetnek, melyet a levezető elnök köteles soron kívül megszavaztatni. 
 
Az ülés végén időt kell biztosítani szakszervezeti szempontból közérdekű 
bejelentések megtételére és kérdések felvetésére, valamint azok érdemi 
rendezéséről dönteni kell. 
 
A szakszervezeti bizottság elnökének kötelessége és jogai: 
 
Vezeti az alapszervezeti taggyűlés és szakszervezeti bizottság üléseit, hitelesíti a 
határozatokat. 
 
Az szb. titkár akadályoztatása esetén, annak teljes jog és hatáskörét alkalmazva 
helyettesíti. 
 
A szakszervezeti bizottság titkárának kötelessége és jogai: 
 
A titkár képviseli az alapszervezetet a munkáltatónál, állami és más szervek előtt és 
a VSZ területi bizottságai, szakmai képviseletei illetve intéző bizottságai testületeiben 
és bizottságaiban. 
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A VSZ SZMSZ 9. sz. mellékletében leírtak szerint képviseli az alapszervezet 
tisztségviselőit a munkáltatónál. 
 
A titkár köteles gondoskodni a taggyűlés, szakszervezeti bizottság üléseinek 
megszervezéséről és lebonyolításáról. 
 
A titkár a végzett munkájáról köteles beszámolni a szakszervezeti bizottságnak. 
 
Az alapszervezet taggyűlése és szakszervezeti bizottsága által hozott döntéseket a 
titkár köteles képviselni illetve továbbítani, a hatáskörébe tartozókat végrehajtani. 
 
A titkár köteles továbbítani a munkáltató, és a VSZ felsőbb bizottságai és testületei 
felé az alapszervezet által megfogalmazott véleményt, igényt, felvetést és 
adatközlést, valamint minden szakszervezeti érdekvédelmi, szervezetpolitikai, 
gazdasági és személyi jellegű kérdésről a tagok részére tájékoztatást nyújtani. 
 
A titkár köteles az alapszervezet tagjait érintő munkaharc akciók, kampányok és 
közösségi jellegű rendezvények megszerzésében aktívan közreműködni. 
 
A titkár az alapszervezet pénzeszközeit illetően utalványozási jogkörrel rendelkezik. 
 
Dokumentálja az alapszervezeti rendezvényeket, gondoskodik azok továbbításáról 
az érintettek felé. 
Köteles a PEB által megállapított hiányosságok megszüntetésére a szükséges 
intézkedést megtenni. 
 
Köteles az alapszervezet gazdálkodását figyelemmel kísérni, a költségvetés szerinti 
gazdálkodást betartani. 
 
Felelős az alapszervezet teljes pénzügyi munkájáért, a takarékos gazdálkodásért. 
 
Figyelemmel kíséri a szervezettséget, tájékozódik a tagdíjfizetésről. 
 
A titkárt tevékenysége ellátásáért költségtérítés/javadalmazás illetheti meg, melyet az 
éves költségvetés alkalmával kell megállapítani. 
 
A felsorolt kötelességek elsősorban a titkár akadályoztatása esetén, a jogosítványok 
minden esetben az szb elnökére is vonatkoznak. 
 
A gazdasági felelős feladata, jog és hatásköre: 
 
Az alapszervezet költségvetése alapján kezeli annak vagyonát és pénzeszközeit. 
 
Az szb. titkárával közösen költségvetési javaslatot készít. 
 
Egyéni könyvelés esetén vezeti a naplófőkönyvet, az alapszervezet pénzügyeivel és 
vagyonkezelésével kapcsolatos nyilvántartásokat. 
 
Az alapszervezet gazdálkodásáról beszámolót készít a taggyűlés, a VSZ felső 
szervei és hatóságok felé. 
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Munkakapcsolatot tart fenn a VSZ Pénzügyi és Ellátási Osztályával, a területi 
képviselettel, a területi könyvelővel és a helyi pénzügyi ellenőrrel. 
 
A gazdasági felelősnek ellenjegyzési (aláírási) jogköre van. 
 
A titkár iránymutatása alapján adminisztratív és technikai jellegű feladatokat is ellát. 
 
A központi tagnyilvántartás részére adatot szolgáltat, a tagokat érintő központi 
nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásokról. (Lásd Tagkártya 
igénylő nyomtatványon szereplő kérdések.) 
 
A gazdasági felelőst tevékenysége ellátásáért javadalmazás illetheti meg, melyet az 
éves költségvetés alkalmával kell megállapítani. 
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB) 
 
- Segíti a gazdasági felelős tevékenységet. 
- Folyamatosan ellenőrzi az szb. pénzügyi tevékenységét. 
- Tevékenységéről és megállapításairól beszámol az szb. és a taggyűlés felé. 
A pénzügyi ellenőr feladata, jog,- és hatásköre: 
 
- Segíti a gazdasági felelős tevékenységét. 
- Folyamatosan ellenőrzi az szb pénzügyi tevékenységét. 
- Tevékenységéről és megállapításairól beszámol az szb-nek és a taggyűlésnek. 
- A felfedett szabálytalanságok elhárításáról intézkedik. 
- Együttműködik a VSZ Pénzügyi és Ellátási Osztályával. 
- Véleményezi az alapszervezet költségvetés tervezetét és ellenőrzi annak 
betartását. 
 
Tagsági észrevételek alapján vizsgálatot tart és beszámol annak eredményéről a 
javaslattevő és az alapszervezet vezető testületei felé. 
A pénzügyi ellenőr jogosult a tisztségviselőket megillető jogvédelemre.  
Gazdasági felelős és pénzügyi ellenőr tisztségre csak gazdasági ismeretekkel 
rendelkező személyek választhatók. 
 
5. Tagozatok 
 
Az alapszervezet az egyes foglalkozási ágakhoz (szakmákhoz) tartozó tagok 
kezdeményezése alapján, azok szakmai sajátosságaiból adódó érdekeinek 
megjelenítése céljából tagozatokat működtethet. 
 
A tagozatok feladata, jog- és hatásköre: 
 
a) Ügyvivőt és ügyvivő helyettest választ, ellenőrzi és értékeli tevékenységüket. 
 
b) Tagjai munkakörülményeit, bérezését, munkaidő beosztását, szociális és 
munkavédelmi helyzetét érintő kérdésekben javaslatot tesz, előterjesztéseket készít 
az alapszervezet vezető testülete, bizottsága és a tagozat területi és országos 
szervei felé. 
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c) Dönt az alapszervezet vezető testülete és bizottsága által hatáskörébe utalt 
pénzügyi, személyi, szervezeti és érdekvédelmi kérdésekben. 
 
d) Dönt az alapszervezet vezető testülete és bizottsága által hatáskörébe utalt 
pénzügyi, személyi, szervezeti és érdekvédelmi kérdésekben. 
 
e) Feladatainak ellátása érdekében igénybe veheti az alapszervezet valamennyi 
testületének bizottságának és tisztségviselőinek segítségét. 
 
A tagozat működési rendje: 
 
A tagozatok tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. 
Szavazategyenlőség esetén a tagozat ügyvivőjének szavazata dönt. 
 
A tagozatot össze kell hívni, ha a hatáskörébe utalt kérdésben dönteni kell, ha 
tagjainak 25%-a ok és cél megjelölésével kéri. 
 
A tagozat határozatképes, ha tagjainak 2/3-a jelen van. A tagozat határozatait 
egyszerű többséggel hozza. 
 
A tagozat munkaidőben történő összehívása előtt az alapszervezet vezetőjével és a 
munkáltatóval egyeztetni kell. 
 
A tagozati ügyvivő kötelességei és jogai: 
 
A tagozati ügyvivő képviseli a tagozatot az alapszervezet bizottságában, valamint a 
tagozat területi és országos testületeiben. 
 
A tagozati ügyvivő köteles gondoskodni a tagozat üléseinek megszervezéséről és 
lebonyolításáról. 
 
A tagozat által hozott döntéseket a tagozati ügyvivő köteles képviselni, illetve 
továbbítani a hatáskörébe tartozókat végrehajtani. 
 
A tagozat ügyvivő köteles továbbítani az alapszervezet bizottságai és testületei felé a 
tagok által megfogalmazott véleményt, igényt és felvetést, valamint minden 
szakszervezeti érdekvédelmi, szervezetpolitikai, gazdasági és személyi jellegű 
kérdéséről a tagok részére tájékoztatást nyújtani. 
 
A felsorolt kötelességek elsősorban az ügyvivő akadályoztatása esetén, a 
jogosítványok minden esetben a helyettesére is vonatkoznak. 
 
6) Rétegszervezetek: 
 
Az alapszervezet a különböző nem és korcsoportokhoz tartozó tagjai 
kezdeményezésére, azok sajátos érdekeinek megjelenítése és közösségi igényeik 
ellátása céljából az alábbi rétegszervezeteket működteti: 
- nőbizottság 
- ifjúsági bizottság 
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A rétegszervezet feladata, jog- és hatásköre: 
 
a) Ügyvivőt és ügyvivő helyettest választ, ellenőrzi és értékeli tevékenységüket. 
 
b) Tagjai munkakörülményeit, bérezését, munkaidő beosztását, javaslatokat tesz, 
előterjesztéseket készít az alapszervezet vezető testülete, bizottsága és a 
rétegszervezet területi és országos szervezetei felé. 
 
c) A szakszervezeti bizottság felhatalmazása alapján (tudomásul vételével) eljár, 
képviseli a tagjait a munkáltató előtt. 
 
d) Dönt az alapszervezet vezető testülete által a hatáskörébe utalt pénzügyi, 
személyi, szervezeti és érdekvédelmi kérdésekben. 
 
e) Feladatainak ellátása érdekében igénybe veheti az alapszervezet valamennyi 
testületének, bizottságának és tisztségviselőinek segítségét. 
 
f) Tagjai igénye alapján összeállított éves tervet készít. 
 
g) Közösségi (sport, kulturális) rendezvényeket szervez. 
 
A rétegszervezetek működési rendje: 
 
A rétegszervezet tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. Szavazategyenlőség 
esetén a rétegszervezet ügyvivőjének szavazata dönt. 
 
A rétegszervezet munkaidőben történő összehívása előtt az alapszervezet 
vezetőjével a munkáltatóval egyeztetni kell. 
 
 
A rétegszervezet ügyvivőjének kötelességei és jogai: 
 
- Képviseli a rétegszervezetet az alapszervezet testületeiben és bizottságaiban, 
valamint a rétegszervezet területi és országos testületeiben. 
 
- Köteles gondoskodni a rétegszervezet ülésének megszervezéséről és 
lebonyolításáról. 
 
- Köteles képviselni a rétegszervezet által hozott döntéseket, a hatáskörébe 
tartozókat végrehajtani. 
 
- Köteles továbbítani az alapszervezeti bizottságok és testületei felé a tagok által 
megfogalmazott véleményt, igényt és felvetést, valamint minden szakszervezeti 
érdekvédelmi, szervezetpolitikai, gazdasági és személyi jellegű kérdéséről a tagok 
részére tájékoztatást nyújtani. 
 
- Köteles a tagjait érintő munkaharc akciók, kampányok és közösségi jellegű 
rendezvények megszervezésében aktívan közreműködni. 
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A felsorolt kötelességek elsősorban a rétegszervezet ügyvivőjének akadályoztatása 
esetén, a jogosítványok minden esetben a helyettesére is vonatkoznak. 
 
V. Az alapszervezet gazdálkodása: 
 
Az alapszervezet a Vasutasok Szakszervezete Kongresszusán meghatározott 
tagdíjrészesedésből és egyéb bevételekből a legfelsőbb döntést hozó testületük által 
elfogadott költségvetés szerint gazdálkodik. 
 
VI. Választási szabályok: 
 
A Vasutasok Szakszervezete Választmánya által elfogadott Választási Szabályzat 
alapján a helyi viszonyoknak megfelelően alakítja a saját választási rendszerét. 
 
 
 
 
VII. Záró rendelkezések: 
 
Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat . 20…. év ……….hó …. nap lép hatályba. 
 
Jóváhagyta a Vasutasok Szakszervezete ………………………………alapszervezete 
(taggyűlése, küldöttértekezlete, bizalmi testülete) 20…. év ………..….. hó…. napján. 
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A Vasutasok Szakszervezete választott 
szakszervezeti tisztségviselői 

 
 
Alapszervezet 

• szakszervezeti bizottság elnöke, 
• szakszervezeti bizottság titkára, 
• szakszervezeti bizottság tagjai, 
• szakszervezeti bizottság gazdasági felelőse, 
• főbizalmi, főbizalmi-helyettes, 
• PEB elnöke és tagjai, 
• szakszervezeti bizalmi, bizalmi-helyettes, 
• irodavezető, 
• tagozati ügyvivő, 
• rétegszervezeti ügyvivő, 
• tagozati ügyvivő-helyettes, 
• rétegszervezeti ügyvivő-helyettes, 
• szakszervezeti bizottság mellett működő munkabizottságok tagjai, 
• sztrájkbizottság tagjai, sztrájkőrök, 

 
 
Területi Képviselet 

• területi képviselet vezetője, helyettese (i), 
• területi bizottság tagjai, 
• szakmai bizottság vezető, 
• Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai, 
• Felügyelő és Etikai Bizottság tagjai, 
• területi tagozati ügyvivő, 
• területi rétegszervezeti ügyvivő, 
• területi tagozati ügyvivő-helyettes, 
• területi rétegszervezeti ügyvivő-helyettes, 
• területi képviselet munkabizottságának tagjai, 
• sztrájkbizottság tagjai.  

 
 
Szakmai Képviselet, Intéző Bizottság 

• szakmai képviselet, intéző bizottság vezetője (titkára), helyettese (i), 
ügyvezetője 

• szakmai képviselet ügyvivője, 
• szakmai képviselet területi ügyvivő, 
• szakmai képviselet, intéző bizottság tagjai, 
• Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai, 
• tagozatvezető (országos), 
• tagozatvezető helyettes (országos), 
• rétegszervezeti ügyvivő,  
• tagozati ügyvivő,  
• szakmai bizottság vezető, 
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• rétegszervezeti ügyvivő-helyettes, 
• tagozati ügyvivő-helyettes, 
• szakmai képviselet, intéző bizottság munkabizottságának tagjai, 
• sztrájkbizottság tagjai. 

 
Társasági ügyvivők 
 
VSZ Országos Nyugdíjas Szervezet 

• ONYSZ Választmányi tag 
• ONYSZ Elnökségi tag 
• elnök, 
• alelnök, 
• ügyvezető elnök, 
• titkár, 
• ONYSZ munkabizottságok tagjai. 

 
VSZ Országos szintű rétegszervezetei: 

• Női Tagozat vezetője, országos testületének tagjai, 
• Ifjúsági Tagozat vezetője, országos testületének tagjai. 

 
VSZ Országos Vezető testületei:  

• Mandátummal rendelkező kongresszusi küldöttek, 
• Választmány tagjai, 
• Elnökség tagjai, 
• Választmány és Elnökség mellett működő munkabizottságok tagjai. 

 
Kongresszuson választott tisztségviselők 

• VSZ elnöke 
• VSZ alelnökei 
• VSZ Elnökség tagjai 
• VSZ Felügyelő Bizottság elnöke, tagjai 

 
Hazai, illetve nemzetközi szakszervezeti szövetségek testületeinek tagjai. 
 
Központi munkatársak. 
 
Munkajogi védelemben részesülő tisztségviselők. 
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A Választmány és az Elnökség mellett működő munkabizottságok 
 

 
 

Munkaruházati Bizottság: 
 
 Vezetője: Szabó Gyula   Forgalmi SZK vezetője 

 

Tagjai: Károlyi Csaba  GIB titkár 
   Hodosán Zsolt  SZSZK delegáltja 

 Németh Gáborné  KHI SZK vezetője 
 Soós József   PML SZK vezetője 
 

  

Költségvetési Bizottság: 
 

Vezetője: Suszter Csaba  Debrecen TK vezetője 
 
 

Tagjai: Horváthné Czindery Zsuzsanna  Pécs TK vezetője 
Dr. Kotter József  érdekvédelmi alelnök 
Sebők Tamás  Szeged TK vezetője 
Szöllősiné Orosz Éva Pénzügyi és Ellátási Osztály vezetője 
Zlati Róbert   érdekvédelmi alelnök  

 
 
 

A munkabizottsági tagok mandátuma a tisztújító kongresszust követően módosításra 
kerülő új SZMSZ Választmány által történő elfogadásáig tart. 
Választási cikluson belül lemondás, visszahívás (vagy más ok miatt) megüresedett 
helyet a Választmány határozatával lehet betölteni. 
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Területi Képviseletek testületeinek összetétele 
 
 
Budapest 
 
Titkári Testület: 

• A Területi Bizottság tagjai, 
• A Területi Képviselet működési körébe tartozó alapszervezetek 

titkárai (elnökei), 
• Ifjúsági Tagozat-, Női Tagozat területi ügyvivője, az ONYSZ Területi 

Képviselet vezetője. 
 
Területi Bizottság: 

• Területi Képviselet vezetője, 
• Területi Képviselet vezető helyettese (i), 
• 1 fő Forgalmi Szakmai Bizottság, 
• 1 fő Személyszállítási Szakmai Bizottság vezető, 
• 1 fő CARGO Szakmai Bizottság vezető, 
• 1 fő Gépész Szakmai Bizottság, 
• 1 fő Pálya Mérnöki Létesítményi Szakmai Bizottság, 
• 1 fő GT Szakmai Bizottság, 
• 1 fő TEB Szakmai Bizottság vezető, 
• 1 fő KHI Szakmai Bizottság vezető, 
• 1 fő Egészségügyi Szakmai Bizottság vezető, 
• 1 fő Járműjavító Szakmai Bizottság vezető, 
• 1 fő Ifjúsági Tagozat területi ügyvivő, 
• 1 fő Női Tagozat területi ügyvivő. 

 
Debrecen 
 
Titkári Testület: 

• A Területi Képviselet vezető, helyettese (i), 
• A Területi Képviselet működési körébe tartozó alapszervezetek 

titkárai (elnökei), 
• Ifjúsági Tagozat, Női Tagozat területi vezetői, ONYSZ Területi 

Képviselet vezetője, 
 
Területi Szakmai Bizottságok: 

• Forgalmi Szakmai Bizottság. 
• Személyszállítási Szakmai Bizottság. 
• GIB Szakmai Bizottság. 
• Pálya Mérnöki Létesítményi Szakmai Bizottság. 
• GT-KFT Szakmai Bizottság. 
• TEB Szakmai Bizottság. 
• KHI Szakmai Bizottság. 
• Egészségügyi Szakmai Bizottság. 
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Tagjai:  

• A régióban működő egyes szakágakhoz, üzletághoz tatozó 
alapszervezetek titkárai, illetve szakmai képviselői. 

• A szakágon belül működő tagozatok vezetői. 
  

Miskolc 
 
Titkári Testület: 

• a Területi Képviselethez tartozó alapszervezetek titkárai 
• Területi Képviselet vezetője, 
• Területi Képviselet vezető helyettesei, 
• Területi Képviselet irodavezetője, 
• Területi Szakmai vezetői, 
• Női Tagozat területi vezetője, 
• Ifjúsági Tagozat területi ügyvivője, 
• ONYSZ Területi Képviselet vezető. 

 
Területi Bizottság: 

• Területi Képviseletvezető, 
• Területi Képviselet vezető helyettesei, 
• TEB Szakmai Bizottság ügyvivő, 
• START JBI területi ügyvivő, 
• CARGO Szakmai Bizottság területi ügyvivő, 
• SZK Szakmai Bizottság területi ügyvivő, 
• GT Szakmai Bizottság vezető, 

 
Küldöttértekezlet: 

• Területi Képviseletvezető, 
• Területi Képviselet vezető helyettesei, 
• Területi Képviselet irodavezetője, 
• Alapszervezeti titkárok (20 fő), 
• Alapszervezetek küldöttei (50-100 fő között 1 fő, 100 fő fölött + 1 fő) 
• Női Tagozat területi vezetője, 
• Ifjúsági Tagozat területi ügyvivője, 
• ONYSZ Területi Képviselet vezető, 
• FEB vezető, 
• PEB vezető, 

 
Pécs 
 
Küldöttgyűlés: 

• az alapszervzetek által választott küldöttek (50 tag után 1 fő) 
• Területi Képviselet tagjai, 
• Területi Ifjúsági Tagozat vezetője, 
• Területi Női Tagozat vezetője, 
• Területi Sportbizottság vezetője. 
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VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

5. számú melléklet 
Titkári Testület: 

• Területi Képviselet vezetője, 
• Területi Képviselet vezető helyettese (i), 
• A Területi Képviselet működési körébe tartozó alapszervezetek 

titkárai. 
• Ifjúsági Tagozat, Női Tagozat területi ügyvivője, ONYSZ Területi 

Képviselet vezetője és a Sportbizottság vezetője. 
 
Területi Bizottság: 

• Területi Képviselet vezetője, 
• Területi Képviselet vezető helyettese, 
• 1 fő Forgalmi Szakmai Bizottság, 
• 1 fő MÁV-START Szakmai Bizottság vezető, 
• 1 fő CARGO Szakmai Bizottság vezető, 
• 1 fő Gépész Szakmai Bizottság, 
• 1 fő Pálya Mérnöki Létesítményi Szakmai Bizottság, 
• 1 fő GT Szakmai Bizottság, 
• 1 fő TEB Szakmai Bizottság vezető, 
• 1 fő KHI Szakmai Bizottság vezető, 

 
Szeged 
 
Titkári Testület: 

• a régióban működő szakszervezeti bizottságok titkáraiból, a területi 
képviselet vezetőjéből és helyetteséből, a területi Ifjúsági és Női 
Tagozat vezetőjéből, valamint az ONYSZ területi vezetőjéből áll. 

 
Területi Bizottság: 

• a régióban működő egyen szakmai képviseletekhez tartozó 
(alapszervezetek által delegált) egy-egy fő szakmai bizottság 
vezetőből, a Területi Képviselet vezetőjéből és helyetteséből áll. 

 
Szombathely 
 
Titkári Testület: 

• Területi Képviselet vezetője, 
• Területi Képviselet vezető helyettese (i), 
• Területi Képviselet működési körébe tartozó Szakszervezeti 

Bizottságok titkárai, 
• Területi Szakmai Képviselet vezetők, 
• Női Tagozat területi ügyvivője, 
• Ifjúsági Tagozat területi ügyvivője, 
• ONYSZ Területi Képviselet vezetője. 

 
Területi Bizottság: 

• Területi Képviselet vezetője, 
• Területi képviselet vezető helyettese (i), 
• a TK működési körébe tartozó Területi Szakmai Bizottságok vezetői, 
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VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

5. számú melléklet 
• Női Tagozat területi ügyvivője, 
• Ifjúsági Tagozat területi ügyvivője. 

 
Záhony 
 
Titkári Testület: 

• A Területi Képviselet vezetője, helyettesei, 
• A területén működő szakszervezeti bizottságok titkárai, 
• Női Tagozat területi vezetője, 
• Ifjúsági Tagozat területi ügyvivője, 
• ONYSZ Területi Képviselet vezetője. 

 
Területi Szakmai Bizottságok 

• Forgalmi Szakmai Bizottság, 
• CARGO Szakmai Bizottság. 

Tagjai: 
Az adott szakmához tartozó – bizalmiak által választott - területi szakmai bizottság 
vezető, valamint az alapszervezetekből delegált szakmai bizottságok tagjai.  
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VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

6. számú melléklet 
 

Szakmai Képviseletek testületeinek összetétele 

 

Forgalmi Szakmai Képviselet (FSZK) 

Intézőbizottság tagjai: 

• a Szakmai Képviselet vezetője és két helyettese, 
• a Területi Szakmai Képviselet vezetők, 
• az Ifjúsági Tagozat szakmai ügyvivője. 

Küldöttértekezlet tagjai: 

• az FSZK vezetője és két helyettese, 
• Alapszervezetek forgalmi titkárai, forgalmi szakmai ügyvivői. 

 

CARGO Szakmai Képviselet 

Intézőbizottság tagjai: 

• a Szakmai Képviselet vezetője és helyettesei (2 fő), 
• a TSZB vezetők 
• a CARGO műszaki szolgálat képviselői (2 fő), amelyeket a 

Küldöttértekezlet választ, 
• az Ifjúsági Tagozat szakági ügyvivője. 

Küldöttértekezlet tagjai: 

• az Intézőbizottság tagjai, 
• valamint a TSZB-k küldöttei, melyek létszámáról és elosztásáról 

az Intézőbizottság az ülés összehívásakor dönt. 
 

PML Szakmai Képviselet: 

Szakmai Képviselet tagjai: 

• Szakmai Képviselet vezető, 
• Szakmai Képviselet vezető helyettes, 
• Területi képviseleteknél megválasztott ügyvivő (6 fő), 
• Ifjúsági tagozat szakmai ügyvivője. 
 

VSZ PML Szakmai Képviselet Titkári Testülete tagjai: 

• A VSZ PL alapszervezetek titkárai és a szavazati joggal 
rendelkező főbizalmiak (Tapolca, Zalaegerszeg). 
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VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

6. számú melléklet 
Gépészeti Intéző Bizottság 

Gépészeti Titkári Tanács tagjai: 

• a VSZ GIB-hez tartozó alapszervezetek titkárai és a GIB 
választott tisztségviselői. 

Gépészeti Intéző Bizottság tagjai: 

• a Gépészeti Területi Bizottságok 1-1 képviseletvezető (Budapest 
2 fő képviseletvezető és képviseletvezető helyettes), JJ területről 
4 fő, a GIB titkára, GIB ügyvezetője, titkár helyettesek - 
(szakmacsoport vezetők), GYSEV képviselője és az Ifjúsági 
Tagozat szakmai vezetője. 

KHI Szakmai Képviselet 

Szakmai Képviselet tagjai: 

• SZK vezető, 
• SZK vezető-helyettesei (Tagozatvezetők) 

Titkári Testülete tagjai: 

• SZK vezető, 
• SZK vezető-helyettesek (Tagozatvezetők), 
• Alapszervezeti titkárok. 

 

START Szakmai képviselet 
Intézőbizottság (IB) 

Tagjai: 
• a Szakmai Képviselet vezetője és helyettesei, 
• TSZVI SZB vezetők, valamint létszám alapján delegáltak, 
• Záhony TK Személyszállítási képviselője, 
• Utasellátó képviselője, 
• Irányítási szint képviselője, 

• Ifjúsági Tagozat szakági ügyvivője. 
 

Küldöttértekezlet  
A Személyszállítás Szakmai Képviselet legfelsőbb döntéshozó szerve. 

Tagjai: 
• a Szakmai Képviselet vezetője és helyettesei, 
• Ifjúsági Tagozat szakági ügyvivője, 
• az IB által elkészített irányelvek szerint az érintett 

alapszervezetek által delegáltak (delegálás egy választási 
ciklusra szól). 

•  
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VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

6. számú melléklet 
Távközlő-, Erősáramú és Biztosítóberendezési Szakmai Képviselet (TEB SZK) 
 

Szakmai Képviselet tagjai: 
 

• A Szakmai Képviselet vezetője, 
• A Szakmai Képviselet ügyvivője, 
• Területi Képviseletenként 1-1 fő, 
• Amennyiben a TK képviselője nem azonos a tagozatvezetővel, 

úgy a tagozatvezető, 
• Technológiai Központ 1 fő, 
• Ifjúsági Tagozat szakmai ügyvivője, 

 
Tagozatok: 
 Távközlési Tagozat, 
 Erősáramú Tagozat, 
 Biztosítóberendezési Tagozat. 

 
Küldöttértekezlet tagjai:  

• A Szakmai Képviselet tagjai, 
• A Tagozatok vezetői, 
• A Szakmai Képviselethez tartozó alapszervezetek titkárai és a 

tagozatok küldöttei. 
 

Vasútegészségügyi Intéző Bizottság 

Intéző Bizottság tagjai, egyben titkári testület: 

• IB titkára, 

• IB titkár helyettesek 2 fő 

• Ügyvivő, 

• VSZ Választmány tagja, 

• alapszervezetek titkárai. 

Küldött értekezlet: 

• IB titkára, 

• IB titkár helyettesek 2 fő, 

• Ügyvivő, 

• VSZ Választmány tagja, 

• alapszervezeti titkárok. 

A további küldötteket az alapszervezetek létszámarányosan választják. 
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VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

6. számú melléklet 
 

Járműjavítók Intéző Bizottsága 

 
Intéző Bizottság tagjai (egyben titkári testület): 

• Járműjavítók IB titkára, 

• alapszervezetek titkárai. 

 

Küldöttértekezlet: 

• Intéző Bizottság tagjai, 

• a további küldötteket az alapszervezetek létszámarányosan választják. 
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VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
7. számú melléklet 

 
Rétegszervezetek testületeinek összetétele 

 
 
Ifjúsági Tagozat 

 
A VSZ IT operatív végrehajtó testülete, két Küldöttértekezlet között a VSZ IT 
felsőszintű irányító testülete, amely a Küldöttértekezlet és saját határozatai 
alapján irányítja a szervezet érdekvédelmi, szervezetpolitikai és pénzügyi 
tevékenységét.  

 
 

Ifjúsági Tagozat Tanácsa tagjai: 
• a VSZ IT vezetője, 
• a VSZ IT tagozatvezető helyettese 
• az "Alapítvány a Vasutas Fiatalokért" Kuratórium elnöke, 
• Területi ügyvivők 
• Szakmai ügyvivők 

 
A területi és a szakmai ügyvivői poszt egyszerre is betölthető. 
 
 
Női Tagozat 
 

Küldöttértekezlet: 
Szavazati jogú küldöttek: 
• Alapszervezetek delegáltjai, 
• Nőbizottság tagjai. 

 
Nőbizottság: 
A küldöttértekezletek között a Női Tagozat Operatív testülete. 
Tagjai: 

• tagozat vezetője, 
• tagozat vezető helyettese, 
• Kollár Sándorné örökös Nőbizottsági tag, 
• a középszervezetek alapszervezetei által delegált, a 

küldöttértekezleten megerősített bizottsági tagok. 
 

Középszervezeti Nőbizottság: 
A VSZ Szakmai (KHI IB, Járműjavítók IB, Vasútegészségügyi IB, 
utazók) és Területi szervezetein belül fejti ki tevékenységét. 
 
Tagjai a középszervezethez tartozó alapszervezetek által delegált 
tagok. 

 
Alapszervezeti szinten: 

Nőfelelős tevékenykedik. 
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VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

8. számú melléklet 
 

 
Vasutasok Szakszervezete Országos Nyugdíjas Szervezet testületei 

 
 
 
VSZ ONYSZ Küldöttértekezlete: 

• Tagjait a szakszervezeti tagok közvetlenül, vagy képviselőik útján 
választják. A küldöttek létszámáról, delegálásának elveiről, módjáról a 
választmány dönt.  

•  
 

VSZ ONYSZ Választmánya: (max. 25 fő a következő ciklustól) 
• Elnök 
• Alelnök 
• Ügyvezető elnök 
• 22 fő választmányi tag, akik a területi elv figyelembe vételével a 

küldöttértekezleten kerülnek megválasztásra. 
 
 
VSZ ONYSZ Elnökség tagjai: 11 fő    

• A VSZ ONYSZ elnöke, alelnöke, ügyvezető elnöke, Szervezetépítési, 
Nyugdíjbiztosítási, Szociális és Egészségügyi Bizottság vezetői.  További 
tagjait a – területi elv figyelembe vételével – a választmány választja.  

 
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: 3 fő 
 
 
Felügyelő és Etikai Bizottság: 3 fő 
 
 
VSZ ONYSZ munkabizottságai: 

• Szervezetépítési Bizottság 
• Tájékoztatási és Képzési Bizottság 
• Nyugdíjbiztosítási Bizottság 
• Szociális és Egészségügyi Bizottság 
• Kulturális és Szabadidő Bizottság 
• Civil Kapcsolatok Bizottsága 
• Rendezvényszervező és Kegyeleti Bizottság 
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VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
SZERVEZETTI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

9. számú melléklet 
 
Mt. 273.§ (1) „A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a – a (3) bekezdés szerint megjelölt – 
választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló (a továbbiakban: tisztségviselő) munkaviszonyának a munkáltató 
által felmondással történő megszüntetéséhez, valamint a munkáltató tisztségviselőt érintő 53. § szerinti intézkedéséhez.„ 
 

A HATÁSKÖRILEG ILLETÉKES TESTÜLET MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL MINDEN ESETBEN A TISZTSÉGVISELŐ 
LEGMAGASABB SZÍNTŰ TISZTSÉGÉT KELL FIGYELEMBE VENNI! 

 
Alapszervezeti tisztségviselő Mt. 273. § (1) bekezdésben meghatározott 

eljárásra jogosult szakszervezeti szerv 
 
gazdasági felelős, szakszervezeti bizalmi, bizalmi-helyettes   helyi szakszervezeti bizottság  
 
főbizalmi, főbizalmi-helyettes,       helyi szakszervezeti bizottság 
 
Kollektív Szerződés Helyi Függelék kötésére jogosult főbizalmi, illetve  
   helyettese esetén        hatáskörileg illetékes TK  
 
szakszervezeti bizottság elnöke       hatáskörileg illetékes TK  
 
szakszervezeti bizottság titkára       hatáskörileg illetékes TK  
 
szakszervezeti bizottság tagjai       hatáskörileg illetékes TK  
  
szakszervezeti bizottság mellett működő munkabizottságok tagjai  helyi szakszervezeti bizottság 
 
tagozati ügyvivő         helyi szakszervezeti bizottság 
 
tagozati ügyvivő-helyettes        helyi szakszervezeti bizottság 
 
rétegszervezeti ügyvivő        helyi szakszervezeti bizottság 
 
rétegszervezeti ügyvivő-helyettes      helyi szakszervezeti bizottság 
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VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
SZERVEZETTI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

9. számú melléklet 
 
sztrájkbizottság tagjai, sztrájkőrök      hatáskörileg illetékes TB  
 
irodavezető          helyi szakszervezeti bizottság 
 
PEB elnöke és tagjai        helyi szakszervezeti bizottság 
 
Területi Képviselet tisztségviselője: Mt. 273. § (1) bekezdésben meghatározott 

eljárásra jogosult szakszervezeti szerv 
 
Területi Képviselet vezetője, helyettese      VSZ Választmány 
 
Irodavezető          VSZ Választmány 
 
Területi Könyvelő         Területi Képviselet 
 
Területi Képviselet (Bizottság) tagja      Területi Képviselet 
 
Területi Képviselet munkabizottságának tagja     Területi Képviselet 
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagja      Területi Képviselet 
 
Felügyelő és Etikai Bizottság tagja      Területi Képviselet  
    
Területi tagozati ügyvivő        Területi Képviselet 
 
Területi tagozati ügyvivő-helyettes      Területi Képviselet 
 
Területi rétegszervezeti ügyvivő       Rétegszervezet országos testülete 
 
Területi rétegszervezeti ügyvivő-helyettes     Rétegszervezet országos testülete 
 
Sztrájkbizottság tagja         Területi Képviselet 

 2 



VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
SZERVEZETTI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

9. számú melléklet 
 
Szakmai Képviselet, 
Intéző Bizottság tisztségviselője      Mt. 273. § (1) bekezdésben meghatározott  

eljárásra jogosult szakszervezeti szerv 
 
Szakmai Képviselet vezetője, helyettese     VSZ Választmány 
 
Szakmai Képviselet ügyvivője       VSZ Választmány 
 
Intéző Bizottság titkára, helyettese      VSZ Választmány 
 
Irodavezető          VSZ Választmány 
 
Szakmai Képviselet, Intéző Bizottság tagja     Szakmai Képviselet, Intéző Bizottság 
 
Szakmai Képviselet, Intéző Bizottság munkabizottságának tagjai  Szakmai Képviselet, Intéző Bizottság 
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai      Szakmai Képviselet, Intéző Bizottság 
 
Tagozati ügyvivő, helyettes       Szakmai Képviselet, Intéző Bizottság 
 
Tagozatvezető, helyettes (országos)      Szakmai képviselet, Intéző Bizottság 
 
Rétegszervezeti ügyvivő, helyettes      Rétegszervezet országos testülete  
 
Rétegszervezeti ügyvivő-helyettes,      Rétegszervezet országos testülete  
 
Sztrájkbizottság tagjai        Területi Képviselet 
 
Országos Nyugdíjas Szervezet       Mt. 273. § (1) bekezdésben meghatározott  

eljárásra jogosult szakszervezeti szerv 
elnök 
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VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
SZERVEZETTI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

9. számú melléklet 
alelnök,          a nyugdíjas tisztségviselőket nem érinti 
ügyvezető elnök 
titkár, 
irodavezető          ONYSZ 
 
Rétegszervezetek         Mt 273. § (1) bekezdésben meghatározott  

eljárásra jogosult szakszervezeti szerv 
 
VSZ Női Tagozat vezetője        VSZ Választmánya 
VSZ Női Tagozat országos testületének tagjai     VSZ Nőbizottság 
VSZ Ifjúsági Tagozat vezetője       VSZ Választmánya 
VSZ Ifjúsági Tagozat országos testületének tagjai    VSZ Ifjúsági Tagozata 
 
 
Országos vezető testületek:       Mt. 273. § (1) bekezdésben meghatározott 

eljárásra jogosult szakszervezeti szerv 
 
kongresszusi küldöttek         VSZ Választmány  
VSZ Választmány tagjai        VSZ Választmány 
VSZ Elnökség tagjai        VSZ Választmány 
Választmány és Elnökség munkabizottságainak tagjai   VSZ Választmány 
 
Kongresszuson választott tisztségviselők     Mt. 273. § (1) bekezdésben meghatározott  

eljárásra jogosult szakszervezeti szerv 
 
VSZ elnöke és alelnökei        VSZ Választmány 
Felügyelő Bizottság elnöke, tagjai,      VSZ Választmány 
Hazai, illetve nemzetközi szakszervezeti szövetségek  
testületeinek tagjai         VSZ Választmány 
Központi munkatársak        VSZ Választmány 
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VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
10. számú melléklet 

 
 
 
 

Felhatalmazás 
(minta) 

 
 
 
A Vasutasok Szakszervezete ……………………………………………………………….  

alapszervezete a VSZ Alapszabályának VI fejezete 1.1 pontjának g.) alpontjában 

rögzített Kollektív Szerződés (KSZ) megkötéséről szóló jogosultságról lemond a VSZ 

Elnöke javára. 

 

Ennek értelmében a Szakszervezeti Bizottság továbbra is előkészíti a munkáltatóval 

kötendő kollektív erejű megállapodásokat, de annak aláírásával a Vasutasok 

Szakszervezete Elnökét bízza meg. 

 

A Vasutasok Szakszervezete elnöke akadályoztatása esetén az alapszervezet 

hatáskörébe tartozó kollektív erejű megállapodások aláírásával megbízhatja a 

Szakszervezeti Bizottság titkárát. 

 

A döntést az alapszervezet Szakszervezeti Bizottsága 20…. év. ………………..hó  

…..napján megtartott ülésén ………igen, …….nem, ………tartózkodás arányú 

döntéssel hozta. 

 

Kelt:  

 
 

………………………………. 
szb. titkár 

 
 



VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
                                                                                         11. számú melléklete 

 
 

Eljárási szabályok  
a Vasutasok Szakszervezetében szakszervezeti tevékenységet 

teljes munkaidőben ellátó tisztségviselők összeférhetetlenségére 
vonatkozóan 

 
 
VSZ Alapszabály XI. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
„A szakszervezeti tevékenységét teljes munkaidőben ellátó tisztségviselő 
köteles a VSZ Elnöksége részére bejelenteni, amennyiben további 
munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, illetve olyan 
tevékenységet folytat, ami érinti főmunkaidejét.” 
 
A szakszervezeti tevékenységét teljes munkaidőben ellátó tisztségviselő köteles a 
VSZ Elnöksége részére bejelenteni, 

− amennyiben a VSZ működési körébe tartozó munkáltatóval a 
munkaviszonyon kívül egyéb szerződéses jogviszonyban áll, vagy létesít, 

− amennyiben a VSZ működési területén kívül eső vállalkozást folytat, vagy 
munkaviszonyt, szerződéses jogviszonyt létesít. 

 
VSZ vezető tisztségviselők, akik az összeférhetetlenség szabálya alá esnek: 

− a VSZ elnöke, 
− a VSZ alelnökei, 
− a területi szervezetek vezetői, 
− szakmai és rétegszervezetek, tagozatok vezetői, 
amennyiben a tevékenységüket teljes munkaidős kikértként főállású 
tisztségviselőként végzik. 

 
A VSZ Elnöksége a bejelentést követő első ülésén köteles a bejelentést 
megtárgyalni. 
Az Elnökség az érintett tisztségviselő meghallgatása után hozza meg döntését. 
Megállapítja, hogy a nyilatkozatot tevő tisztségviselő nem áll összeférhetetlenség 
hatálya alatt, vagy az összeférhetetlenség olyan csekély fokú, hogy a tisztségviselő 
tovább folytathatja tisztségét, amennyiben az összeférhetetlenség olyan mértékű, 
hogy a szakszervezeti munka végzését gátolja, illetve a szakszervezet érdekeit 
veszélyezteti köteles a tisztségviselőt felszólítani, hogy a határozatot követően 30 
napon belül az összeférhetetlenséget szüntesse meg.  
 
Amennyiben a tisztségviselő az összeférhetetlenséget a felszólítást követő 30 
napon belül nem szünteti meg, az Elnökség kezdeményezi a „függetlenítés 
megszüntetetését”, vagy a tisztségéből való visszahívását. 
 

 
 
 
 



VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
                                                                                         11. számú melléklete 

 
 
 

Bejelentő lap 
 

A Vasutasok Szakszervezete teljes munkaidőben tevékenységet ellátó 
tisztségviselőinek 

más munkavégzésre irányuló jogviszonyáról. 
 
 
 
Alulírott ………….………………………..…………………………................................... 

a Vasutasok Szakszervezete ……………………………..…tisztségviselője bejelentem 

a Vasutasok Szakszervezete Elnökségének, hogy 

 

a VSZ működési területén belül a szakszervezeti tevékenységemen kívül az alábbi 

munkáltatóval állok (létesítek) egyéb szerződéses jogviszonyban.  

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 
A VSZ működési körén kívül az alábbi munkáltatóval állok, (létesítek) 

munkaviszonyban, illetve egyéb szerződéses (pl. vállalkozási, megbízási) 

jogviszonyban.  

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 
 
Kelt:        

 
 
 
tisztségviselő aláírása 

 
 
 



VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

12. számú melléklet 
 
 

 
Vasutasok Szakszervezete szabályzatai 

 
 
 

1. Alapszabály       (kongresszusi hatáskör) 

2. Szervezeti és Működési Szabályzat   (választmányi hatáskör) 

3. Választási Szabályzat     (választmányi hatáskör) 

4. Számviteli Belső Szabályzat    (választmányi hatáskör) 

Mellékletei:  

o Számviteli politika 

o Számlarend 

o Eszközök és Források leltárkészítési és leltározási szabályzata 

o Pénzkezelési és értékelési szabályzat 

 Tagdíjkezelési Szabályzat 

o Bizonylati szabályzat 

o Iratkezelési és irattározási szabályzat 

o Központi Segélyezési Szabályzat 

5. Tagsági Igazolvány Kezelési Szabályzat  (választmányi hatáskör) 

6. Egységes Szolidaritási és Szolgáltatási Alap   (választmányi hatáskör) 

(ESZSZA) Szabályzat 

7. Kitüntetési Szabályzat     (választmányi hatáskör) 

8. Sztrájkszabályzat      (választmányi hatáskör) 

     9. Munkajogi védelemben részesülő munkavállalók megjelöléséről szóló szabályzat. 

 (választmányi hatáskör) 
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