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I. 

 

A Vasutasok Szakszervezete (a továbbiakban: VSZ) 2019. május 17-18-án tartott XIX. 

tisztújító Kongresszusán a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülé-

si jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény kötelezése alapján, a VSZ Alapszabályában foglaltaknak 

megfelelően 5 tagú Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) került megválasztásra. 

 

A VSZ FB elnöke: Tóthné dr. Pelle Ilona 

A VSZ FB tagjai: Bekéné Csongrádi Katalin 

 dr. Dienes Zsuzsanna 

 Szmrekovszky András 

 Tarjányiné Elter Tünde 

 

II. 

 

Az FB feladat és jogkörét a jogszabályok, valamint a VSZ Alapszabálya rögzíti. 

Az FB munkáját ügyrend, eljárásrend és ülésterv alapján végzi. Az Alapszabály VI. fejezet 

6. pontja alapján az FB által 4/5-ös többséggel elfogadott ügyrendet a Kongresszus hagyja 

jóvá. 

Az elfogadott ülésterv tartalmazta a kitűzött feladatokat, azok ütemezését. A feladatok el-

végzését kezdetben a havi rendszerességgel tartott rendes üléseinken tárgyaltuk meg. A ki-

tűzött feladatokat, ellenőrzéseket a bizottság tagjai végezték el. Az ellenőrzések során a VSZ 

szakértőivel egyeztettek, külső szakértő igénybevételére, - tekintettel a költségkímélésre, - 

nem került sor. 

A vizsgálatot végzők jelentést készítettek az elvégzett munkáról, melyet a bizottság vélemé-

nyezett, és a vizsgálatokra alapítva tette meg javaslatait az ügyvezetés és az elnökség felé. 

A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készült. A bizottsági üléseken, - egy kivételével - a VSZ 

ügyvezetése valamennyi alkalommal képviseltette magát, így a VSZ gazdálkodásával, ér-

dekvédelmével, szervezetével összefüggésben felmerülő kérdésekre közvetlenül tájékozta-

tást kaphattunk. 

Az FB elnöke rendszeresen részt vett az Elnökség ülésein, az ott folyó munkát figyelemmel 

kísérte, és ügyelt az ott meghozott határozatok jogszabályoknak, a VSZ Alapszabályának és 

SZMSZ-ének való megfelelőségére. 

A 40/2020 (III.11.), 484/2020 (XI.10.), 27/2021 (I.29.) és 104/2021 (III.5.) kormányrendele-

tek a veszélyhelyzet kihirdetéséről befolyásolták az FB munkamódszerét is. A 2020. decem-

ber és 2021. március hóra tervezett FB üléseket személyes jelenléttel nem tudtuk megtartani, 

elektronikus úton tanácskoztunk. Az FB a munkáját, - így különösen az FB beszámoló ösz-

szeállítását is, - elektronikus úton való kapcsolattartás útján végezte el.  Más munkamódsze-

rek alapján, de a tervezett vizsgálatokat sikerült elvégezni és lezárni. 

 

 



3 
 

 

III. 

 

A vizsgálatok tárgykörei: 

 

1. A VSZ Választási szabályzata módosításával kapcsolatos véleményezés 

 

A VSZ Felügyelő Bizottsága vizsgálta a VSZ jelenlegi és az Ügyvezetés által kidolgozott 

módosítási javaslatot. A VSZ FB a VSZ Ügyvezetése számára a VSZ Választási Sza-

bályzat módosításával kapcsolatban az alábbi észrevételeket tette: 

 A VSZ Választási Szabályzat II. pontja taglalja a jelölők és választók körét. Rendkí-

vül demokratikus módon került megfogalmazásra. E szerint „a Vasutasok Szakszer-

vezete valamennyi tagja jelölhet és választhat, közvetlenül vagy küldöttjei útján.” 

Általánosságban nincs akadálya, hogy akár egyetlen tag is jelölést tegyen bármelyik 

pozícióra. Ezt aggályosnak tartjuk, mert alapszervezeti, középszervezeti vagy réteg-

szervezeti szinten akár az adott szervezeten kívüli tag is jelölést tehet. Javasoljuk 

többletfeltételek meghatározását. Csak az illetékes tagok, alapszervezetek, illetve he-

lyi bizottságok tegyenek jelölést. 

 A VSZ Választási Szabályzat III. pontja taglalja a jelölhetők és választhatók körét, és 

tartalmazza a kivételek körét is. A III/3. pont alapján alapszervezeti szinten csak az 

adott alapszervet létszámába tartozó tag jelölhető, illetve választható. Középszerve-

zeti szinten is javasoljuk, hogy középszervezet tisztségviselője is csak az adott kö-

zépszervezet működési körébe tartozó tagok közül legyen jelölhető, illetve választha-

tó. 

 Az V. pont taglalja a jelölő munkát. A jelölő bizottság részére feladatokat, hatáskö-

röket határoz meg. A jelölő bizottság a javaslatok és a támogatottság figyelembevé-

telével álláspontunk szerint csak ajánlást tegyen a jelölő lapra való felkerülésről a vá-

lasztói értekezletnek, kongresszusnak, tájékoztatva a választói értekezletet, kongresz-

szust a jelölő munka eredményéről. A jelölő lapra történő felkerülésről való döntés a 

választói értekezlet, kongresszus hatásköre. 

 Az FB kéri az ügyvezetést, hogy a leírtak figyelembevételével készítse elő a Válasz-

tási Szabályzat tervezetét, amely munkába vonja be a VSZ jogtanácsosát is. Az FB 

fontosnak tartja, hogy a Választási Szabályzatot a tagok megismerjék, és a jelölő 

munka demokratikusan, szabályszerűen folyjék. Ennek érdekében a jelölési munká-

ban résztvevők oktatása szükséges és indokolt. 

 

2. TEB szakmai képviselet működésének véleményezése 

 

A VSZ Felügyelő Bizottsága munkatervének megfelelően vizsgálta a kiválasztott Táv-

közlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Szakmai Képviselet (továbbiakban: TEB 

SZK) működését. 

Az ellenőrzés kiterjedt a VSZ hatályos Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabály-

zata, a Képviselet működését meghatározó belső dokumentumainak és gazdálkodásának 

áttekintésére. 
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Az ellenőrzés 2018-2020. évekre terjedt ki. 

Az ellenőrzés során közreműködött: Bodnár József szakmai képviseletvezető 

A lefolytatott vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy az TEB SZK a VSZ Alapszabá-

lyát, a VSZ SZMSZ-ét, valamint saját SZMSZ-ét működése kapcsán nem sértette meg, 

azok betartásával végezte, és végzi munkáját. 

Tevékenysége példamutató a VSZ-en belül. 

Az SZK gazdálkodásával kapcsolatosan a rendelkezésre álló pénzeszközök alapján a ta-

karékosságra hívjuk fel a figyelmet. 2018. évvel szemben 2019. évben már ez jellemezte 

az SZK gazdálkodását. 

 

3. A VSZ Debrecen TK működésének vizsgálata 

 

A VSZ Felügyelő Bizottsága munkatervének megfelelően vizsgálta a kiválasztott VSZ 

Debrecen Területi Képviselet működését. 

A vizsgálat a VSZ hatályos Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata, a Képvi-

selet belső dokumentumai szerinti működésre, gazdálkodásának áttekintésére terjedt ki. 

A vizsgálat alá eső időszak: 2019-2020. év. 

A lefolytatott vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy a TK a VSZ Alapszabályát, a 

VSZ SZMSZ-ét, valamint saját SZMSZ-ét működése során nem sértette meg, azok be-

tartásával végezte és végzi munkáját. 

A TK tagszervező, tagmegtartó munkáját az FB elismeri. 

A gazdálkodás átláthatósága körében meg kell követelni a hatályos számlarend alkalma-

zását. 

Központi támogatás esetén a támogatás felhasználására, a felhasználás indokoltságának 

ellenőrzésére hangsúlyt kell fektetni. 

 

4. Egyéb megállapítások 

 

 Az FB képviselője minden esetben részt vett a VSZ Elnökség ülésén. Az Elnök-

ség elé kerülő határozati javaslatokat üléseinken megtárgyaltuk, azokat vélemé-

nyeztük. 

 A VSZ elnöke a személyes jelenléttel tartott üléseinken részt vett, és tájékozta-

tást adott az aktuális kérdésekről, elektronikus tanácskozás esetén az FB elnökét 

tájékoztatta, aki azt továbbította az FB tagjai felé. 

 A VSZ 2020.évi leltározásának végrehajtásáról tájékoztatást kértünk és kaptunk 

a Pénzügyi Osztály vezetőjétől. 

 A VSZ könyvvizsgálójának személyében történt változás kapcsán felhívtuk az 

ügyvezetés figyelmét a VSZ Alapszabály VI. Fejezet 5.1. g) pontjában foglaltak-

ra. 

 A Kongresszus elektronikus úton történő tartásával kapcsolatosan tudomásul 

vettük, hogy a jelenlegi járványhelyzet miatt az eredetileg meghatározott idő-

pontban személyes jelenlét útján nem tartható meg, így fokozott figyelmet kell 

fordítani arra, hogy valamennyi kongresszusi küldött rendelkezzen a döntéshez 
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szükséges adatokkal, információkkal, elegendő idő álljon rendelkezésre, hogy 

megismerhesse a többi küldött álláspontját és az azokra adott válaszokat. 

IV. 

Az FB működési feltételei: 

 

A VSZ továbbra is biztosítja az FB működéséhez szükséges tárgyi feltételeket, így különö-

sen az irodát, laptopot, irodaszereket, üléseinkhez a termet és az étkezést, az FB tagok mun-

káltatótól való kikérését a szükséges mértékben, valamint a Kongresszusi határozatban meg-

állapított tiszteletdíjat. 

Költségkímélés érdekében a Felügyelő Bizottság vizsgálataihoz külső szakértőt nem vett 

igénybe, illetve tagjai költségtérítést nem igényeltek. 

 

Budapest, 2021. április 12. 

 

 

                                                                                    

 

  

 Vasutasok Szakszervezete 

 Felügyelő Bizottsága képviseletében 

 Tóthné dr. Pelle Ilona FB elnök 

 

 


