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Közösségi élet: ilyen volt a nyár!
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KÖZÖSSÉGI ÉLET: 
csapolt sör, helyben pattogatott kukorica és szakadó eső 
dobta fel a VDSzSz Szolidaritás július 13-i Vasutasnapját!

De legfőképp tagtársaink, akik nagyon jó, családias 
hangulatot teremtettek. Köszönet érte!
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A „Megtömlek” nevű csapatunk az 
előkelő 3. helyezést szerezte meg a 
69. Vasutasnap keretében megszer-
vezett szombathelyi főzőversenyen.

A csapatkapitány Kiss Aurél István,  
VDSzSz Szolidaritás ügyvivője volt, 
aki ezúton is külön megköszönte  
Vukán László és Rudas Miklós  

főzésen nyújtott segitségét, mivel  
„nélkülük nem sikerült volna. 

Köszönjük szépen a területi vezetőnek, 
hogy kilátogatott az eseményre, külön 
megemlíteném a VDSzSz Szolida-
ritás Központjának a segítségét, hogy 
ilyen szép formaruhában tudtunk 
szerepelni.”

Szombathely: Dobogót ért a VDSzSz Szolidaritás 
csapatának főztje!
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A VDSzSz Szolidaritás Záhony START-Tagcsoport már 
hatodik alkalommal szervezte meg csapatépítő horgász-
buliját, 2019. június 9-10-én Kemecsén, az Isi-tavon. 

Mint minden évben, ezúttal is reggel hatkor a kisvárdai 
Tesco parkolóban gyülekezett a csapat, onnan indultak 
együtt a tóhoz. A résztvevőket minden igényt kielégítő, 
kulturált környezet fogadta. Megérkezés után mindenki 
szándéka szerint elfoglalta a helyét a tópartján vagy a 
tűzhelynél, és megkezdődtek az előkészületek.

A horgászverseny 9:00-től 17:00-ig tartott, az előzetes 
megbeszélés szerint a legnagyobb hal kifogóját díjazta a zsűri.  
Reggelire a szokásos Jármi Józsi tagtársunk-féle sült 
kolbász, és szalonna volt a menü - immár hagyományosan, 
a nagy sikerre való tekintettel. 

A pecások sorra fogták ki a halakat, azok, akik csak a társaság 
és a kikapcsolódás kedvéért jöttek, vízibiciklizhettek is a 
tó távolabbi részén.

A vendégek - Olexa Imi és Halasi Zoli - már délelőtt meg-
érkeztek. Reggeli után baráti hangulatban beszélgettek 

együtt a résztvevőkkel. Az ebédre elköltött bográcsgulyás 
a visszajelzések szerint szintén nagyon ízlett mindenkinek. 
A horgászverseny győztese, a legnagyobb hal kifogója 
Semegi Tibi lett, akinek ezúton is gratulálunk.

A zsűri megszavazta a legszebb hal különdíját, amit Gere Béla 
tagtársunk kapott, egy gyönyörű arany színű koi-ponty 
kifogásával. Az aranyhal pár gyors fotó után természe-
tesen újra ellubickolhatott. A verseny után még nagyobb 
halak kerültek horogra, a horgászok örömére.

A tulaj 5 liter birsalma pálinkát ajánlott fel annak a 
szerencsésnek, aki kifogja a 20 kg körüli harcsát a tóból. 
Sajnos ez nem sikerült senkinek, de ez cseppet sem felhőz-
te be a jó hangulatot.
A nagy sikerre való tekintettel a résztvevők, akiket meg-
fogott a hely szépsége és a sikeres horgászás, megbeszélték, 
hogy szeptemberben újra tartanak egy csapatépítőt az 
Isi-tónál.

Papp Hajni

Aki az aranyhalat megérinthette, az vitte haza a kupát!
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Tiszalúcon a Tiszavirág kempingben tartotta a VDSzSz 
Szolidaritás Miskolci Kocsivizsgáló Alapszervezet szokásos 
nyári háromnapos rendezvényét. Hornyák Ferenc, a 
Kocsivizsgáló tagozat vezetője és én is meghívást kaptam.

Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke és Bernát 
Beatrix budapesti területi vezető ügyvivő is részt vett a 
rendezvényen, amit Bráda Ferenc és Ladó Gyula szervezett 
Cseh Béla miskolci területi vezető ügyvivővel közösen.  
A fotók magukért beszélnek.

A kocsivizsgálókat érintő problémákat beszéltük meg, 
majd a szervezők által készített ételek elfogyasztását 
kötetlen beszélgetés követte: a vasút jövője volt a központi 
téma. Szép környezetben, jó hangulatban tölthettünk el 
pár napot a szervezők jóvoltából. Köszönet érte.

Ábrahám László

Tiszalúcon rendezte meg a VDSzSz Szolidaritás Miskolci 
Kocsivizsgáló Alapszervezete háromnapos rendezvényét: 
a finom ételek mellett a vasút jövője is terítékre került!

Szombat reggel hat óra tájékán többen is sűrűn kémleltük 
ugyanazon okból az eget: igazolva lesz-e az időjósok előző 
napi állítása: valóban elmossa a zivatar a VDSzSz Szolidaritás 
Záhony Terület által szervezett idei Vasutasnapot?!

Az égieknek hála nem esett, de borult volt az ég egész nap, 
így a nagy hőség helyett kellemes maradt az idő a szabadtéri 
szórakozáshoz.

Területi vezetőnk a Cargo már összeszokott főzőcsapatát 
kérte fel idén a vasutasnapi ebéd elkészítésére. A megbeszéltek 
szerint reggel hétkor már a helyszínen tüsténkedtünk, üstöt 
súroltunk, pucoltunk, vágtunk. 
A friss kenyeret Simonné Emese szállította egyenesen a 
péktől, területi vezetőnk, Olexa Imi, a hússal együtt meg-
hozta a „főzőbajnokok reggelijét” is, a már elmaradhatatlan 
fűszeres tepertőt, kis csapatunk nagy megelégedésére.

A Cargo állandó zenefelelőse szolgáltatta a pörgős zenét az 
előkészületekhez. Jókedvvel készült az ebéd, mindenki  
kivette a munkából a részét. A fiúk nemsokára szorgosan 
kavarták a pöfögő sertés-, és csülök-köröm pörköltet, rotyo-
gott a tészta a vízben. Lassan egyre többen lettünk, megjöttek 
a zenészek is. Délre benépesült a Tisza-parti kemping, meg-
teltek a padok az asztalok mellett. A gyerkőcök azon nyom-

ban birtokba vették az ugrálóvárat, vagy már sorban álltak a 
csillámtetkóért. 
Imi köszöntötte a jelenlévőket és rövid nyitóbeszéd után - 
amit illedelmesen végigvárt talán mindenki :) - nekiláthat-
tunk az ebéd kiszolgálásának, és az ebédnek, ami a visszajel-
zések szerint nagyon finom lett, a szakácsok nagy örömére. 
Szabóné Ildi, a „főszakácsunk” újra kitett magáért. Száz 
emberre ízletes ebédet főzni azért nem kis feladat.

Később csatlakozott társaink is már jóllakottan pihentek, 
amikor befutott Éles István humorista, aki remek poénjaival 
még tovább fokozta a jó hangulatot. 
A minden évben népszerű lovas kocsikázás a kellemes időben 
szintén nagyszerű élményt nyújtott kicsiknek-nagyoknak, a 
két gyönyörű paci látványnak sem volt mindennapi. Késő 
estig szólt a zene, a táncos lábúak kedvükre rophatták.

Vendégeink - Halasi Zoltán, Bíró Ildikó és a Cargo szeme 
fénye :), Mózes Tibi - estére érkeztek meg, kicsit fáradtan, 
mert nekik ez már a második vasutasnapi helyszín volt, Szol-
nokról jöttek el hozzánk. Köszönjük nekik, és valamennyi 
tagtársunknak, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvé-
nyünket! Reméljük, jövőre újra találkozunk!

Papp Hajni

Vasutasnap:  
Tuzséron Éles István feledtette a borult időt!
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A VDSzSz Szolidaritás Püspökladányi Kocsivizsgálók 
Tagcsoportja idén július 24-én rendezte hagyományos 
horgászversenyét, ahol tagjai és azok családtagjai össze-
mérhetik horgásztudásukat.

Püspökladány körül számos horgásztó található, így a 
környékbeliek szívesen hódolnak ennek a sportnak, nincs 
ez másképp a kocsivizsgálók körében sem, akik szívesen 
kapcsolódnak ki családjukkal együtt a szolgálatok közötti  
időben a tóparton. De nem csupán kikapcsolódás ez 
számukra, hanem verseny is, hiszen a horgászok körében 
örök beszédtéma, hogy ki fogta ki a legszebb, legnagyobb, 
legtöbb halat.

A kora reggel kezdődött küzdelembe 13 horgász nevezett 
be, hogy a verseny délutáni lefújásáig a lehető legtöbb ha-
lat kifogja. A versenyben végül a horgászok védőszentje,  
Nepomuki Szent János a nyíregyházi kocsivizsgáló, 
Hornyák Ferenc mellé szegődött. Feri fogta összesítésben 

a legtöbb halat, mintegy 32 kg-ot, őt követte Csetnyák 
János püspökladányi kocsivizsgáló 29,7 kg-al, míg a 
képzeletbeli dobogó 3. helyére ijf. Hornyák Ferenc – 
nem tévedés a bronzérem is a Hornyák családhoz került 
– állhatott fel.

A verseny után nemcsak a legjobbakat díjazták, bár minden 
kifogott hal kapott még egy esélyt, még sem tért haza 
senki üres kézzel. A legnagyobb halat Megyaszai Imre 
fogta, de díjazták a legfiatalabb horgászt, a legjobb hölgy 
horgászt, a legpechesebb horgászt, de még a legügyesebb 
kiskuktát is, aki a nagyon finom birkapörkölt készítésből 
vette ki részét.

Köszönet a szervező munkáért Tóth Lajos tagcsoport-
vezetőnek.

dr Szabó Monika
Debrecen területi vezető ügyvivő helyettes, VDSzSz Szolidaritás

A horgászverseny, ahol díjazzák a legfiatalabb és a 
legpechesebb valamint a legjobb hölgy horgászt, de 

még a legügyesebb kiskuktát is!
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Idén is megrendeztük a Vésztő Forgalmi tagcsoport 
vasutasnapját, melynek helyszíne ismét a Vésztői 
Horgásztó volt.

A sikeres fogás érdekében a főszervezők már a kora regge-
li órákban elkészítették a főző- és ülőhelyeket, beetették 
a halakat. A reggeli hagyományosan bőséges volt: házi 
kolbász, pörc, tepertő, zöldségek és friss kenyér enyhítették 
a korán érkezők éhségét. A reggeli után legtöbben a hor-
gászatot választották elfoglaltságnak, mások pedig beszél-
gettek, teniszeztek vagy más sportolási lehetőségek közül 
választottak. A tagok és családtagjaik a délelőtti órákban 

folyamatosan gyülekeztek, a vidám és fesztelen hangulaté 
volt a főszerep. Természetesen a már hagyományos focira is 
sor került, ami idén szerencsésen, sérülésmentesen zajlott.

Az ebéd ezúttal marhapörkölt volt szabad szedéssel, tésztával 
és rengeteg savanyúsággal, amelyet mindenki jóízűen fo-
gyasztott el. A hirtelen jött jégeső miatt a Sport presszóban 
folytattuk a bulit, ahol lehetőségünk volt kártyázni, billiár-
dozni, dartsozni és pingpongozni is, ami nem csak a gyere-
kek, de a felnőttek tetszését is elnyerte.
A kellemes zene, a jókedv, sok-sok jó sztori és nevetés ebben 
az évben is igazán méltóan zárta a vasutasnapot.

Vésztői Vasutasnap
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Immár hetedik alkalommal került sor a VDSzSz Szolidaritás 
Budapesti Területi Szervezet fergeteges vasutasnapjára,

A nulladik napon a szokásos kis disznóvágós csapat megér-
kezett, vacsorára szalonnasütés volt a program.

Az előnap - szokás szerint - disznóvágással kezdődött. 
Reggelire hagymásvér, vacsorára csülökpörkölt volt a 
menü. Napközben helyi ínyencségekkel vártuk az érkezőket: 
sváb kolbász, sváb szalonna, tepertő, abárolt szalonna, zöld-
ségek. Napközben biciklitúrán lehetett részt venni, a helyi 
nevezetességeket kereshettük fel (falumúzeum), valamint 
különböző versenyekkel szórakoztattuk tagtársainkat:  
tollaslabda, táncverseny, karaoke, játékos vetélkedők 
gyerekeknek.

Nyugdíjas tagtársak is részt vettek az vasutasnapon, akik 
minden évben szeretettel jönnek vissza közénk. Az édes 
pillanatokról a házigazda felesége gondoskodott, házi 

csörögefánk volt a desszert pénteken délben. A péntek esti 
talpalávalót Fekete Gergő szolgáltatta, szokásosan fergete-
ges műsorral készült. Az idei évben Oros Andrea állandó 
hangulat felelős tagtársunk fényfüzérekkel emelte az 
összejövetel fényét.

A harmadik napon, a menü húsleves és pörkölt volt, vala-
mint az este grillezéssel telt. A szombat esti élő zenét Jakab 
János szolgáltatta.

Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke, Mózes Tibor 
érdekvédelmi alelnök, Bernát Beatrix budapesti területi 
vezető ügyvivő és Bíró Ildikó ügyviteli szakértő is részt vett 
a rendezvényen pénteken. Kis köszöntő és évértékelő után 
a vasút jövőjéről is szó esett, majd kötetlen beszélgetéssel 
folytatódott az este, egy remek vacsora után.

Oros Andrea

Tiborszállás: lassan már mint a Sziget fesztivál:  
négy napos és a nulladik nappal kezdődik!
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HIHETETLEN KEDVEZMÉNYEKKEL

 BEFUTOTT A COFIDIS EXPRESSZ!

THM: 7,9-24,29%

A VDSzSz Szolidaritás tagjai most akár  
20 000 forintos pénzvisszatérítéssel vehetnek fel  
Cofidis személyi kölcsönt. Tudjon meg Ön is többet  
az igénylés feltételeiről és a kedvezmény részleteiről  
a www.vdszsz.hu/cofidis oldalon!

VDSzSz_Szolidaritas_hirdetes_A4.indd   1 19/07/22   13:40:03
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Püspökladány város által szervezett színvonalas Kakasfőző  
versenyen a VDSzSz Szolidaritás színeiben több helyi 
tagcsoportunk vett részt.

A versenyre 50 csapat nevezett be, közülük a VDSzSz Szoli-
daritást képviselő három Tagcsoport csapata a 4. helyen végzett. 
Barna István, a VDSzSz Szolidaritás debreceni területi 
vezetője a résztvevő Tagcsoportok nevében is megköszönte a 
VDSzSz Szolidaritás Központja által nyújtott támogatást, 
amely - mint írta - elősegítette, hogy Szakszervezetünk 
megfelelő színvonalon jelenjen meg ezen a rendezvényen.

50 csapat közül az előkelő 4. helyen végzett  
a VDSzSz Szolidaritás csapata!

Több éves kihagyás után, második alkalommal került 
sor a MÁV-FKG Kft. családi napjára augusztus 16-án, 
Jászapátin, a Tölgyes Strandfürdő melletti sportpálya 
területén.

A programot az égiek is kegyükbe fogadták, hiszen ragyo-
gó napsütéses időjárással támogatták. A résztvevők létszá-
ma megközelítette a 800 főt!

Minden volt, ami „ilyenkor” szokás: sportversenyek, fő-
zőverseny, sétakocsikázás, gyermekprogramok, tűzoltó 
bemutató, zene, jó hangulat stb. Természetesen térítés-
mentesen vehették igénybe a fürdő szolgáltatásait is a csa-
ládok. Az ellátás színvonalát növelte a bográcsételek mel-
lett a látványos ökörsütés, amire sokáig emlékezhetünk.

Reméljük, a munkáltató által szervezett program újra ha-
gyománnyá válik, és generációkon keresztül folytatódik.

Feledy István, 
VDSzSz Szolidaritás, kistársasági vezető ügyvivő

Töretlen népszerűségnek örvend  
a MÁV-FKG Kft. családi napja!
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A VDSzSz Szolidaritás Szeged TSZVI Kecskemét Utazók  
tagcsoportja 2016-os megalakulása óta negyedik  
alkalommal tette ezt: eddigi legnagyobb létszámmal -  
36 fővel - idén Egert és környékét célozták meg!

Szállásunk Egerszalókon, a híres fürdő közelében volt. 
Reggel 7 órakor indultunk Kecskemétről, majd érkezés és 
a szállás elfoglalása után ebéd előtti étvágygerjesztő pincetú-
rán vettünk részt, melyet megköszönünk az egerszalóki  
Hajdácsi pincészetnek, hogy ennyi embert képes volt egy-
szerre fogadni. Itt több szintes pincékben kóstolhattuk a 
hegy levét. Ezután az Egerszalóki Termálfürdő vendégei 
voltunk, ahol éjfélig fürdőzhettünk. A szállásra hazatérve 
hajnali 3 óráig ki beszélgetéssel, ki tánccal múlatta az időt. 
Köszönjük Szabó Józsi tagtársunknak a zenegépet.

Másnap a később érkező tagokért mentünk Egerbe, majd a 
csapat két részre vált: egyik fele Szilvásvárad Szalajka-völgy 
nevezetességeit kereste fel, a másik fele a Felsőtárkányi kis-
vasúttal élményvonatozott.
Kirándulás után a csapat a kihagyhatatlan Szépasszony-
völgyben találkozott össze. Itt az egri borok ismerkedésével 
töltöttük a nap hátralévő részét. Voltak akik mélyebb isme-
retséget is kötöttek velük. 
Kiadós vacsora után visszatértünk szállásunkra. Az idősebbek  
elvonultak pihenni, a fiatalabb generáció reggel 6 óráig 
nyomták a bulit, a környéken élők nagy bánatára.

Harmadik nap az időjárás nem kedvezett a fürdőzésnek, 
ezért egri városnézés és a nevezetességek megismerése volt a 
cél. Délután a szálláson főzőcskéztünk, majd az egerszalóki 
Kaptárkövet néztük meg. Az elvetemültebbek átmászva a 
hegyen, a Barlanglakásokat nézték meg. Már jócskán sötét 
volt, mikor fáradtan, sérülésekkel visszatértek, másnap izom-
lázasan nyalogatták sebeiket.

A negyedik a hazatérés napja volt, de előtte megnéztük az 
ország legmagasabb pontját, illetve ellátogattunk Parádsas-
várra is üveget fújni. Késő este érkeztünk haza Kecskemétre.
Tartalmas és élményekben gazdag nyaralás után következ-
hetnek a dolgos hétköznapok.

Kollár Károly

A Vasutasnappal kötötték össze a családi nyaralást!
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V D S Z S Z  S z o l i d a r i t á s  -  M A K A S Z

Iskolaszerek, irószerek, könyvek
kedvezményes vásárlása tagkártyáddal!

Még üresek az iskolapadok, de
hamarosan becsöngetnek!

További partnereinket és a feltételeket a
www.makasz.hu oldalon találod. 

2019. július 1-től Babaváró támogatás néven indult el egy 
kölcsönfelvételi lehetőség, ahol az állami támogatásnak 
köszönhetően 0%-os kamat mellett juthatnak az igénylők 
10.000.000 Ft szabad felhasználású kölcsönhöz. A tervezet  
szerint ez a támogatási forma 2019. július 1. és 2022.  
december 31. között lesz elérhető. Erre a szabad felhasz-
nálású, maximum 10 millió forint összegű, kamatmentes 
kölcsönre azok a házaspárok lehetnek jogosultak, ahol a 
feleség életkora 18 és 41 év közötti és rendelkezik legalább 
3 éves munka- vagy felsőoktatási jogviszonnyal. További 
feltétel, hogy a házaspár legalább egyik tagja első házas-
ságában éljen. Ha korábban mindketten házasok voltak, 
de nem született gyermekük, az is megfelelő lehet. Fontos  
kiemelni, hogy az özvegység ebben a helyzetben nem 
számít korábbi házasságnak. Akinek tehát meghalt a 
házastársa, az „első házasnak” számít a támogatás szem-
pontjából. Nézzük részletesebben a Babaváró támogatás 
legfontosabb tudnivalóit:

Mit jelent a kamattámogatás?

A 10.000.000 Ft, 0% kamattal elérhető összeg, ahol a  
tőketörlesztés mellett csak kezességvállalási díjat kell  

fizetni. A kezességvállalási díj a tőketartozás 0,5%-a, ami 
egy 10.000.000 Ft összeg esetén az első évben 4.167 Ft. 
Az összeg teljes egészében szabad felhasználású és mind-
addig egy kölcsön, amíg az igénylő házaspárnak nem szü-
letik 2019. július elsejét követően a 3. gyermeke. A 3. gyer-
mek megszületése után a fennálló tőketartozást elengedik.  
Az igényléshez egy gyermeket szükséges vállalni, de a 
 később született gyermekek további, a kölcsönnel kapcsolatos  
kedvezményeket jelentenek.

Az igénybevétel feltételei

• A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem 
töltötte be a 41. életévét, tehát nem kizáró ok, ha a 
férj már betöltötte azt,
• Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi 
lakcímmel,
• A házastársak legalább egyike minimum 3 éve fo-
lyamatosan:

o magyarországi TB jogviszonnyal 
rendelkezik, vagy
o felsőoktatási tanulmányokat folytat, vagy
o külföldi TB jogviszonya van,

Babaváró támogatás
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• A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. 
december 31-éig köthető meg,
• Gyermek: az igénylők, illetve a támogatott szemé-
lyek vér szerinti és – a halva született vagy elhunyt 
gyermek kivételével – velük közös háztartásban élő 
gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 
12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örök-
befogadott gyermek, Az igénylővel közös háztartásban 
élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett 
magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az 
igénylőével megegyezik,
• A házaspár nem büntetett előéletű,
• A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál 
nyilvántartott köztartozása,
• Magyar állampolgárság vagy magyarországi tar-
tózkodási hely,
• Ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyer-
meket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az 
első házasságában él, 
azzal, hogy az özve-
gyülés miatt megszűnt 
házasságot e feltétel 
érvényesülése szem-
pontjából figyelmen 
kívül kell hagyni,
• A negatív KHR infor-
máció kizáró ok,
• Nem áll fenn olyan 
tény vagy körülmény, 
amellyel a közös gyer-
mekvállalás nyilván-
valóan lehetetlennek 
tekinthető,
• A házaspár vállalja, 
hogy a kölcsönszerződés megkötését követően szüle-
tett vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá 
válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszű-
néséig a saját háztartásukban nevelik,
• Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthe-
tő, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai 
szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek 
minősít,
• Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy 
alkalommal köthető.

A különböző munkaviszonyokban eltöltött időszakok összead-
hatók, tehát a három év TB jogviszony több munkahelyről 
is származhat. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, 
ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van összesen a 

munkaviszonyok között, illetve a felsőoktatásról szóló 
törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben 
folytatott tanulmányok befejezését követően a következő, 
babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig 
hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A közfoglal-
koztatási jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető 
figyelembe.

A kölcsönkérelem elbírálása

A kölcsönkérelmet a hitelintézeteknél kell benyújtani, 
amelyet a hitelintézet 10 napon belül bírál el, ha hiány-
talan a dokumentáció. Ezt követően a hitelképesség teljes 
körű vizsgálatára került sor, a gyakorlat szerint a hitelin-
tézetek a Babaváró támogatást személyi kölcsönök mód-
jára bírálják el, a bírálati feltételek az egyes bankoknál 
eltérhetnek. A hitelintézet a kölcsönkérelem elbírálásáért 
és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé 

díjat, költséget vagy egyéb 
ellenszolgáltatást nem szá-
míthat fel. Ha a hitelintézet 
a kölcsönkérelmet a jogsza-
bályi feltételek hiánya miatt 
utasítja el, az igénylő – az 
erről szóló írásbeli tájékoz-

tatás kézhezvéte-
létől számított 15 
napon belül – a 
járási hivatalhoz 
fordulhat.

A kölcsönszerződés

A kölcsön összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot. 
A kölcsön bármikor előtörleszthető, amelyért díjat és 
egyéb költséget nem lehet felszámítani. A kölcsön nyúj-
tása forintban történik, folyósítására a kölcsönszerző-
dés megkötését követően egy összegben kerül sor, a 
törlesztés csak forintban történhet. A kölcsön teljes 
futamideje a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem 
számít bele az első gyermek születését vagy örökbefoga-
dását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama.  
A törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás idő-
szaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem lehet 
több 50 ezer forintnál.

Miben és hogyan segít a C&I Hitelnet Kft?

A C&I Hitelnet Kft. országos jelenlétét partnerein 
keresztül látja el. Több mint 235 alvállalkozó hitelta-
nácsadó minden megyében biztosítja az ügyfelek ki-
szolgálását. A VDSzSz Szolidaritással 
való együttműködés koordinációját, 
a partnerek munkájának támogatá-
sát és egyben az ügyfelek szakmai 
kiszolgálását a C&I Hitelnet Kft. 
szerződött partnere, a Bestbankár 
Kft. Major Tamás vezetésével látja el.

A törlesztés szüneteltetése és a kamatfizetési kö-
telezettség, visszafizetés

Az igénylők a kölcsön törlesztésének szüneteltetésére jogo-
sultak már a várandósság legalább 12. hetét betöltött mag-
zatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megköté-
sének időpontjában vagy azt követően fennáll, illetve akkor, 
ha a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított  
5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét.

Másik eset az e rendelet hatálybalépését követően született, 
a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyer-
mek, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a köl-
csönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön 
folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé. 
Az első gyermek megszületésekor a kölcsön törlesztése  
3 évre felfüggesztésre kerül. Amennyiben második gyer-
mek is megszületik, a kölcsön törlesztése ismét 3 évre 
felfüggesztik és a tőketartozás 30 %-a elengedésre kerül. 
Amennyiben a 3. gyermek is születik, az akkor hátralévő 
tőketartozás teljes egészében elengedésre kerül.

Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a 
gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik 
fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a 
támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem 
neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás 
megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogo-
sultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, 
a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak.  
A megállapított kamatot az 5 éves állampapír átlaghozama 
alapján számítják, melynek aktuális és várható mértékéről 
a hitelintézetnél érdemes érdeklődni.

A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be – 
például lombikbébi programban való részvétel vagy meg-
változott munkaképességűvé válás esetén – a visszafizetési 
kötelezettség terheinek csökkentése érdekében. Kamattal 
növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, 
illetve egyösszegben vissza kell fizetniük a már igénybe vett 
kamattámogatást azoknak, akiknek nem született 5 éven 
belül gyermekük.

Ha azonban egyik vagy mindkét fél új házasságot köt, 
akkor a gyerekvállalási határidő újraindul, és az általános 
feltételek fennállása esetén igénybe vehető a támogatás. 

Elváltak is jogosultak lehetnek rá

Nem kizáró ok, ha mindkét házastárs elvált, feltéve, hogy 
korábban nem született gyermekük. Ha tehát még sem a 
férjnek, sem a feleségnek nem született gyermeke, de 
korábban házasok voltak, igénybe vehetik a 10 millió forin-
tos kamatmentes támogatást.

Amennyiben azonban valamelyik félnek született már 
gyermeke, akkor legalább az egyik félnél feltétel, hogy az 
első házasságában éljen. Így például, ha egy 40 év alatti, 
elvált, gyermekes nő ismét férjhez megy egy első házasságát 
kötő férfihez, akkor ők jogosultak lehetnek a támogatásra. 
A kölcsönt a házaspár minden esetben közösen veszi fel, és 
közösen törleszti.

Részletes feltételek és igénylés

Babaváró támogatás számos hitelintézetnél igényelhető. 
Az igénylés feltételei bár nagy részben azonosak, az egyes 
hitelintézetek bírálati feltételei között lehet eltérés, hiszen – 
ahogy már említettük – személyi kölcsön módjára bírálják 
le a kérelmet. 

Az igénylők az adott hitelintézetre vonatkozó feltételeket 
és a Babaváró támogatás teljes körű feltételrendszerét meg-
ismerhetik a hitelintézetnél, vagy tájékoztatást kérhetnek a 
C&I Hitelnet Kft. partnereitől is, melyhez a www.vdszsz.hu/
hitelnet oldalon találnak elérhetőséget.

forrás: www.hitelnet.hu



• Antal Róbert, akinek  
július 12-én Ajnácska Darinka 
néven kislánya született;

• Bazsó István, akinek  
július 17-én Dominik néven 
kisfia született;

• Bobai Bálint, akinek  
május 2-án Vencel néven  
kisfia született;

• Csorba Imre, akinek  
június 13-án Nóra néven 
kislánya született;

• Fülesdi József, akinek  
július 28-án Jázmin néven 
kislánya született;

• Gódor László, akinek  
június 12-én Izabella néven 
kislánya született;

• Gyurik István, akinek  
július 9-én Zoé Vivien néven 
kislánya született;

• Hargitai Róbert, akinek  
május 31-én Léna néven  
kislánya született;

• Hornos Vince, akinek  
július 20-án Attila Kristóf 
néven kisfia született;

• Horváth Ilona és Juhász Tibor, 
akiknek július 2-án Tibor 
Gábor néven kisfiuk született;

• Horváth Márió, akinek  
július 8-án Stella néven  
kislánya született;

• Karakas Ida, akinek  
július 31-én Patrik István néven 
kisfia született;

• Molnárné Márton Bernadett, 
akinek június 29-én Adél néven 
kislánya született;

• Nagy Attila, akinek  
július 29-én Boglárka Barbara 
néven kislánya;

• Nádasdi Gyula, akinek  
július 28-án Viktória néven 
kislánya született;

• Nánási Ákos, akinek  
2018. december 23-án Léna 
néven kislánya született;

• Nyirkos Zsolt Sándor, akinek 
június 4-én Emma Sára néven 
kislánya született;

• Rózsa Roland, akinek  
július 30-án Botond néven  
kisfia született;

• Somogyi József, akinek  
július 15-én Veronika Aida 
néven kislánya született;

• Szabó János Hunor, akinek  
május 15-én Levente János 
néven kisfia született;

• Szita Szabolcs, aki  
június 11-én Szabolcs néven 
kisfiút fogadott örökbe;

• Tulipán Zsolt, akinek  
június 24-én Zsolt néven kisfia 
született;

• Ujfalusi Józsefné, akinek  
június 29-én Gergő néven kisfia 
született;

• Vancsik József Viktor, akinek 
június 27-én Ferenc Boldizsár 
néven kisfia született.

ALÁBBI TAGTÁRSAINKNAK GYERMEKÜK 
SZÜLETETT, EZÉRT GYERMEKVÁLLALÁSI 

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTEK:

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

születések esetén 20.000 forint.

A támogatást a gyermekvállalási támogatási kérelem benyújtásával kell igényelni, a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatának másolatával. Ha mindkét szülő tagunk, akkor a támogatásra természetesen 

mindketten jogosultak.

További információ és igénylőlap: www.vdszsz.hu/szolgaltatasaink
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Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!


