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ZÁHONYI VASUTAS 
IX. évfolyam, 12. szám 2019. október 07 

Elnökségi hírek 
A Vasutasok Szakszervezetének új Elnöksége szeptember 30-án tartotta alakuló, 
kihelyezett ülését Zamárdiban, a VSZ üdülőjében. 

Szakszervezetünk Kongresszusa 2019. május 17-én módosította Alapszabályát, 
melynek megfelelően az Elnökség feladatává tette a VSZ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának átdolgozását. Így az első napirendi pontban javaslat szerepelt az 
SZMSZ és Mellékletei módosítására, a tervezetet Horváth Csaba alelnök 
terjesztette elő. 

Korábban a középszervezeti vezetők értekezletén több észrevétel és javaslat 
befogadásra került, de maradt, ami vitára adott okot. Például Farkas Zsolt, aki 
debreceni területről érkezett, felvetette, hogy a Költségvetési Bizottság 
megszüntetésével nem értettünk valamennyien egyet, kérdés, hogy a Bizottság 
feladatait a Pénzügyi Osztály el tudja-e maradéktalanul látni. Az ügyvezetés szerint 

el tudja látni, a felelősség eddig is az ügyvezetésé volt. 

Néhány felvetés részemről: 

– Az alelnökök feladatai közé szerettük volna felvenni a tagszervezéssel, tagmegtartással kapcsolatos havi 
rendszerességgel ütemezett programot. Válasz: az Alapszabály előírja a tisztségviselők kötelessége a 
tagszervezés, tagmegtartás. 

– Az, hogy a tagság jogi ügyeinek figyelemmel kísérése kinek a feladata, nem derült ki a tervezetből. 
Válasz: a TK-vezető gyakorolja területileg a szakszervezeti jogosítványokat, ez takarja a tevékenységet. 

– Az elnökségi tag (társadalmi tisztségviselő) felfüggesztése az Ügyvezető Testület jogköre. Javaslat: a 
megválasztó testület gyakorolhatná, hiszen ők választották meg. Válasz: a visszahívás a területi testület 
jogköre az Alapszabály szerint. 

– Az előterjesztéseket az elnökségi ülést megelőzően hét nappal kell kiküldeni, kértem 14 napra 
módosítani, mivel a társadalmi tisztségviselő munka mellett végzi ezt a feladatot, legyen ideje alaposan 
felkészülni. Válasz (Horváth Csaba): 14 nap nem kivitelezhető. Hozzászólás: (az ONYSZ elnöke) legyen 7 
munkanap, az már 10 naptári nap. Átment. 

Néhány technikai észrevétel volt még, majd az elnökség három tartózkodással elfogadta az SZMSZ 
módosítását. 

Következő napirendi pontban a VSZ-küldötteinek megválasztása következett Magyar Szakszervezeti 
Szövetség Szövetségi Tanácsába. A javaslatban Meleg János, Horváth Csaba, Kövesdi Roland Tamás és 
Németh Tamás szerepelt, akiket a testület egyhangúlag elfogadott. 

A harmadik napirendben a gyöngyösi Hosszúsíngyártó 
Telep SZB alapszervezet tagság híján történő 
megszüntetésére érkezett javaslat, amelyet az Elnökség 
szintén elfogadott. 

Végül a Különfélék napirendben többek között 
megtudtuk, elkezdődött a három éves megállapodás 
előkészítése, a VBKJ és a szenioritás elvének 
kidolgozása, és további 19 munkakör család 
azonosítása. Szakszervezetünk életében fontos, hogy 
várható a Választási Szabályzatunk átdolgozása. 

Nagy Attila 
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Kinek a véleménye? 

Legutóbb a szeptemberi tisztújító Küldöttértekezletünkön fogalmazódott 
meg, hogy szakszervezetünk új Elnökségének záhonyi tagja, Nagy Attila 
rendszeresen tájékoztasson munkájáról. Nincs könnyű dolga, de új 
rovatunk, az Elnökségi hírek mutatja, igyekszik eleget tenni ígéretének. 
Mi tagadás, nehézség volt az is, hogy az elnökségi ülés talán 
legfontosabb napirendjének írásos előterjesztésére néhány napja volt 
csak felkészülni. Csakúgy, mint a Titkári Testületünk azon tagjainak, akik 
javaslatot fogalmaztak meg a Szervezeti és Működési Szabályzatunk 
módosítására. 

Tény, amikor majd száz oldal egy dokumentum, idő kell annak feldolgozásához, javaslatok 
megfogalmazásához. Tehát korrekt a kompromisszumos megoldás, hiszen elnökségi 
tagunk, és véleményét nem titkoló titkáraink szabadidejükben végzik munkájukat. 

Kevés kivétel egyike a tagszervezés, amit a munkahelyen célszerűbb, mint a kocsmában, 
vagy templomban. Az Alapszabály szerint ez nagyon helyesen minden tagnak 
kötelezettsége. Ám a középszervezeti – szakmai és területi képviseletek – vezetői számára 
külön is előírja az új SZMSZ, az ügyvezetésnek azért nem, mert az Alapszabály szerint ez a 
kötelezettség minden tagra vonatkozik. 

Figyelemre méltó, hogy a módosított SZMSZ szerint az Elnökség társadalmi tisztségviselő 
tagját az ügyvezetés felfüggesztheti tisztségéből. Elnökségi tagunk javasolta, hogy inkább a 
választói tehessék ezt meg, de sajnos elvetették ezt a lehetőséget. Elgondolkodtató, mert 
vajon mit ér a tagság, no meg a visszahívás joga, ha egy szűk kör felfüggesztheti az 
Elnökség tagját? Reméljük, felfüggesztés csak alapos indokkal, és az őt megválasztókkal 
való egyeztetés után történhet. 

Azt viszont az első ülés után joggal remélhetjük, hogy Nagy Attila tájékoztatja majd az őt 
megválasztókat, és lelkiismeretesen képviseli véleményünket a jövőben. Természetesen a 
sajátja mellett, amennyiben az eltér másokétól. 

Dolhai József 
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Csapatépítés a Tengelyátszerelőben 

A Tengelyátszerelési Főnökség munkavállalói és vezetője egyaránt várták már 
azt a napot, amikor az idén kinevezett vezetővel nemcsak munkahelyen, 
munkáról tudnak beszélgetni. A kötetlen, jó hangulatú összejövetel péntek 
délután valósulhatott meg, az otthont pedig a győröcskei Faluház biztosította. 
Még a Szereldében javában ment a munka, amikor Lovácsi József kollégáival 
már az üst körül forgolódott, s azon igyekeztek, hogy a délutáni ebéd idejében 
elkészüljön. S úgy is lett, mire mindenki megérkezett a finom gulyás is 
elkészült. A délután jó hangulatban telt, és a rendezvény elérte célját. Kötetlen 
beszélgetés munkáról, szakszervezetről, magánéletről. Hiszem, hogy az ilyen, 
és az ehhez hasonló rendezvények hozzák vissza a jó munkahelyi légkört, 
erősíti a munkatársak közötti barátságot, és nem utolsó sorban a vezető és 
beosztottja is közelebb kerülnek egymáshoz. 

Köszönet a Tengelyátszerelési Főnökség vezetőjének, és valamennyi munkavállalójának a péntek 
délutánért, ami reméljük, hagyományteremtő rendezvény is volt. 

Juhász Tiborné 
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HUMORSAROK 

ELŐZÉKENYSÉG 

A férfi óvszert vásárol a patikában, fizetéskor a patikus megkérdezi: 

– Becsomagoljam, vagy helyben használja?? 

 

EMLÉK 

„Ajkaink szép lassan összeértek…” – mire ő összezárta a térdét, és eltörött a szemüvegem… 

INFORMÁCIÓ 

Esküvő után az ifjú pár épp feltűnés nélkül le akar lépni, mikor az anyós útjukat állja: 

– Aztán kímélje a kislányomat! 

– Nyugodt legyen mama, azon leszek! 

– Csak azért, mert állapotos… 

Balogh Attila 
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