Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony

ZÁHONYI VASUTAS
IX. évfolyam, 31. szám

2020. február 24

Elnökségi hírek
A Vasutasok Szakszervezetének Elnöksége február 19.-én tartotta soros ülését az
Ürömi úti székházban. A napirend elfogadása után a VSZ Választási Szabályzat
módosításának tervezete került terítékre, amely hosszas vitát eredményezett. A
hátralévő napirendi pontok fontossága miatt Meleg János elnök javaslatára a
módosítás vitája lekerült a napirendről, azt egy későbbi ülésén újra tárgyalja az
Elnökség.
A második napirendben javaslat következett a VSZ 2020. évi oktatási
koncepciójára, melyet egyhangúlag elfogadott a testület.
Harmadikként az elnök tájékoztatta a jelenlévőket a bértárgyalások állásáról.
Végül az Elnökség felhatalmazását kérte az esetleges kollektív munkaügyi viták
elindításához, melyet a testület egyhangúlag támogatott.
Zlati Róbert érdekvédelmi alelnök az RCH-nál kialakult helyzetbe nyújtott betekintést, és ismertette a
munkáltatói bérajánlatot, ami öt százalék.
A 2019 évi tagszervezés eredményeit Horváth Csaba szervezetpolitikai alelnök értékelte, amely
sajnálatos módon elmarad az előző évi eredményekhez képest. Az Edusolid Kft. ügyvezetőjeként a
társaság jövőjéről adott tájékoztatást.
A Vasutas Intézmények Nyugdíjasait Támogató Alapítvány Alapító Okiratának módosítása volt a
következő határozat, melyre személyi változások miatt volt szükség.
Az Európai Közlekedési Dolgozók Szövetsége (ETF) Végrehajtó Bizottsága szándékát fejezte ki arra
vonatkozóan, hogy a következő, 2022. évben tartandó kongresszusát Kelet-Közép-Európában kívánja
megrendezni. A magyar ETF tagszervezetek – köztük a Vasutasok Szakszervezete is – széles körben
kinyilvánították, hogy pályázni kívánnak
a kongresszus megrendezésére. Az
Elnökség határozata szerint az Ügyvezető Testület javaslatát figyelembe
véve a magyar pályázat elkészítését,
valamint a rendezéssel kapcsolatos
költségek tervezését a Vasutasok
Szakszervezete 2022. évi központi költségvetésében előzetesen támogatja.
Határozat született még a Magyar Szakszervezeti Szövetség május 21-i kongresszusán a VSZ-t
képviselő küldöttek személyéről:
1. Horváth Csaba, Szövetségi Tanács, tag
2. Kövesdi Roland Tamás, Szövetségi Tanács, tag
3. Németh Tamás, Szövetségi Tanács, tag
4. Boros Ákos Attiláné, VSZ Női Tagozat vezető helyettes
5. Pénzes-Mag Katalin, VSZ Ifjúsági Tagozat tagja
Végül tájékoztatást kapott az Elnökség arról, hogy megkezdődött a Pénzügyi Osztály átalakítása.
Nagy Attila
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Kivel, miről?
Ahogyan a tavasz bujkál előlünk, úgy rejtőzködik a vasutasok idei bére,
cafetériája, egyszóval javadalmazása. Igaz, még tél van, de már mindenki
unja, hogy ide-oda cikázik az időjárás, és inkább ridegséget érzünk a
hírekben is, mint hogy jövőképet látnánk. Kétségtelen, ha nagyon akarjuk,
lehet a rosszat ellensúlyozni jó dolgokkal, de valahogy mégis ott kattog
valahol hátul a bizonytalanság. A hírek pedig továbbra is telet sejdítenek,
olyat, amilyet, de telet.
Hangjuk igazából csak az érdekvédőknek van, és természetesen az
érintettek keveslik, pedig nagyon is haladunk. Sajnos nem úgy, és nem
arra, ami mindenkinek jobb volna, de mert mindeddig nagy csend honolt a túloldalon, nem
látszik más lehetőség. A tulajdonos nem nyilatkozik, így a munkáltató sem tesz ajánlatot,
nincs min vitázni, de hallgatni most már nem biztos, hogy arany. Ezért a szakszervezetek
hangjukat hallatják, ami viszont korántsem békés. Az, hogy nincs békesség, nem volna baj,
hiszen a vita viszi inkább előre a dolgokat. Ám az, hogy egyelőre a béke korszaka is elmúlni
látszik, nem sok jót ígér.
Ami a Vasutasok Szakszervezetét illeti, az Elnökség február 19-én döntött: felhatalmazta
Meleg János elnököt, hogy egyeztessen a többi vasutas-szakszervezettel a kollektív
munkaügyi vita kérdésében. A felhatalmazás viszont arra is vonatkozik, hogy a VSZ akár
egyedül is kezdeményezhet nyomásgyakorlást, ami kezdete lehet a végső eszköznek, a
sztrájknak. Mindezt pedig azért, mert az Elnökség, elemezve a MÁV Csoportnál és az RCHnál eddig zajlott bértárgyalásokat arra jutott, hogy azok eddig nem szolgálták tagjaink
érdekeit.
Valamit tehát tenni kell, és nem csak a mieink látják így. Február huszadikán a
Közszolgáltatói Vállalkozások Konzultációs Fórumának (KVKF) munkavállalói oldala
felszólította a kormányt, hogy hívja össze a Fórumot, és oda érdemi ajánlattal érkezzen – ez
mindenképpen két számjegyű béremelést kell, hogy jelentsen. Ha ez nem jön össze, akkor a
közszolgáltatóknál működő szakszervezetek is kollektív munkaügyi vitát kezdeményeznek.
Egyelőre ennyi, ami látszik, hallatszik, és csak remélhetjük, hogy nem csak az érdekvédők
keresik a megoldás tárgyalásos lehetőségét. Mert bizony el kéne már dőlnie, hogy lehet-e
valakivel tárgyalni, no meg azt is, hogy miről.
Dolhai József
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Helyi hírek röviden
Területi Hírek
Területünket az elmúlt héten a forgalomcsökkenés miatti foglalkoztatási nehézségek tartották
kétségek között.
Információink szerint az RCH TÜK a következő hónapokra állásidő bevezetését tervezi a
műszakos munkarendben foglalkoztatottaknál. Ezzel párhuzamosan, vagy ebből kifolyólag
Fényeslitke Déli-rendezőben is negatív intézkedés történt: március elsejétől a rendezőben az
éjszakai szolgálatokban elegyrendezési szünetet vezet be a cargo. Erről február 24-én
Miskolczi Gábor forgalmi csomóponti főnökség vezetővel egyeztetést tartottunk, melyen
kiderült, az éjszakai elegyrendezési szünet műszakonként kb. tíz főt érint, amit részben
szabadságoltatásokkal old meg a csomópont.
A forgalomcsökkenés a Záhony-Port Zrt.-re is kedvezőtlen hatást gyakorol, illetve jelentős
átrakási bevételtől esik el a cég, tudtuk meg Gubik László vezérigazgatótól, aki arról
tájékoztatott, hogy a márciusi hónapban náluk is szabadságolással oldják meg a fennálló
foglalkoztatási problémákat.

HUMORSAROK
ÁLLATI ELMÉK
Az állatok az Istenhez fordulnak kérdéseikkel. Jön elsőként az elefánt:
– Nekem miért van ilyen vastag bőröm?
– Azért, hogy megvédjen a bogarak csípéseitől – válaszolja az Isten.
– Nekem miért ilyen hosszú a nyakam? – kérdezi a zsiráf.
– Hogy a magasabb leveleket is elérd!
Érkezik a tyúk, s nagyon mérges:
– Nekem ne is próbáld megmagyarázni! Vagy a tojást csináld kisebbre, vagy a lyukat nagyobbra!!!

Balogh Attila
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