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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 21. szám 2016. október 31. 

Jelöltek, jelölők 

A demokrácia egyik alapját jelentik a szabad és titkos választások, ami érvényes 
mindenféle szakszervezeti testületek, vagy például üzemi tanácsok tagjainak 
megválasztásakor is. A lényeg, hogy minden választásra jogosultnak, ha 
megfelel az előírt feltételeknek, ugyanakkora esélye legyen a választhatók 
listájára felkerülni, és kapjon lehetőséget bemutatni elképzeléseit, ha úgy tetszik 
a programját. Mindezekkel gond nemigen van sem szakszervezetünkben, sem a 
törvényben meghatározott munkahelyi szervezetek megválasztásakor, legyen 
üzemi tanács, vagy éppen munkavédelmi testület a porondon. 

De mégis nagy kérdés az, milyen 
módon kerül fel valaki a jelölőlistára. 

Alaphelyzetben természetesen az, akiről úgy vélik a jelölők 
– alapszervezetek, munkahelyi közösségek – hogy kellő 
ismertsége, no meg népszerűsége van a választásra 
jogosultak körében, és természetesen alkalmasnak is 
gondolják a tisztségre. Előfordul, hogy az ismertséget már 
elegendőnek találják a jelölők, és fittyet hánynak az 
elfogadottság, és alkalmasság fontosságára. Úgy is 
mondhatnánk, attól, hogy valakit jól ismernek a választók, 
még korántsem biztos, hogy az illető a többség bizalmát is bírja. Talán épp azért, mert jól ismerik, 
vagy épp azért, mert a jónál is találhatnak jobbat. A lényeg, hogy nem árt kicsit körül nézni a 
választók között, ki az, akit nem csak ismernek, de el is fogadnak maguk közül valónak, közös 
képviselőjüknek. 

És ez még mind kevés, ettől még nem feltétlen az lesz a befutó, 
akit ismernek, és szemre el is fogadnak a választásra 
jogosultak. Mert sosem lehet tudni, hol bujkál a kisördög,vagy 
éppen a nagy, ezért fontos, hogy a jelölt gyúrjon kicsit arra is, 
hogy minél többet tudhassanak a kollégák arról, ő mit 
szeretne, ha besikerül a próbálkozása, magyarán mit tenne a 
köz érdekében, ha meg is választják, nem csak jelölik. Netán 
azt is vázolja, mit rontott el, ha már a választás előtt is 
tisztségben volt. Ezt szokás választási kampánynak is nevezni, 
ami sokat segíthet úgy a választóknak, mint a jelölteknek, és a 
jelölőknek is. Mert csökkenti annak esélyét, hogy a 
végeredmény láttán el kelljen bujdosniuk a választók elől. 

Juhász Tiborné 
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Cargo hírek – október 

Sűrű volt a múlt heti programja a VSZ Cargo Szakmai Képviselet tagjainak, 
tisztségviselőinek. A hét első napjaiban az őszi bértárgyalásokra való felkészülés 
volt a középpontban. Ehhez adtak szakmai segítséget az RCH humán vezetői, 
Vincze Teodóra, Benyus Julianna és Simon Ferenc. Természetesen jelen volt 
Meleg János, szakszervezetünk elnöke, és Horváth Csaba, alelnök is. 

Zlati Róbert alelnök, szakmai képviseletvezető köszöntője és egy rövid 
helyzetjelentés után a vendégek következtek, és a cég helyzetéről, a korábbi VÉT 
ülésen elhangzottakról beszéltek. Senki nincs könnyű helyzetben, ezt mindenki 
elismerte. A hosszúra nyúlt napirenden teljes körű áttekintés, helyzetjelentés 
mellett a képviselet kialakította a tárgyalási csomagját. 

Az ezt követő napon Madarász Ildikó, az Együttműködő- Fejlesztő Tréning keretében adott segítséget 
a tárgyalási sorozathoz. A csütörtök is sűrűnek ígérkezett, és nem is csalódott ebben senki, hiszen 
először az RCH Központi Üzemi Tanácsa ülése következett, ezt követően a 10 év 100 érv játék záró 
rendezvénye keretében a korábban kisorsolt kollégáink átvehették a három mobil telefont, a tabletet, 
valamint a fődíjat, a welnessel egybekötött hosszú hétvégét jelentő utalványt. A nyereményeket 
személyesen Kovács Imre CEO, és Nathan Zielke CFO adta át az öt nyertes munkavállalónak. 

De még nem volt vége a napnak, hiszen következett a VÉT, ahol elbúcsúzott Nathan Zielke CFO, aki 
a munkavállalói oldal értékelése szerint nem alkotott maradandót. Bemutatkozott viszont Kotiers 
Roman, új CFO, aki november elsejétől tölti be ezt a pozíciót 2019. őszéig. Az már biztos, hogy nyelvi 
nehézségek nem akadályozzák meg a sikeres együttműködést, hiszen nagyon jól beszél magyarul. 
Elmondta, csodát ő sem tud tenni, de közösen képesek vagyunk átvészelni a nehézségeket. Az 51 
éves szakembernek nem ismeretlen sem Magyarország, de még a szakma sem, hiszen több évig itt 
dolgozott. A Rail Cargo Operátornál pedig tevékenyen dolgozik a mai napig. 

Következett Kovács Imre, az Igazgatóság elnöke, CEO, aki a társaság helyzetéről elmondta: 2016. 
nem lesz sikertörténet, és inkább készüljünk a jövő évre, hiszen a kilátások talán jobbak lesznek. A 
párhuzamosan folyó Dunaferres tárgyalásról, valamint a magyar állam RCH-ban történő 
tulajdonszerzéséről elmondta, ilyen közel még nem voltunk a megállapodásokhoz. A VÉT további 
részében inkább csak beszélgetés szintjén folyt az ülés a jövő évi bér- és jövedelempolitikáról, 
valamint a foglalkoztatás helyzetéről. Érdemi döntések nem születtek, folytatás november másodikán. 

Zubály Bertalan 
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Igaz, csak másképp 

Azt írta az újság a hó elején, hogy új szakszervezeti összefogás indul. 
Egyenesen a Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSz), mint „az 
összefogás makroszintű partnere” jelentette be, mondván, hogy az állami 
közszolgáltatók, még a vasút is a versenyszféra részei, csak sajátosan. Ezért a 
közlekedési munkástanácsok, a postások, a vizesek és a társ vasutas-
szakszervezet konzultatív fórumot hoz létre, valami olyasmit, mint a Kormány 
Állandó Konzultációs Fóruma (VKF). Mert hogy a problémák nagyrészt 
azonosak, és így ezen cégek munkavállalói egy új intézményesített párbeszéd 
részeseivé válnának. Hoppá! – emelte magasba mutató ujját bakterom. 

Érti a vasutas, vagy 
legalábbis próbálja érteni, de ha egy új 
konzultációs valami jön létre, akkor hol a 
szakszervezetek összefogása – morog csendesen 
magában. Mert ugye, ha ez igaz, akkor a VKF is 
egy szakszervezeti összefogás. Eddig másképp 
tudta, ráadásul kiderült, hogy versenyszféra a 
vasút is, de akkor eddig egy másik mozit nézett a 
kolléga, mert neki nyolc. Mármint a kötelező napi 
munkaideje, sőt, az MT-ben minden olyan 
paragrafus kötelező számára is, amelyik az állami 
cégekre vonatkozik. És hogy még jobban 
megzavarodjon, nekiállt elmélkedni, vajon mi az a 
nagyon közös például a postásokkal, ami egy új 
vékáefet is megér, nem beszélve a vizesekről. 
Nekem nyolc – mondja csak úgy, magának, és 
lazításképp a sör mellett dönt. 

De nincs az a sör, ami egyszer el ne fogyna, és pár 
nap múlva ismét a neten suhant, hátha most jobban 
megy az okosodás. Rá is akadt egy cikkre, miszerint 
nem csak hogy hamarost megalakul ez az új valami, 
de ott dönthetnek a vasutasok béréről is. Paff – morog 
ismét magában – lassan többen döntenek rólunk, mint 
ahányan vagyunk. Bárhogy igyekezett, nem sikerült 
okosabbá lennie, viszont elfogyott a sör, gondolta, jár 
egyet, hátha a friss levegő, meg ilyesmi. Friss levegő 
volt, ilyesmi nem nagyon, de tovább forgott az agya, 
újra rávetette magát a netre, és mihamar megállt 
bakterom keze a levegőben: Mert egy másik újság 
meg azt írta, a „makroszintű partner” és a Liga 
felrúgták a szakszervezeti egyezséget. Nem is 
akárhogy, mert sikeresen aláígértek pár százalékkal 
még a félig-meddig várható minimálbér ajánlatnak is. 

Morgott, morgott ismét az én bakterom, aztán egy szikrát vélt látni, majd nyomban ki is mondta a 
megvilágosodás tárgyát: sajátosan. Majd ismét, és még párszor, mintegy ízlelgette a szót. Sajátosan, 
sajátosan, sajátosan… 

Mert valóban írva volt, hogy sajátosan vagyunk versenyszféra, akkor biztosan a többi is sajátosan, 
tehát másképp igaz – szőtte tovább gondolatait, végül kibukott belőle a felismerés: Fogadjunk, ezek 
sajátosan fognak működni is…! 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Záhony-Port Zrt. 

A Záhony-Port Zrt az elmúlt héten megválasztotta üzemi tanácsát és munkavédelmi 
képviselő testületét. 

Az üzemi tanács tagjai: Akai Imre, Daku Krisztián, Fazekas Gyuláné, Halász György, Pásztor 
Attila, Simon Zoltán és Szalai Szabolcs 

A munkavédelmi bizottság tagjai: Dajka István, Halász Tibor, Kocsi Zoltán, Kovács Tibor és 
Pekola Miklós 

A testületek tajgainak munkájukhoz sok sikert kívánunk! 

HUMORSAROK 

ROMANTIKA 

Hol van az egyetlen hely, ahol a romantika megelőzi a szexet? 

Az értelmező kéziszótárban! 

MENTŐKÉRDÉS 

Szőke vizsgázótól a prof: 

– Ha a 20. század nagy gondolkodói közül beszélhetne valakivel, legyen az akár é|ő, vagy halott, 

vajon ki lenne az? 

A szöszi rövid gondolkodás után válaszol: 

– Az élő. 

 

HAPCI 

Három alkoholista fekszik az árokparton, az egyik tüsszent, mire a másik: 

– Egészségedre! 

Erre a harmadik: 

– Fiúk, töltsetek nekem is! 

Balogh Attila 
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