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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 18. szám 2016. október 10. 

Ülésezett a VSZ Választmánya 
Október 6-án Mándoki Imre elnök a köszöntés után megállapította a 
határozatképességet, majd javaslatot tett a napirendi pontokra, melyeket a 
megjelent választmányi tagok egyhangúlag elfogadtak. Elsőként Horváth Csaba 
szervezetpolitikai alelnök az SZMSZ módosítására tett javaslatot. A változtatást 
az ügyvezető testület létrejötte, valamint néhány technikai és rendszer szintű 
módosítás indokolta. A módosításokat valamint az ott felmerült javaslatokat a 
választmány megtárgyalta, és azokat el is fogadta. 

Ezt követően Meleg János elnök a VSZ pénzügyeivel kapcsolatos intézkedési 
tervet ismertette. Elmondta, vannak már ez évben is megvalósult intézkedések, és 
lesznek olyan hatások, amelyek csak a jövő évben érvényesülnek. Leszögezte: A 
Kongresszuson tett ilyen irányú ígéretét be fogja tartani, és a vezetés továbbra 

elsőrendű célnak tartja a pénzügyi egyensúly fenntartását. 

A harmadik napirendben tájékoztatót hallgattak meg a Választmány tagjai az első félévben felhasznált 
munkaidő-kedvezmény mértékéről. Horváth Csaba alelnök a tájékoztatójában már betekintést adott az 
elmúlt nyolc hónap ilyen irányú adataiba, valamint az év hátra lévő részére elkészített tervezeteket is 
ismertette. 

Ezt követően Meleg János elnök a Magyar Szakszervezeti Szövetség Tanács küldötteire tett 
javaslatot, melyet a választmány egyöntetűen elfogadott. A jövőben Meleg János elnök és Herczeg 
Mária mellett Bernáth Katalin, Miskolc TK vezető, Horváth Csaba alelnök, Dr. Kotter József alelnök és 
Locsmándi Béla GYSEV Sopron SZB titkára képviseli szakszervezetünket a Szövetségi Tanácsban. 
Szintén döntés született a Vasutas Egészség és Önsegélyező pénztár őszi tisztújítása tekintetében is, 
mely szerint az igazgató tanácsba Bodnár Józsefet, a TEB Szakmai Képviselet vezetőjét, míg a 
Felügyelő Bizottságba Horváthné Czindery Zsuzsannát, Pécs Területi Képviselet vezetőjét támogatja 
a VSZ. 

A folytatásban aktuális érdekvédelmi tájékoztatók hangzottak el. Meleg János elnök a MÁV-nál folyó 
csoport szintű egyeztetésekről beszélt, Kotter József alelnök pedig a gazdasági társaságoknál folyó 
érdekvédelmi munkáról adott tájékoztatást. Jómagam az RCH-nál történő személyi változásokról, 
valamint a vállalati teljesítmények jelenlegi helyzetéről tájékoztattam a testületet. Ezt követően az 

aktuális szervezetpolitikai kérdésekről Horváth Csaba alelnök 
számolt be. Beszélt a taglétszám alakulásáról, az OTP-vel 
folytatott tárgyalásokról, kedvezményekről, valamint a Signál 
biztosító által nyújtott lakásbiztosításról. Az egyebekben Pethes 
Sándorné választmányi tag az „Azonos bért a nőknek” címmel 
indított kampány sorozatról adott részletes tájékoztatót. Mint 
mondta, a nők és a férfiak közötti bérkülönbség felszámolására 
indított kampányban, figyelem felhívásban a VSZ tisztségviselői 
is kiveszik részüket a siker érdekében. Zárásként Mándoki Imre, 
a Választmány elnöke megköszönte a részvételt, s elmondta, 
hogy a következő ülés december 6-án, kedden lesz. 

Zubály Bertalan 
választmányi tag
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Gondolatok a jövőről 

Fórumra invitálták szakszervezetünk debreceni és záhonyi területének 
tisztségviselőit, melynek célja a Vasutasok Szakszervezetének jelene, jövője, és 
a jövő kilátásainak megvitatása volt. A rendezvényt Juhász Tiborné a záhonyi, és 
Suszter Csaba a debreceni terület képviselet vezetői szervezeték, és a két terület 
majd minden szakmája képviseltette magát Debrecenben. Őket Suszter Csaba 
köszöntötte mondván, „tizenkét dühös ember”, és az elnök ülnek most egymással 
szemben. Kifejtette, el kell dönteni, hogy mi legyen a VSZ célja, mert a 
huszonegyedik század szakszervezetét kell megteremtenünk. Rendbe kell tenni 
a struktúrát, a létszámot, a MaSZSZ-al kapcsolatos dolgainkat – mondta. A 
felvezetés jelentős részben helytálló volt, mert valóban tizenkét kolléga gyűlt 

össze vitatkozni, és a találkozó vitaindítóját Meleg János, szakszervezetünk elnöke tartotta meg. Ám a 
tizenkettek inkább aktívak, érdeklődők és célratörők voltak, semmint dühösek. 

Az elnök üdvözölte a hallgatóságot, és 
jelezte, örül, hogy elkezdődik a 
műhelymunka. Mondandóját 
történelmi áttekintéssel kezdte, 
miszerint a munkavállalóknak, nagyon 
nehéz sorsukban belső igényük 
született arra, hogy érdekszövetségbe 
tömörüljenek a kizsákmányolóikkal 
szemben. Harcosokká váltak, és ma is 
harcosokra van szükség. Olyanokra, 
akik a saját érdekükben harcolnak. 

Kijelentette: Az érdekszövetségek mára eltorzultak, kihalóban a hőskori szolidaritás. Majd a 
szocializmus időszakáról szólt: Az állam beavatkozott a működésbe, az emberek azt hitték, a 
szakszervezet üdülő és segélyosztó hely, a rendszerváltásra az maradt meg az emberekben, hogy a 
szakszervezet jóléti intézmény, és kérdezték, mit ad nekem a szakszervezet? 

Az állam az üzemi tanácsok létrehozásával 
versenyhelyzetet, pluralizmust idézett elő, ami a 
szakszervezetek gyengítését szolgálta. Ismét 
beavatkozás jött, ami durvult (munka törvénykönyve, 
sztrájktörvény), elvették a szakszervezetek élét. Az 
államszocializmus időszakában azt mondták, 
viselkedjetek jól, és kaptok egy kis pénzt, most meg azt, 
hogy viselkedjetek jól, akkor engedem, hogy 
működjetek. És az emberek ismét kérdezik: Mit ad 
nekem a szakszervezet? Hát nem ezért vagyunk! Ezt 
kell lebontanunk a fejekben, vissza kell térnünk a 
gyökerekhez, az érdekszövetséghez. 

A magyarországi helyzetről elmondta, nagyjából 
háromszázezer szakszervezeti tag van, ez nulla. Így el 
fognak tűnni a szakszervezetek! Jönnek a helyükbe a civil mozgalmak, de meghalnak, mert nincs 
tapasztalatuk, nincs beágyazottságuk. Nekünk vannak gyökereink, jó a taglétszámunk, van 
beágyazottságunk, odafigyel a politika ránk. Van esélyünk, de át kell alakulnunk az új kihívásoknak 
megfelelően. Nem csak a gondolkodást, de a szervezetet, a struktúrát is át kell alakítanunk. Ne 
tegyünk úgy, mint a portugálok, akik lógatják a lábukat a tengerparton, és sajnálkoznak, milyen jó is 
volt, amikor jöttek a hajók Amerikából tele arannyal, és most milyen rossz. 
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A szolidaritásról szólva feltette 
a kérdést: Vajon azokért, 
akiket kiszerveztek, mennyien 
mozdulnának meg a 
területeteken? Szerintem vajmi 
kevesen – mondta, mert 
hiányzik a szolidaritás. Ezért is 
át kell alakítani a 
gondolkodásmódot, először a 
tisztségviselőink fejében. Mert 
a szakszervezetünk iránti 

lojalitás is hiányzik. De a lojalitás nem csak az, hogy büszkén viseljük a vsz-es pólót, hanem az is, 
hogy amit a szakszervezetem vezetői mondanak, közvetítem a tagság felé, maradéktalanul. 

A szakszervezet erejéről kifejtette: Azt a taglétszám, és a pénzügyi stabilitás határozza meg. A 
taglétszám mutatja az erőt, hogy hogyan tárgyalnak veled, mert ha csak ketten vagytok, akkor nem 
fognak komolyan venni. Egységben az erő, a kívülállókkal pedig szembesíteni kell: Hogy van képe 
elfogadni a negyven százalékos műszakpótlékot úgy, hogy még a tagdíjat is sajnálja? 

A pénzügyekben kiindulópont, 
hogy nem költhetünk többet, mint 
a bevételeink, amelyek a 
tagdíjból származnak. Amiről 
továbbra is az a véleményem, 
hogy változtatni kell a 
felhasználáson, és a 
megosztáson. Át kell gondolni 
azt is, milyen szolgáltatásokat 
adjunk, de a legfontosabb az 
legyen, hogy mit ért el a 
szervezet. Piaci alapon kell 

gondolkodni a tagdíjról, és nem értek egyet azzal, hogy az alapszervezetek spájzolják a pénzüket, 
sokkal jobb volna, ha rendezvényeket szerveznének, amivel összetartják a közösséget. De tagdíjból 
kell megfizetni a szakembereinket is. Igen magas szintű tárgyalópartnerekkel állunk szemben, csak jó 
szakértői véleményekkel megalapozottan lehetünk tárgyalópartnerek, követeléseinket nem elég 
megfogalmazni, érvekkel alá is kell támasztani. 
A struktúra átformálása kapcsán kijelentette: Nem igaz, hogy csak kitaposott mezsgyén járhatunk, 
olyan ez, mint a villanypásztor, aki bent van, tudja, hogy nem mehet a villanydróton túlra. Ki kell 
lépnünk ebből! De csak az egészet szabad megváltoztatni, nem csak egyik elemét, mert akkor 
összedőlhet a rendszer. A vezetéstől várják, hogy irányt mutasson, de ma gúzsba kötjük a 
szabályainkkal magunkat. A túlzott demokráciánk is tompává és lassúvá teszi a rendszert. Nem kell 
mindenkinek részt vennie a döntéshozatalban, nem is biztos, hogy mindig egyet kell érteni. Módosítani 
kell szabályainkat, a döntési jogköröket is át kell gondolni, és az sem Istentől elrugaszkodott 
elképzelés, hogy először az alapszervezetek válasszanak vezetőt, utána az ügyvezetést válasszák 
meg, és a középszervi vezetők akár kinevezettek is lehetnek. Minderről társadalmi vita kell! – zárta 
beszédét Meleg János. 
Suszter Csaba megköszönte a tájékoztatót, és kijelentette, itt az idő, akár az egész rendszert meg 
lehet változtatni, minden rendszert, szabályt a kor követelményeinek megfelelően, majd átadta a szót 
a tisztségviselőknek, akik az elhangzottakat hol támogatva, hogy kritikusan szemlélve fejtették ki 
véleményüket. A megfogalmazott észrevételeket, jobbító szándékú kritikákat és javaslatokat tovább 
kell vinni, akár bővebb üléseken beszélni róla. A záhonyi terület ezt a keddi titkári értekezletén fogja 
megtenni. Természetesen a képviselet vezetők dolga, hogy az alulról jövő kezdeményezéseket, a 
struktúrát, a működést érintő kritikákat a megfelelő fórumokra tovább vigye. Itt az ideje a 
változásnak,reméljük máskor, és másutt is lesznek hasonló fórumok szakszervezetünk, a vasutasság, 
a mi érdekünkben.                                                                Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Területi Képviselet, Záhony 

Szombaton eltemettük Pöhacker Attilát, területünk egykori képviselet vezetőjét, 
szakszervezetünk régi tisztségviselőjét. A temetésen a gyászoló családon kívül részt 
vett Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke, szakszervezetünk 
alelnökei, több hivatalban lévő, az ország különböző pontjáról érkezett tisztségviselő, 
egykori, már nyugdíjas kollégái, területünk tisztségviselői, régi és mai barátok. A 
Vasutasok Szakszervezete nevében Simon Dezső, egykori elnök, Attila régi 
harcostársa mondott búcsúztató szavakat, méltatva érdekvédelmi pályafutását, 
eredményeit. 

Nyugodjék békében! 

 

HUMORSAROK 

KÉT RÉSZEG BESZÉLGET: 

– A tegnapi balhé után elgondolkodtam, legyünk barátok! 

– Hülye vagy? Hogy néznék én ki csuhában?! 

 

EGY RÉSZEG ÉS EGY RENDŐR BESZÉLGET 

– Hol vagyok? – kérdezi a rendőrt a részeg. 

– A Váci út és a Róbert Károly körút sarkán. 

– Nem a részletek érdekelnek! Melyik országban? 

Balogh Attila 
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