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Kongresszus 16’
Mondják, a demokrácia ünnepe a
választás, ami kinek hogy, de az biztos,
hogy egy szervezet életében nem csak
fontos, de ünnepi alkalom is a legmagasabb grénium tanácskozása.
Ilyen nap volt május huszonegyedike
szakszervezetünk életében, hiszen
éves Kongresszusra gyűltek össze a
küldöttek. Egész pontosan a 123-ból
109-en jelentek meg, köztük területünk küldöttei
Juhász Tiborné vezetésével: Balogh Attila, Deregi
Balázs, Korbács Sándor, Szanyi József és Zubály
Bertalan. Köztes, törvény által előírt ülésről van szó,
ami nem jelenti azt, hogy csupán formaságokkal telt volna az a szombati nap.
Annál is inkább, mert fontos kérdések és azokra adott válaszok, döntések,
szavazások töltötték ki legmagasabb testületünk ünnepét.
Megnyitójában Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke üdvözölte
a Kongresszus küldötteit, és egy virágcsokorral külön köszöntötte Juhász
Erzsót, képviseletünk vezetőjét, aki szombaton ünnepelte születésnapját.
A következőkben a XVIII. Kongresszus
óta eltelt időszakról szóló Beszámoló,
és annak vitája következett. Meleg
János kifejtette, az érdekegyeztetés
újból keresi a helyét, ami nem könnyű
feladat a jelenlegi kormányciklusban.
Szólt arról, hogy meg kell állítani a
vagyon felélését, közös teherviselésre van szükség. De át kell
tekinteni a struktúrát is, például sok az alapszervezet. Végül kifejezte köszönetét a hamarosan nyugdíjba
vonuló Fürstné Fehér Rózának, és Papp Zoltánnak, aki jól látta el a Felügyelő Bizottság elnöki feladatát is.
A felszólalók az információáramlást, annak jobbá tételét emelték ki, és javasolják a Magyar Vasutast is
górcső alá venni, hogy ne bulvár lap legyen. De felül kell vizsgálni a támogatásokat és tiszteletdíjakat is.
Kijelentették, vége a kampánynak, dolgozni kellene mindenkinek! Változás kell, az elnökségi határozatokat
mindenkinek be kell tartania. Vitázni kell, de nem személyeskedni, például az fb-t ért kritika is méltánytalan.
Szakszervezetünk Pénzügyi Beszámolójához fűzött szóbeli
kiegészítőjében Orosz Éva, a Pénzügyi Osztály vezetője
hangsúlyozta, hogy pénzügyi helyzetünk stabil.
A Felügyelő Bizottság munkájáról szóló Beszámolóhoz tett
kiegészítésében Papp Zoltán elnök kérte, ha egy jelölt van,
akkor is legyen titkos szavazás, úgy jobban látni a
támogatottságot. Elmondta, az elnökségi üléseken állandó
támadások érték, ezért mond le. „Negyvennégy éve vagyok
szakszervezeti tag, biztosan hibáztam, de ki nem? Voltak vitáim, az kétségtelen, és kaptam jelzéseket is, el
kell hogy menjek. Megyek, és nem állok a változás útjába. Köszönet annak, aki segített a munkámban, és
sok sikert kívánok mindenkinek.” – fejezte be mondandóját Papp Zoltán, aki az előző ciklusban
szakszervezetünk elnöke volt.
A Kongresszus mindhárom beszámolót elfogadta.
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Reagálások a hozzászólásokra:
– Horváth Csaba szervezetpolitikai alelnök a kommunikációt érintő kritikákra jelezte: A Heti Hírnök jól
működne, de vannak, akik nem hajlandóak az érdekvédelmi feladatokról írni, ez alapvető hiba. Az új hírek
azonnal kerüljenek fel a honlapra, ami jogos elvárás. Sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy az európai
polgári kezdeményezésre kezdődött aláírásgyűjtés nehézkesen megy.
– Zlati Róbert érdekvédelmi alelnök reagálásában kifejtette, hogy többek között a vasutas létszámhiány fő
helyen szerepel munkájában.
– Dr. Kotter József, érdekvédelmi alelnök: Nincs ingyen semmi! Vannak, akik nem tagok, nem szervezettek,
de elvárják, hogy elintézzünk valamit, és akkor belépnek – potyautasok ne legyenek. Kiszervezéseknél
szintén létszámban és anyagilag is erősödjünk meg.
– Meleg János elnök: Jó, ha jönnek kritikák, de mindenkinek egyfelé
kell néznie. Vannak az érdekvédelem területen is hiányosságok, ilyen
a demonstrációkon való részvétel – mindenkinek kötelessége volna
megjelenni az akcióinkon. A nyugdíjasokat érintő kérdéseket nem kell
hangulati elemként használni. A Felügyelő Bizottság az elnöke
számára útkeresés volt, pozitív és negatív tapasztalatokkal.
Az Alapszabály módosításával kapcsolatban annak előterjesztője,
Horváth Csaba három fontos változásra hívta fel a figyelmet: Az egyik
az ügyvezetés testülete, amely az elnökből, és a három alelnökből áll,
és a Ptk 380. paragrafusában leírt jogokat gyakorolja. A másik
változás, hogy az Elnökségben a feltételek teljesülése esetén automatikusan be lehet kerülni, nincs
szükség a Kongresszus szavazatára. A harmadik pedig, hogy a költségvetést ezután a Kongresszus
fogadja el.
Szakszervezetünk 2016. évi költségvetés tervezetéhez Horváthné Czindery Zsuzsanna tett szóbeli kiegészítésében kijelentette, a vagyonfelélést a ciklus végére meg kell szüntetni! Meleg elnök hozzászólásában
ismertette, hol csökkentettek már eddig is. Például eladták a gépkocsit, ezer forintról kétezerre emelték a
székházban a vendégszoba díját, telefonvonalak szűntek meg, nyomtatási, fénymásolási költségeket
csökkentettek. A központ alkalmazottai nem kaptak béremelést, és a nyugdíjpénztári támogatást sem
emelték. Viszont a művelődési házak bérleti díja most már hozzánk folyik be.
A következőkben a küldöttek szavaztak az FB tagjainak tiszteletdíjáról. A javaslat fix összeg, bruttó 60 ezer
forint az elnöknek, 30 ezer forint a tagjainak. Tehát csökkentés volt a terv, eredmény pedig 45 nem, 14
tartózkodás, 50 igen szavazat, tehát maradt a régi díjazás.
Ezek után Horváthné Czindery Zsuzsanna, a Jelölő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság
tagjaira és elnökére érkezett jelöléseket: Elnökjelölt Gyuricza Gyula, tagjelöltek Szmrekovszky András és
Tarjányiné Elter Tünde. A titkos szavazás eredménye: Gyuricza Gyula 103 szavazattal elnök, viszont
Szmrekovszky 48, és Tarjányiné 49 voksa nem érte el az 50%+1 szavazatot, tehát új szavazást kellett
tartani. A második szavazás eredményeképp Szmrekovszky 56, Tarjányiné pedig 51 szavazattal a FB tagjai
lettek.
A Kongresszus elfogadott egy Kiáltványt, mely a tavalyihoz hasonlóan tartalmazza a vasutasság
legégetőbb kérdéseit, mint a létszámhiány, a vasutas életpályamodell szükségessége, a bérfelzárkóztatás
követelménye. Egyben ultimátumot is tartalmaz, mely szerint, ha vasutasnapig nem történik érdemi
egyeztetés, akkor egy akciósorozattal folytatjuk a nyomásgyakorlást közös jövőnkért.
Végül az elnöki zárszó következett, amelyben Meleg János bejelentette, a testület minden kitűzött munkát
elvégzett, fegyelmezetten dolgozott. A küldöttek munkáját megköszönve bezárta a Kongresszust.
A várakozásoknak megfelelően parázs hangulatú, vitatkozó
Kongresszuson vehettünk részt, ami egy vitatkozó szakszervezetben természetes. Hiszen a szabad véleménynyilvánítás az alapja annak, hogy mindenkitől elvárható legyen
a végül megszületett döntések lelkiismeretes végrehajtása.
Mindezt egy év múlva újra értékeljük!
Juhász Tiborné
Zubály Bertalan

4625 Záhony Európa tér 5.
vasúti tel: 03/33-49, mobil: 30-3866083, 20-286-1440, Fax: 03-70-63, 03-33-48
E-mail: juhasztne@zahonynet.hu, zhtk@vsz.hu

2

Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony
A Hungrail a versenyképességért I.
Május 17-én ülésezett a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület elnöksége, amelyen
részt vett Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint Dr. Kovács
Imre, az RCH igazgatóságának elnöke is. Az Egyesület elnöke, Dr. Mosóczi
László, aki nemrég az NFM közlekedésért felelős helyettes államtitkára lett. Az
ülés napirendjén szerepeltek a Vasúti árufuvarozás versenyképessége koncepció
elemei is.
Magyarországon az elszállítandó áruk mennyisége a közúton közel 200 millió, a
vasúton 50 millió, míg a belvízen néhány millió tonnában mérhető.
Összehasonlításként a közúti és a vasúti árufuvarozás terén egyenlőtlen
feltételeket tapasztalhatók: Közúton olcsóbb eszközök találhatók, az ügyfelek
részére gyors kiszolgálást egy-két gépkocsivezetővel meg lehet oldani, akiket
állami támogatással képeznek ki. A fuvarozást azonnal el lehet kezdeni, ellentétben a vasúton drága
eszközpark (mozdony, kocsik) működik relatíve lassú kiszolgálással, és a feladás akár több hét
előkészületi időt is igénybe vehet. A mozdonyvezetők kiképzése hosszú időbe telik, amely költséges
is. A megszerzett vizsga után pedig további időszakos képzésre és vizsgákra is kötelezettek lesznek.
Az infrastruktúrához való hozzáférés terén is versenyhátrányban van a vasúti árufuvarozás. A közút
teljes hálózatának csak 10%-án fizetnek az infrastruktúra használatáért, míg a vasúton ez a teljes
hálózatot érinti.
Ezért a vasúti árufuvarozás versenyképességének növelése érdekében rövid, közép és hosszú távú
intézkedések megtételére van szükség. Rövidtávon az NFM irányításával egy, a versenyképességet
növelő csomag kidolgozása szükséges, amelynek része kell, hogy legyen a területet érintő
hatástanulmányok vizsgálata. Ezt követően kormánydöntések szükségesek elsősorban a kiemelt
árufuvarozási rendszerek részére nyújtott célzott támogatási rendszer feltételeinek megteremtése,
valamint a határforgalmi feltételek javítása érdekében.
Középtávú beavatkozási területek lehetnek:
– Vasúti árufuvarozási szolgáltatások fejlesztését támogató alap létrehozása
– Vasúti utasítások felülvizsgálata
– Záhony térségének vasúti árufuvarozási szempontok szerinti fejlesztése
– Fejlesztési igények az intermodális forgalom vasúti összeköttetéseinek javítása érdekében
A fentiekből mindenképpen kiemelendő a vasúti utasítások rendszerének felülvizsgálata, mely
érintené az F1, F2, H6, E2, E12, O1-s utasításokat. Remélve, hogy ez a régen várt oktatási és
vizsgáztatási folyamat kicsit munkavállaló barát is lehet.
A másik fontos terület a záhonyi térség logisztikai versenyképességének javítása, mely szerint 2017től díjkedvezmény kerülne bevezetésre a záhonyi forgalmakra, ami nem járhat a többi forgalom
díjainak emelésével. Természetesen más kedvezmények, támogatási rendszerek kialakítása is szóba
kerülhet a záhonyi régióban a kapacitások növekedése érdekében.
A következő számunkban a versenyképességi koncepció oktatás és képzési csomagját tekintjük át.
Zubály Bertalan
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Kinek az igazsága?
Természetesen és kizárásos alapon az enyém. Ez már csak így van
emberemlékezet óta, vagy még régebben, és ez is természetes. Már csak azért
is, mert az ember érző lény, és az igazság elsősorban érzelem kérdése. Amikor
véletlenül az értelemé, akkor is elsődleges, hogy presztizskérdést csinálunk
bármiből: Akkor lehet csak igazságod, ha – miként a kínaiak mondják – nem
veszítek arcot. Persze, előfordulhat ez másképp is, de ahhoz már némi szellemi
és erkölcsi magasságba kéne emelkednem, ami vagy összejön, vagy nem.
Bonyolítja a kérdést, ha pénzről van szó. Mert az nagy úr, még nálam is
nagyobb, ráadásul mindig kevés, és az sem feltétlenül csak az enyém, ami van.
Így aztán ismét természetes, ha kapok, az jár, de ha adni kell, azt már úgy élem
meg, hogy elvették. Különösen így van, amikor valami közösbe kéne adni. Miért én, miért nem ő, vagy
ők, és miért ilyen sokat, meg egyébként is! A cél kevésbé fontos, a lényeg, hogy az én igazságom
győzzön másoké fölött. Mert az ember már csak ilyen, hát még én. De mitől jutunk mégis néha előre,
ha csak a saját igazságunkban hiszünk? Nos, hát ezért jutunk oly ritkán előre, amikor másokkal kell
egyezkednünk. Kivétel, ha nem igazságot keresünk, hanem inkább az igazra vagyunk kíváncsiak.
Nehéz ügy, mert felül kell emelkednünk az érzelmeinket, mi több, még a kicsike – bár számunkra
mindig nagyon fontos – egyéni érdekeinken is. Meg kell értenünk, el kell fogadnunk a száraz
valóságot, mondhatnám, a tényeket. Azt, ami igaz. Azt, hogy a saját érdekeink csak úgy
érvényesíthetők, például egy szervezetben, ha a nagy egész biztonságosan működik. Ahhoz, hogy
kapjunk, adnunk is kell, és többnyire előbb, mint utóbb. Mert ha késlekedtünk, elvettük magunktól a
választás lehetőségét.
Dolhai József

HUMORSAROK
ÖNISMERET
Éjszaka a székely részegen megy haza. Azon tűnődik, miként menjen be a házba, hogy a
szomszédok meg ne tudják. Hirtelen ötlettől vezérelve bekiáltott az ablakon: Itthon van-é a
gazda? Hallja az asszonya, röstelli is magát rendesen, hogy nincs otthon az ura, ezért ezt
válaszolja: Itthon van hát!!! Eltátja a száját odakinn a székely:
– Hűha, akkor tán tényleg nem vagyok az, akinek gondoltam magam!!!


ÁLLÓSÁG
A rendőr hazavisz egy tálat a feleségének, és a következőket mondja: Nézd szívem, milyen
törésálló tányért vettem neked! Hogy bizonyítsa milyen jó vásárt csinált, leejti a földre. A tál
persze darabokra törik. Vakarja a fejét a rendőr és megszólal:
– Lehet, hogy hőálló volt???
ARÁNYOK
A hálószobában a bodys férfi a tükör előtt forgolódva csodálja testét, majd odaszól a feleségének:
Látod édesem ezt a 90 kg dinamitot?
– Látom, de mit érek vele, ha a gyújtózsinór csak 6 cm !!!
Balogh Attila
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