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ZÁHONYI VASUTAS 
V. évfolyam, 45. szám 2016. április 11. 

Őszintén és nyíltan Záhonyban 
Április ötödikén tartotta soros titkári értekezletét a záhonyi 
terület. Juhász Tiborné, képviseletünk vezetője köszöntette az 
értekezlet résztvevőit és Meleg Jánost, a Vasutasok 
Szakszervezetének elnökét, majd a határozatképesség 
megállapítása után a titkárok elfogadták a napirendet. 

Juhász Tiborné felkérte szakszervezetünk elnökét, legyen ő a 
májusi Kongresszusra való felkészülésről szóló első napirend 
előterjesztője mondván, igazán hitelesen ő tudja megtenni. 
Meleg János elöljáróban elnézést kért, amiért egyeztetési 
problémák miatt nem tudott részt venni az évzáró 
értekezleten, amit nagyon sajnál, mert tudja, hogy a 
személyes jelenlétet, kapcsolatot semmi sem pótolhatja. 

A napirendre térve elmondta, a Kongresszusnak két fontos 
kérdésben is döntenie kell. 
Az egyik, hogy az Alapszabály szerint a teljes Elnökség az 
ügyvezetés, ami a nagy létszám miatt nehézkessé teszi a 
működést. Az elnök javasolta, legyen egy szűkebb ügyvezetés, 
amely a Kongresszus és a Választmány döntéseinek megfelelve 
dolgozik, az Elnökség pedig végrehajtási szerepet kapjon. Így a 
két testület társadalmi kontrollt gyakorolhat a szervezetben. 

A másik sarkalatos kérdés az, hogy 2012-től megszűnt a fel nem 
használt munkaidő kedvezmény megváltása. Emiatt jelentős 
összeg esett ki az éves költségvetésünkből, amit pótolni kell, 
vagy csökkenteni a központ kiadásait. De kár volna bármely 
szervezeti szintet feláldozni az anyagiak terén, ezért a központban már elkezdődött jelentős, és 
tovább folytatódó megtakarítások mellett szükség van a tagdíjmegosztás változtatására is. Hiszen 
tudjuk jól, a kiadási oldalnak 
mindig egyeznie kell a bevételi 
oldallal. Ha ez a jövőben is így 
lesz, akkor ezután sem okoz majd 
gondot a középszervek kiadása-
inak fedezése, és a tartós 
pénzügyi egyensúly megtartása. 
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Mindezeken túl fontos még, hogy több lojalitás várok el a területi és a szakmai képviseletek vezetőitől. 
Őszinte vagyok, ezután is nyíltan, a nyilvánosságotok előtt akarom végezni munkámat. Küldetésem 
részének tekintem, hogy megállítsam a vagyon felélését és javítsam a szervezet működőképességét 
annak az árán is, ha ez számomra népszerűségvesztést okoz – zárta előterjesztését Meleg János. 

Juhász Tiborné hozzászólásában kifejtette, bármi 
kerül is az elhangzottakból a Kongresszus elé, 
fontos, hogy minél nagyobb tudás és ismeret 
birtokában dönthessenek majd a záhonyi küldöt-
tek is. Az Alapszabály módosítási javaslatáról 
szólva megjegyezte, mint már elnökségi ülésen is 
elmondta, nem ért egyet az ügyvezetés meghatá-

rozásával, mert az megoldható a hatásköri listák pontosításával, vagy legyen az elnök egy személy-
ben az ügyvezető. A függetlenített tisztségviselők eddig is végrehajtók voltak, és egyiküknek sem 
célja, hogy a szervezet valamiféle gödör felé menjen. A lojalitás nem tudja értelmezni – fejezte be, 
amire az elnök a következőket válaszolta: Ne legyen ez a kettőnk vitája, mindenütt ugyanezt fogom 

elmondani. „Arra szegődtem, ahogyan a programomban is 
leírtam, hogy a negatívumokat megszüntessem!” 

Balogh Attila, a Műszaki Kocsiszolgálat titkára elmondta, érti, 
érzékeli a problémát, de az elnöknek is meg kell értenie, 
hogy az alapszervezet pénzügyi helyzetéért ugyanúgy 
felelnie kell. 
Deregi Balázs, Eperjeske Állomásfőnökség titkára később 
jelezte, hogy egyetért Balogh Attilával. 
Zubály Bertalan választmányi tag közelmúltbeli rossz 
tapasztalatai okán nem támogatja az egyszemélyi döntése-
ket, a négyfős ügyvezetéssel tud egyetérteni, továbbá a 
társadalmi kontroll szellemében javasolja a Választmány 
megerősítését. A költségek csökkentésére pedig jónak látná, 
hogy Zamárdi helyett Tuzsért, vagy a készülő Berekfürdőt 
használjuk az oktatásokra. 
Dajka Sándor, szintén választmányi tag nem ért egyet a 
tagdíjmegosztás változtatásával, mert alapszervezeténél 
szociális kérdés is, hogy mit tud szakszervezetünk 

visszaadni a tagságnak, és ő is helyesli Zamárdi helyett a tuzséri faház 
használatát. Továbbá javasolja, hogy a jelenleginél jóval kisebb legyen a 
döntéshozók köre, és behatárolt felelősségű ügyvezetésre van szükség. 

A vita után az országos horgászversenyen 
való részvételünk megbeszélése követke-
zett, majd harmadik napirendként a VSZ 
Elismerő Oklevél kitüntetés alapszerveze-
tek közötti elosztásáról hozott határozatot a 
testület. Végül a VSZ Aranyjelvény kitünte-
tésre Balogh Attilát, a Műszaki Kocsi-
szolgálat titkárát javasolták a titkárok. 

A különfélékben egyeztetett a testület a 
Berekfürdőn soron következő festési 
munkálatokról, a LV-től a vasúthoz vissza-
szervezett egységek üzemi tanácsi választásának helyzetéről, és 
természetesen szóba kerültek a készenléti jellegű munkakörökhöz 
kapcsolódó kifizetések aktualitásai is. Végül Meleg János elnök további 
szakszervezetünket érintő kérdésekről adott tájékoztatót, majd Juhász 
Tiborné zárta be az értekezletet. 

Dolhai József 
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Fórum a tisztánlátásért 

Az elmúlt hét szerdáján abban a reményben kezdtük 
meg a munkavállalói fórumot, hogy a korábbi „Ezernyi 
kérdés kiszervezés ügyben” című írásunkban 
megfogalmazottakra válaszokat kapunk. Ha nem is 
ezernyire, de a legfontosabbakra sikerült. Dr. Kotter 
József a Vasutasok Szakszervezetének érdekvédelmi 
alelnökének meghívását elfogadta Kaczkó Tamás, a 
B+N Referencia Zrt. takarítási üzletági igazgatója. Őt a 
térségünkért felelős két munkatársával Kocsik Sándor 
régióvezetővel és Pasku Imre területi vezetővel együtt 

köszönthettem a fórum kezdetén. Azt, hogy az átszállással érintett kollégákat érdekli a saját sorsuk, a 
megjelentek létszámából is érzékelni lehetett. A rendezvényen a közel ötven fő érintett mellett 
jelenlegi munkáltatójuk, a debreceni és a miskolci kollégáim, valamint a társszakszervezet helyi 
vezetője is részt vett. 

Dr. Kotter József tájékoztatójában beszélt a kiszervezés 
előzményeiről, az átszállással érintett kollégák lehetősé-
geiről, az eddigi tapasztalatokról. Ezt követően Kaczkó 
Tamás, igazgató a B+N Referencia Zrt.-ről adott rövid 
áttekintést. Megtudhattuk, hogy 2600 főt foglalkoztatnak a 
takarítási üzletágon 
belül, további alvállal-
kozóknak nem adják 

ki a munkát, ez nem jellemző a vállalatra. Nyolc milliárd forint az 
éves árbevételük, másfél millió négyzetmétert takarítanak. 
Megemlítette többek között a MOL-t, de országos bankháló-

zatban és miniszté-
riumban is dolgoznak. 

„Nagy csoda nem lesz” – mondta – így folytatják tovább a 
munkát. Három év a szerződés időtartama, amit kötöttek, 
és további egy évre van esélyük. Nem akarnak sem új 
munkaszerződéseket, sem új munkaköri leírásokat, hiszen 
ezzel rendelkeznek a kollégák. Változás azonban lesz, 
lehet, hogy a jelenlegi munkaterület nagysága változik 

majd, hiszen a cég 100 százalékban a MATISZ normához igazodik. Áprilisban mindenki a mostani 
területén marad, májustól ez változhat, de ez a munkavállalóval egyeztetve valósul meg. A megkötött 
szolgáltatási szerződést teljesíteni kell, ehhez szükség van a kollégák munkájára, nagyon kevés 
fluktuációt akarnak. 

Megismerhettük a B+N munkaruháit is, amit viselni kell, ezt 
szigorúan fogják venni. A kérdésekre adott válaszokból 
többek között azt is megtudhattuk, hogy szabadságos 
ütemterv készül majd, a bérjegyzéket mindenki meg fogja 
kapni, de nem postai úton. Utazási költséget utólag fizet a 
munkáltató, egyedi esetekben azonban ettől el lehet térni. 
Végezetül Kaczkó úr megerősítette az alelnök kolléga 
bevezetőjében mondottakat, a Vasutasok Szakszervezeté-

vel jó kapcsolatot alakítottak ki, a jövőben is együtt kívánnak működni. A fórum végén arra is maradt a 
résztvevőknek lehetősége, hogy személyesen beszélgethessenek a leendő munkáltatójuk vezetőivel. 

Biztos maradt még kérdés az ezernyiből, de a legfontosabbakon talán már túl vagyunk. És 
mindenképpen megnyugtató volt, hogy ott voltak, kicsit megismerkedtek leendő munkáltatójukkal. És 
természetesen szakszervezetünk is mindig ott lesz, ha segíteni kell a folytatásban. 

Juhász Tiborné 
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HUMORSAROK 

EBÉD 

Az építkezésen a főnök már vagy fél órája nézi az egyik munkást, rá is kérdez: Géza! Mi a fenét 

keres már egy fél órája? Egy 2x2 méteres és körülbelül 1 méter magas ládát! – válaszol Géza. 

Fiúk – szól a többiekhez a főnök – segítsetek már Gézának! Eltelik újabb fél óra, s megszólal Géza: 

– Na, mindegy...hagyjátok fiúk...majd leülök erre a gerendára ebédelni!!! 

 
BÖRTÖNBEN 

Ül a börtönben a kokainista, az LSD-s, meg a füves. A kokós belövi magát: Puszta kézzel 

szétfeszítjük a rácsokat, megöljük az őröket és elszökünk! Az LSD-s elnyal egy bélyeget: Inkább 

pici hangyává változunk és kimászunk a kulcslyukon! 

A füves fújja a füstöt: Jó, jó, de majd később... 

SZÉKELYEK 

Szalad a leány az apjához: Idesapám, csuklik a tehén! Adj neki vizet, lányom! 

– Nem úgy idesapám! Össze... 

Balogh Attila 

Dunaferres egyeztetés Záhonyban 

Április hetedikén Záhonyban találkoztak az ISD Dunaferr és az RCH képviselői. Áttekintették az 

elmúlt hónapok teljesítményeit, valamint a következő hónapok feladatai is napirendre kerültek. 

Jó hír, hogy a december 18-án leállított kettes nagy olvasztó július 12-én újra indul, és ezt 

követően mindkét kohó 100%-s teljesítménnyel fog üzemelni. A meleg hengermű motorcseréje 

júliusban esedékes, ezért az közel 30-35 napra leáll. A fentiek arra engednek következtetni, hogy 

több nyersanyagra lesz szükség, mint eddig, tehát jó esély van arra, hogy Záhonyból a következő 

hónapokban több nyersanyag szállítását tervezi a Dunaferr, mint korábban. Az ISD Dunaferr 

képviselői azt is elmondták, hogy az elmúlt hónapokban az acélipar növekvő tendenciát mutat. 

Természetesen az átrakások ütemezése, a szállításhoz szükséges mozdony- és kocsi igények is 

terítékre kerültek. A fentiek bizakodásra adnak okot, hogy a Záhony térségében dolgozóknak a 

jövőben is lesz munkája, melyet a Dunaferr, mint megrendelő biztosít majd. 

Zubály Bertalan 
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