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Összefogva
A VASZ, az összefogás ereje ismét sikert aratott
Záhonyban. A Forgalmi Csomóponti Főnökségen az elmúlt
héten került sor a munkavédelmi képviselők választására,
s a közös VASZ-lista hozta a várt eredményt. Az öt
képviselői helyre tizenegy jelöltet állítottak a
szakszervezetek, és most először VASZ színekben is több
tagunk méretette meg magát, előre megbeszélt, írásban
foglalt megállapodás alapján. A 77,4%-os részvételi
aránnyal, és mindössze négy érvénytelen szavazattal zárult a választás.
Pokolné Tünde harmadik helyen végzett, amiért ez úton is gratulálunk.
S ha már a VASZ-ról beszélünk, mindenképpen meg kell említeni, hogy
közös együttműködés nemcsak választások alkalmával valósul meg.
Különböző helyi szintű egyeztetésekre is előre megbeszélt taktikával, elképzeléssel és véleménnyel
érkezünk. Mindannyian tudjuk, hogy ez nem volt mindig így, de napjainkban megfogalmazódik
bennem a kérdés, meddig lesz ez így? Amikor a VASZ lehetősége körvonalazódott, és végül 2013.
január 31-én megvalósult, nem kevés munkát adott számunkra. Egy felülről jövő kezdeményezést
ugyanis mindig nehezebb tagjainkkal elfogadtatni, mint az alulról jövőt. És bizony eltelt egy kis idő,
amíg tisztségviselőink is magukévá tették az összefogás szellemiségét, és még több idő kellett ahhoz,
hogy tagjaink a végeke is elfogadják a „békés egymás mellett élés” tényét.
Őszintén sajnálnám mindannyiunk miatt, ha a felülről kezdeményezett szövetség gondolata felülről
lenne szétrombolva, semmivé téve. Arról nem tudunk, van-e ilyen szándéka valamelyik
szövetségesünknek, szakszervezetünk tovább vinné a már begyakorlott együttműködést, néha
együttgondolkodást. Viszont mint tudjuk, egyik társ-szakszervezetnél nagy változások történtek, és
várhatóan történnek még. Ami természetesen belügyük, de bízunk abban, hogy a szövetségi
rendszerünk kiállja a változások próbáját mindhárom szervezet javára.
Juhász Tiborné

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

1

Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony
Ami jogszerű, az etikus?
A vasút integrációs törekvéseinek nyomán tavaly létrejött a
MÁV Létesítményüzemeltető és
Vasútőr Kft. Az új leányvállalatban az ingatlan-kezelők és
a vasútőrök kapcsán vagyunk
érdekeltek, hiszen mindkét cégnek van egysége Záhonyban,
és természetesen sok tagtársunk dolgozik ott. Új
céghez a jogszabályok alapján új ÜT és KMvB
illik, ezért idén márciusra kiírták az üzemi tanácsi
és a munkavédelmi képviselő választásokat.
Szakszervezetünk területi szinten indított jelölteket a jól ismert VASZ-listák keretében, a
választások napja március tíz, tizenegy és
tizenkettedike volt Záhonyban, hetvenöt százalékos részvételi aránnyal. A jegyzőkönyvek
tanúsága szerint munkavédelmi képviselőnek
Gecsey Zoltánt, Lengyel Antalt és Szalma
Gyulát választották a szavazók, köztük Lengyelt
országosan is kimagasló, nyolcvankét százalék
feletti eredménnyel.

Elsőként az, hogy miért nem élt senki a
választásokról szóló szabályzatunk adta kifogás
lehetőségével. Felételezem azért, mert a
választás menete nem ütközött írott szabályokba, de ha nem, akkor mi lehet a vizsgálatkérés oka? Itt érdemes kicsit megállni, és
elgondolkozni. Vajon feltétlenül etikus egy
választás, ha mindenki minden (jog)szabályt
betart? Valószínű, de korántsem biztos,
amennyiben különbséget teszünk a jog betűje és
szelleme között. A betű szerinti jogkövetés,
amikor egyenként betartunk minden paragrafust,
pontot, bekezdést. Ám az írott szabályoknak
céljuk, szellemiségük is van, ami nem biztos,
hogy leírható, de mégis tudjuk, érezzük. Tehát
ha nem akarta senki „kicselezni” a betűket, akkor
valószínűleg etikusan járt el. Hogy történt-e
cselezés, vagy sem, nagy talány, reméljük az FB
választ tud majd adni a kérdésre.
Csakúgy, mint arra, hogy milyen szerepe van,
illetve legyen az ilyen, és hasonló választásokban az Elnökségnek. Nyilván nem a felső
testületünk választja a KMvB tagjait és elnökét,
de természetesen határozhat arról, hogy
szakszervezetünk kit, kiket jelöljön valamely
tisztségre. Kérdés mennyiben van kötelező ereje
az Elnökség ilyen irányú határozatainak. Mert
úgy tűnik, vagy nem egyértelmű a kötelezettség,
vagy nem tartotta magára nézve kötelezőnek azt
valaki. No, lesz mit vizsgálnia és tisztázni a
Felügyelő Bizottságnak. Nem látszik könnyűnek
a feladat, de a végére a tisztánlátáson túl
egyértelművé válhat, hogyan kell a jövőben
eljárni az említett kérdésekben.

A lista helyi egyeztetések során kelt életre, de az
egyeztetések a legfelső szintig tartanak. A
folyamattal szokás szerint a VSZ Elnöksége is
foglalkozott, és határozatot is hozott, miszerint a
Vasutasok Szakszervezete Lengyel Antalt
javasolja jelölni a Központi Munkavédelmi
Bizottság (KMvB) elnöki tisztére. A delegáló
értekezletet május huszonhetedikén megtartották, a KMvB tagjai Záhonyból Gyecsey Zoltán
és Lengyel Antal lettek, amint erről lapunk június
elsejei száma is hírt adott (ZV. IV. 52.). Megválasztották az elnököt is, ám tagtársunk nem
kapott jelölést a legmagasabb tisztségre. Az ok,
vagy okok a mai napig homályban vannak, de
talán már nem sokáig.
A debreceni képviselet-vezető, Suszter Csaba
levélben kéri szakszervezetünk elnökét Meleg
Jánost – gondolván, országos ügyről van szó –,
hogy a VSZ Felügyelő Bizottságával vizsgáltassa ki a KMvB-választás körülményeit,
Juhász Tiborné, képviseletünk vezetője pedig
támogatni javasolja a záhonyi titkári testületnek
az etikai vizsgálatot. Eddig a hír, ami alapján
kérdések vetődhetek fel.

Mi pedig várjuk a fejleményeket, és bízunk
abban, hogy csak földrajzilag van távol
Budapesttől Záhony.
Mostanában pont elég nekünk az is.
Dolhai József
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RCH Hírek
Folytatódtak a múlt héten a KSZ-tárgyalások a VÉT keretében. A tárgyaló felek a
pótlékokat, költségtérítéseket és egyéb költségeket vizsgálták meg. A kilenc soron
közel 1,3 milliárd forint juttatás van, melynek felülvizsgálata június 24-én folytatódik.
Elkészült és az RCH vezetői értekezlete jóváhagyta a Záhony átvilágítását szolgáló
projektet, ami július elsejei Felügyelő Bizottsági ülés napirendjén is szerepel.
Átadta a munkáltató a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés
szabályozásáról szóló utasítás tervezetet véleményezésre, a KÜT-nek és a
szakszervezeteknek.
Folytatódik a középtávú megállapodásból adódó lakhatási támogatás, valamint az 55 éven felüliek
orvosi szűrővizsgálatával kapcsolatos utasítás tervezetek és belső eljárási rendek kidolgozása,
eredmények augusztusra várhatóak.
Folynak az előkészületek a szeptember 19-én megtartandó RCH családi sportnappal kapcsolatosan.
A helyszín Budapest Fradi sport centrum lesz.
Az RCH központi vasutasnapi ünnepsége, amelyen a kitüntetések is átadásra kerülnek, július
tizedikén délután lesz az RCH székházának első emeleti nagytermében.
Zubály Bertalan

Kisvasutak
Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban… Na, jó, csak hülyülök. Nem is
olyan messze és nem is olyan régen (talán negyven éve), a szomszéd srác kapott
egy kisvasutat. Néha áthívott és játszottunk vele, már ha az apja nem volt otthon,
mert akkor nem nagyon fértünk hozzá. Ha a papa otthon volt, akkor ment a nagy
tervezgetés, hogy majd bővítik és lesz állomás és minden, ami egy igazán menő
terepasztalhoz szükséges. Egy idő után egyre kevesebbet lehetett hallani a
tervekről, aztán az egész feledésbe merült. Több mint két évtized eltelte után újra
találkoztunk, és persze egy idő után előbukkantak az emlékek a tervezett
kisvasútról. Jó volt hallani, hogy mégis megcsinálta, és a két fiával majd húsz
négyzetméteren szállítanak árut, utast és még viadukt meg alagutak is vannak. Legnagyobb öröme
mégis az volt, hogy még a papa is játszott az unokákkal, a kisvasúttal. Kissé irigykedtem, bár szívből
örültem, hogy egy gyerekkori álom valóra vált.
Az elmúlt héten hallom a híradásokban, hogy új vasútvonal épül, igaz, csak nyolc kilométer, az is a
Dunántúlon, és a semmit köti össze a semmivel. Egy ilyen hírnek is lehetne örülni, hiszen így pár
vasutasnak biztosítanak munkahelyet. Az én sztorimmal csak annyi a kapcsolat, hogy ez is egy
gyerekkori álom megvalósulása. Igaz, a dunántúli srác mindig is mert nagyot álmodni, így hát nem éri
be himi-humi terepasztallal, hanem rögtön igazi kell, mert most már ezt is megteheti. Nem zavarna a
dolog, hogy az ő álma is valóra válik, csak a saját pénzéből kellene megcsinálnia. Mivel a mi
adófillérjeinkből költenek, nem is keveset, már jóval zavaróbb a dolog. Főleg amikor eléggé
nyilvánvaló, hogy ki fogja megépíteni, ki fogja szállítani a hozzávalókat és mennyi (állami) pénzt
fognak elsumákolni.
Nem akarok okoskodni vagy lelkizni, de azt a 600 milliót (ami a végére lehet pár milliárd is) lehetne
másra is költeni. Talán azokra, akik megérdemlik, és igazán szükségük lenne rá. Nagyon sok
mindenkit fel tudnék sorolni, de ha már vasút, akkor a Portos és Cargos kollégáknak most igazán
elkelne a segítség.
Márta István
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Helyi hírek röviden
Rail Cargo Hungaria Zrt.
Egyeztetés kezdeményeztünk a TÜK vezetőjénél két ízben is a csökkentett munkaidő
bevezetését követően tagjainktól érkezett észrevételek kapcsán. Első alkalommal a nappalos
munkakörben foglalkoztatottak napi munkaidejét sikerült megnyugtatóan rendezni. Pénteken
újabb levelet fogalmaztunk meg, amelyben arra kértük a munkáltatót, hogy tartsa be a KSZ
24.§. 4 pontban foglaltakat. A munkáltató ugyanis Záhonyban, a raktárnoki (helyi)
beosztásban az állás idő bevezetésén túl, A/B műszakos munkarendet vezetett be. Ezzel az
intézkedéssel az ott foglalkoztatottak keresete jelentősen csökken.

HUMORSAROK
A FAGYI VISSZANYAL
Az iskolában a tanító néni találós kérdéseket tesz fel a gyerekeknek: Mi az? Kicsi, zöld és nagyot
ugrik! Nóri jelentkezik: Szöcske. Helyes Nórika, de lehetne béka is.
Következő kérdés: Mi az? Barna szőre van és az erdőben él! Peti jelentkezik: Őzike. Helyes Petike,
de lehetne vaddisznó is.
Pistike jelentkezik: Én is kérdezhetek? Hát persze!
Mi az? Ha tanító néni beveszi a szájába, nagy és kemény, ha kiveszi kicsi és puha!
A tanító néni erre lekever egy pofont Pistikének.
Mire Pistike: Helyes, de lehetne rágógumi is...

Balogh Attila
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