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ZÁHONYI VASUTAS 
IV. évfolyam, 50. szám 2015. május 18. 

Kongresszus15’ 
Május tizenötödikén megkezdődött szakszervezetünk XVIII. Kongresszusa. Az ünnepélyes megnyitón 
többek között jelen volt Eduardo Chagas, a Szállítási Dolgozók Európai Szövetségének (ETF) 
főtitkára, több külföldi – például román, orosz, ciprusi, szerb, német – szakszervezeti küldöttség, 
Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ), és Kiss László, a Mozdonyvezetők 
Szakszervezetének (MOSZ) elnöke. A MÁV Zrt.-t Bánhidi-Nagy Attila humánerőforrás vezérigazgató-
helyettes, míg a csoport tagjait, és a Cargot a humán igazgatók képviselték, de eljöttek a Vasutas 
Egészségpénztár és a Vasutas Nyugdíjpénztár vezetői is. 

A délelőtti órákban Papp Zoltán, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke 
megnyitó beszédében kifejtette, az elmúlt években a vasút – sajnos nem 
tanultunk az angol példából – egykor kiszervezett egységeinek 
visszaszervezése, annak költsége sok feladatott adott. Szólt aktualitásokról, 
mint a bérezés, a kollektív szerződések, a munkabéke, melynek fenntartása 
közös érdekünk. Kijelentette, hozzánk méltó fizetésekre van szükség, akár 
az elvándorlás miatt is, legyen munkavállaló barát Munka Törvénykönyve, 
és a vasúti törvénynek biztonságos, tisztességes foglalkoztatást kell 
biztosítania. Példaértékűnek nevezte az RCH-nál nemrég megkötött 
középtávú megállapodást, de hozzátette, az érdekegyeztetés sajnos nem 
mindig megy gördülékenyen. Megoldást szorgalmazott a dolgozói 
szegénység felszámolására és a megszüntetett korhatár előtti nyugdíjazás 
pótlására, jelezve, hogy utóbbira kidolgozott javaslat van a VKF 
(Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma) asztalán. 

A hozzászólók között Kordás László elnök a MaSZSZ jelentős 
tényezőjének nevezte szakszervezetünket. Fontosnak tartja a 
szakszervezetek megújulását, a Munka Törvénykönyve 
módosítását, a sztrájktörvény visszaállítását, és a korhatár előtti 
nyugdíjazás lehetővé tételét. A háromszor nyolc – munka, pihenés, 
szórakozás – mára négyszer kilenc lett, évi kilenc százalék 
minimálbéremelés négy éven át, kilenc százalékos szja-val. 

Ezt követően több külföldi meghívott, köztük Eduard Chagas is 
köszöntötte a Kongresszust és megköszönték a meghívást, majd a 
délelőtti program a Vasutas Zeneiskola ifjú művészeinek 
előadásával zárult. 

Délután a Mandátumvizsgáló Bizottság 
elnöke, Juhász Tiborné jelentésében 
elmondta, hogy a 123 küldöttből 122-en 
jelentek meg. Ezután a közreműködő 
bizottságok, a napirend és az Ügyrend 
elfogadásával folytatta munkáját a 
Kongresszus, majd a Választmány 
Beszámolójának vitája következett. A 
Beszámolóhoz tizenöten, köztük a jelöltek 
szóltak hozzá, végül a kiegészítésekkel 
egyhangúlag fogadta el a testület. 
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Ezek után a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Felügyelő és Etikai Bizottság jelentéséről szavaztak a 
küldöttek, végül az Alapszabály vitája következett, amit hozzászólások után nagy többséggel fogadtak 
el küldötteink. 

A Kongresszus munkája a 
tisztújítással, mindenekelőtt a Jelölő 
Bizottság elnökének, Horváthné 
Czindery Zsuzsannának a jelen-
tésével, majd az elnök megvá-
lasztásával folytatódott. A tisztségért 
Dr. Kotter József, Meleg János, és 
Papp Zoltán jelöltek szálltak ringbe, 
Dr. Kotter József a szavazás előtt 
visszalépett. A párviadalban a 
nyertes, tehát Vasutasok Szak-
szervezetének elnöke a következő 
négy évre Meleg János lett Papp 
Zoltán ellenében. 

A szervezetpolitikai alelnök megválasztása következett, és a testület Horváth Csaba, budapesti 
képviselet-vezető alelnökként folytatja Bodnár József után. 

Az Alapszabályban meghatározott két érdekvédelmi alelnöki 
tisztségre négy jelölt indult: Bodnár József, Dr. Kotter József, 
Szabó Gyula, és Zlati Róbert. A szavazás eredményeként Dr. 
Kotter József és Zlati Róbert lettek alelnökök. 

A második nap a 
Vasutasok Szakszerve-
zete új elnökének, Meleg 
Jánosnak a megnyitójával 
kezdődött. A Mandátum-
vizsgáló Bizottság ismét jelentést tett, majd a Középtávú 
Program vitája következett Meleg János előterjesztésében, 
melyet öt hozzászólás követett. Az elnök összefoglalója után a 
Kongresszus elfogadta a Középtávú Programot. 

A résztvevők az új Alapszabály szerint megválasztották a 17 
tagú Elnökséget, melynek tagja Juhász Tiborné, képviseletünk 

vezetője is, majd Pomázi Gyula könyvvizsgálót és a Felügyelő Bizottságot (FB). A Bizottság elnöke 
Papp Zoltán, tagjai Gyuricza Gyula, Kallós Andrásné Dr., Kiss Tibor és Tóthné Dr. Pelle Ilona lettek. 

Mielőtt a testület befejezte volna munkáját, Papp Zoltán leköszönő elnök kért szót, és megköszönte a 
tagság és a tisztségviselők négy éves munkáját. 

A Kongresszus Meleg János, 
megválasztott elnök zárszavával 
ért véget, melyben megköszönte a 
Kongresszus munkáját, és kijelen-
tette: A Vasutasok Szakszer-
vezete megújulni képes erős, 
demokratikus, egységes és össze-
tartó szervezet. 

Juhász Tiborné 
Zubály Bertalan 
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Az út elején 

Elérkezett, sőt, szombaton véget is ért szakszervezetünk XVIII. (tisztújító) 
Kongresszusa, összeállt az új vezérkar. Négy vezetőnk közül kettőt – Meleg Jánost 
elnökként, Dr. Kotter Józsefet alelnökként – az előző ciklusból szavaztak be a 
küldöttek, péntek délelőtt még mindketten alelnökök voltak. Ketten viszont újak. Nem 
szó szerint, persze, hiszen Horváth Csabát a budapesti terület vezetőjeként jelölték, 
Zlati Róbert pedig a cargosok szakmai vezetőjeként kapott helyet a szavazólapon. 

Négy különböző egyéniség, eltérő múlttal és tapasztalatokkal. A Meleg-Kotter páros 
inkább a régi „motorosok” közé tartozik, a Horváth-Zlati duó talán a következő 

generáció előlépését sejteti. Érdekes felállás, amiből korai volna bármilyen következtetést levonni, 
annak ideje valamikor ősszel jön el. Ám feltétlenül továbbgondolásra készteti a gondolkodót, sikerül-e 
az eddigiek mellé újabb közös pontokat találniuk a közös munkájukhoz. 

Egyre biztosan nem lesz nagy nehézség rábukkanni: Az elmúlt hetekben, hónapokban mindannyian 
változásokat, megújulást szorgalmaztak a szervezet működésében, struktúrájában. Megkapták a 
lehetőséget, és különbözőségük teheti leginkább erőssé őket, ha megtalálják egymásban az 
erényeket. Hogy közös útjuk végén a Vasutasok Szakszervezetét vigyék győzelemre. 

Dolhai József 

 

1% 
Május van, és ahogy illik, tobzódik a természet, tobzódnak a médiában is az 1%-ot kérő 
különféle szervezetek reklámjai. Felajánlhatjuk akár természet- vagy állatvédő- esetleg 
beteg gyerekeket segítő alapítványok számára adónk egy százalékát. 

Ez még így nagyon szép és jó is lehetne, hogy ne a csúnya állam bácsi tegye zsebre azt 
a kis pénzt (a másik egy százalékot egyházaknak utalhatjuk), csakhogy bennem 
megszólalt a kisördög. Anno, még a 80-as évek elején tanultam postagazdaságtant 
(most nagyon nagyképű vagyok, egész egyszerűen két évig volt egy ilyen tantárgyunk) 
és ami megragadt belőle, az meglehetősen szkeptikussá tesz engem ezekkel az 

alapítványokkal szemben. Nem akarok senkit sem lebeszélni, hogy szabadon rendelkezzen ezzel a kisseb-
nagyobb (ahogy a vasutas béreket ismerem, inkább kisseb) összeggel, de azért gondoljuk át. 

Ha már egy TV reklámot megfizet egy ilyen szervezet, persze több csatornán, több idősávban, az bizony 
számos kocsirendező 1%-át elemészti. Aztán, hogy ez az alapítvány-szervezet működni tudjon, általában 
kuratórium, esetleg igazgató-ügyvezető áll az élén, természetesen nem kis tiszteletdíjért. Ha netán egy 
ismert és jómódú-jószívű emberke a reklámarc, akkor kell 5-10 fős stáb is, aki besegít neki. Osztok-
szorzok: minden 100Ft-ból már 50 el is ment. Na bakterok, ezt ti fizetitek. 

Ja, a nagy mumus a rezsi: iroda, autó, internet, napi kiadások, takarítónő, továbbképzések, pályázatok 
megíratása (természetesen a barátommal, aki mindig nyer, ha elég busásan adok, és még nekem is jattol) 
ezt fizetik a forgalmászok. 

Mi, távközlősök kevesen vagyunk, ezért az egy százalékunk csak arra elég, hogy az ismerős doki 
krumpliorrot ragasszon, és úgy csináljon, mintha szívből örülne, hogy a kis betege meggyógyult (pedig fél 
millát le tudtam volna még akasztani a szüleiről, most meg adjak neki egy plüssmacit...). Nem mindegyik 
ilyen. És azon is el kell gondolkodni, hogy jobb-e, ha ugyanezt a pénzt feljebb nyúlják le? 

Utóirat: Az egyházak és az alapítványok között az a különbség, hogy az egyik kétezer évvel hamarabb 
kezdte. 

PS2: Lényegtelen az egész, mert a pénz végül ugyanoda jut. 

Márta István 
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Helyi hírek röviden 

Területi hírek TK 

Az elmúlt hét pénteki Kelet-Magyarország napilapban kezdeményezésünkre terjedelmes cikk 
jelent meg térségünkről. Célunk, hogy a politikusok figyelmét is felhívjuk Záhony 
határforgalmának jelentős visszaesésére, munkavállalóink helyzetére. 
A cikk teljes terjedelemben a www.szon.hu-n is olvasható. 

Rail Cargo Hungária 

Mint az előző számunkban olvashattátok, térségünkbe látogatott Nathan Zielke RCH CFO. 
Zielke úr minden területre ellátogat a közeljövőben, elsőként Záhonyt választotta. Az 
érdekképviseletekkel történt találkozón elmondhattuk gondjainkat, kérdéseket tehettünk fel. 
Tájékoztattuk többek között az IT rendszerek napi problémáiról, a munkavállalók Budapesti 
oktatásának értelmetlenségéről. Felvázoltuk számára, hogy Záhony körzet miért és 
mennyiben más, mint a többi határállomás. Kértük, tegyen meg minden tőle telhetőt a 
határforgalmi teljesítményeink növekedéséért, a záhonyi munkahelyek megőrzéséért. 

Záhony-Port Zrt. 

Az elmúlt héten nem született megállapodás a foglalkoztatáspolitikai kérdésekben, ma 
délután folytatódnak a tárgyalások a vállalatnál kialakult helyzet kezelésére. 

 

HUMORSAROK 

KIGOLYÓZVA 

Egy idős hölgy bemegy a Kanadai Nemzeti Bankba, és az elnökkel akar személyesen beszélni. Sikerül, 

és az irodában az asztalra tesz 500 000 dollárt. Az elnök megkérdezi, honnan van a pénz? 

– Fogadásokból – feleli a nő. Miféle fogadásokból? – kérdez újra az elnök. 

– Például fogadok önnel 50 000 dollárba, hogy az ön heréi szögletesek – válaszol a vendég. 

Nagyot nevet ezen az elnök, és fogad a hölggyel. Másnap megjelenik a hölgy az elnök irodájában egy 

ügyvéddel, és hivatalossá teszik a fogadást. A hölgy megkéri az elnököt tolja le a nadrágját. Az elnök 

megteszi. Az idős hölgy egészen közelről nézi a heréket, majd megkérdezi, hogy megfoghatja-e. 

– Nos, rendben, szeretném, ha biztos lenne a dolgában. 

Ekkor az elnök észreveszi, hogy az ügyvéd a fejét veri a falba. Mi a van az ügyvédjével? – kérdezi. 

– Semmi, semmi. Csak fogadtam vele tegnap 100 000 dollárba, hogy ma reggel a Kanadai Nemzeti 

Bank elnökének a golyói a kezemben lesznek... 

 

AJÁNDÉK? 

Egy kisfiú levelet ír a Jézuskának, kér 10 000 forintot, amiből ajándékot vehetne a szüleinek. Megcímezi 

a levelet, bedobja a postaládába. A postások felfigyelnek a különös levélre, és mivel ilyen címzett nincs, 

felbontják a borítékot. Nagyon meghatódnak és gyűjtést szerveznek a kollégák körében. Összejön 5000 

forint. Borítékba teszik és a feladó rovatba beírják: Jézuska. A kisfiú nagyon boldog, köszönőlevelet ír, 

amit a postások újra felbontanak.  

„Kedves Jézuska! Nagyon köszönöm, hogy teljesítetted a kérésemet. Most már biztosan tudok 

ajándékot venni a szüleimnek, bár szomorú, de a köcsög postások lenyúlták a pénz felét... 

Balogh Attila 
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