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ZÁHONYI VASUTAS 
IV. évfolyam, 15. szám 2014. szeptember 15. 

Ülésezett a Vasutasok Szakszervezete Választmánya 
A Választmány szeptember kilencedikei ülésének első részében a szeptember 20-án 
megtartásra kerülő Kongresszus pontos idejét, helyét, valamint a meghívottak körét 
határozta meg és fogadta el. Majd a Kongresszust előkészítő, és az azon közreműködő 
munkabizottságok is megválasztásra kerültek, valamint elfogadták az ügyrendet. 
Természetesen a 2013. évi Kongresszus óta eltelt időszakról is elkészült a beszámoló, 
melyet a választmány megtárgyalt s elfogadta azt. Döntés született abban is, hogy a VSZ 
születésnapi kitüntetéseinek átadása is a Kongresszus első részében történik. 

A továbbiakban a gazdasági társaságok aktuális érdekvédelmi kérdéseiről beszélt Kotter 
József alelnök. A megalakulandó MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. jelenlegi, és a 

közelmúlt egyeztető tárgyalás sorozatáról bővebben is szólt. Az új társaság közel 2200 fővel jön létre, ahol a VSZ 
tagok száma meghaladja a hatszázat. Papp Zoltán szakszervezetünk szövetségi politikáját értékelte, és adott 
arról aktuális tájékoztatót, melyet a Választmány elfogadott. Ezt követően szervezetpolitikai tájékoztatót tartott 
Bodnár József alelnök, előadása középpontjában a folyamatban lévő pályázatok voltak. Természetesen a 
tagszervezés, tagmegtartás is értékelésre került. Az őszi alapszervezeti választások megtartásához a VSZ 
központja jelentős segítséget biztosít a választási szabályzaton és az egyéb nyomtatványokon keresztül. 
Végezetül az új szolgáltatásokról kapott a Választmány tájékoztatást. 

Ezek után Meleg János érdekvédelmi alelnök az elmúlt hetek 
tárgyalásairól adott helyzetjelentést. Mint mondta, tárgyalásban van 
szakszervezetünk a rehabilitációs munkakörök bevezetése, az orvosi 
alkalmassági vizsgálatok felülvizsgálata, az egészségre ártalmas 
munkakörök meghatározása, valamint a hatósági vizsgáztatás 
rendjének felülvizsgálata tárgyakban. Kiemelten foglalkoztak a 
tárgyalásokon a menetkedvezménnyel, amelynél a Vasúti Törvény és 
a miniszteri rendelet módosítására is szükség lesz. Utóbbit a VSZ a 
módosító javaslatával is támogatja. Napirendre kell tűzni a Munka 
Törvénykönyvét is, hiszen vannak igények a módosításokra. 

Egyebek napirendben az Alapszabály módosítása, valamint a zamárdi üdülővel kapcsolatos további fejlesztési 
lehetőségeket ismerték meg a Választmány tagjai. Majd további ingatlanok, így az egri boros pince értékesítése, 
valamint Berekfürdő további üzemeltetése kerültek terítékre. 

Zubály Bertalan 

 

RCH hírek 
Szeptember 11-én ülésezett az RCH-nál működő reprezentatív szakszervezetek, és a KÜT képviselőiből álló 
VÉT. Elfogadásra és aláírásra került többek közt a VASZ által június harmadikán bejelentett kollektív 
munkaügyi vitát lezáró dokumentum. Hosszas egyeztetés után a KSZ 5. számú melléklete, amely a 
munkaruházati ellátást tartalmazza, szintén aláírásra került. A munkáltató és a szakszervezetek jövőbeni 
együttműködését elősegítő dokumentum aláírását is ezen a találkozón hajtották végre a tárgyaló felek. 

Majd Clemens Först CFO tájékoztatót adott a vállalat elmúlt időszakáról. Mint mondta, voltak jó időszakaink 
az év elején, aztán az azt követő hónapok még elfogadhatóak voltak, de sajnos az augusztus nagyon 
rosszra sikeredett. Az előrejelzések egy válság kialakulását prognosztizálják a világon. Sok a kockázati 
tényező, csak bizakodni tudunk abban, hogy egy jó ősz segít, és a tervekben szerepelteket hozzuk. 

A továbbiakban a felek az őszi tárgyalási menetrendet egyeztették, figyelembe véve azt, hogy sok a 
függőben lévő ügy. Többek között a középtávú megállapodás, az ez évi jövedelempolitika, a KSZ, a humán 
stratégia, és még a folyamatban lévő projektek is terítékre kell, hogy kerüljenek. 

Zubály Bertalan 
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Kongresszusra fel! 

Mondják, a demokrácia ünnepe, amikor választani mehet a halandó, hiszen legalább 
olyankor rizikó nélkül adhatja írásba véleményét. Hát, volt bőven az idén, sőt, még 
lesz az önkormányzati választások mellett a mi szervezeteinkben is. De mielőtt 
elindulnánk ikszelni, következik egy igazi ünnep, mégpedig a Vasutasok 
Szakszervezetének Kongresszusa. A vonatkozó jogszabályok alapján 2011-től 
évente össze kell ülnie a legfőbb döntéshozó testületünknek, idén szombaton 
utaznak Budapestre a küldöttek. És valóban ünnepi alkalomra, mert a Vasutasok 
Szakszervezetének száztizennyolcadik születésnapján vehetik át kitüntetéseiket 
azok, akik sokat tettek a szervezetért, tagtársaikért. 

Jobb híján a „muszáj” kongresszus nevet találtam ki a helyzetre, mert amellett, hogy a törvényt 
mindenképpen be kell tartani, nem biztos, hogy szükség van minden évben összeszaladni. Ami 
persze, nem zárja ki komolyabb döntések születését, de ugyan kinek volna jó, ha évente változnék az 
irány, esetleg a vezetés. A köztes alkalmak inkább finomhangolásra adnak lehetőséget, amennyiben a 
küldöttek – no és a küldőik – úgy látják jónak. És természetesen az arra érdemesek megünneplésére. 

A jövő héttől már szakszervezetünk demok-
ráciáját ünnepelhetjük, egészen Karácsonyig az 
alapszervezetek körében, majd év elején 
következnek a középszervi választások. Hogy 
aztán a régi-új erők döntsenek a tavaszi tisztújító 
Kongresszuson a vezérkar, tehát a Vasutasok 
Szakszervezetének jövőjéről. Hiszen nem 
mindegy, kik vezetik, és hová a vasutas nép 
meghatározó részét. Ami már kicsit más lesz, 
mint az eddigiek, mert a jövőben kevesebb 
küldött vállát nyomja a döntés felelőssége. 

Az új létszám az Elnökséggel együtt százharmincöt főre csökken, és 
a vélemények, mint minden döntés után, megoszlanak, kinek a pap, 
kinek a papné alapon. A gyakorlat mutatja majd meg, hogyan 
változik a testület működőképessége, ám tény, kevesebben jobban, 
gyorsabban szót értenek. Akár gördülékenyebbé is válhat a 
„törvényhozás”, ami sok napirendi pont esetében, vagy a tavaszi 
tisztújításnál korántsem elhanyagolható szempont. És mindez 
olcsóbban – mondják a csökkentés hívei – az ellenzők szerint 
viszont a gazdaságosság szűkíti a tagság képviseletét. 

Kedves hívők, és ellenzők! Igazság magva mindkét oldalnak lehet, a lehetőség adott, csakúgy, mint 
tavaly, a pulpitus mindkét oldalán. Mi drukkolunk, természetesen a Vasutasok Szakszervezetének. 
Hajrá! 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

HUMORSAROK 

ZONGORALECKE 

A tanítónéni az összetett mondatokat tanítja. Mint lehetséges kötőszót, a "valószínűleg"-et adja 

meg, a gyerekek példamondatokat mondanak. 

Józsika: Anyukám fogja a pénztárcáját és a kosarát, valószínűleg vásárolni megy. 

Tanító néni: Helyes. 

Zsoltika: Apukám reggel magához veszi az aktatáskáját, valószínűleg dolgozni indul. 

Tanító néni: Helyes. 

Móricka: A nővéremhez megérkezik a zongoratanár, lehúzza a nadrágját, a nővérem pedig a 

bugyiját. Valószínűleg nem zongoralecke következik..... 

MÉG EGY KÖR? 

Egy összevissza vert ember támolyog el este az orvoshoz. A doki szörnyülködve kérdezi: 

– Magával mi történt, jó ember?

– Nekem jött egy hattyú!

– Egy hattyú?

– Utána pedig elütött egy ufó!

– Hmm, egy ufó?

– Aztán megcsapott egy angyal!

– Aha, értem...és utána?

– Utána megállították a körhintát...

Balogh Attila 
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