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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 23. szám 2013. november 04. 

Nyugdíjasok között Záhonyban 
Múlt kedden megélénkült a záhonyi Vas-
utas Művelődési ház környéke. Aki októ-
ber huszonkilencedikén arra járt, rácso-
dálkozhatott, milyen sok nyugdíjas isme-
rőse van, csak azt kellett megtudnia va-
lamelyiküktől, hogy-hogy ilyen sokan 
összegyűltek azon a szép őszies napon. 
Az ok egyszerű, aznap került sorra a zá-
honyi terület nyugdíjas szervezetének évi 
küldöttgyűlése. A színházteremben száz-

negyvenkét küldött és a vendégek csendesültek el, amikor Tóth Péter levezető elnökként megnyitotta a 
rendezvényt. Köszöntötte a résztvevőket, majd a napirend elfogadása után átadta a szót Csáki Jenőné elnöknek. 

Csákiné Gizike beszámolóját nagy érdeklődéssel hallgatták a nyolcszázharmincegy tagot képviselő küldöttek, 
mely részletesen kiterjedt mindarra, ami az elmúlt évben történt, és fontos a nyugdíjas VSZ-tagok számára. A sok 
jó dolog mellett sajnos rosszakról is be kellett számolnia: Szomorú, de érdekes momentum volt, amikor fe lolvasta 
azok nevét, akik az elmúlt év során távoztak örökre közülünk, amit a küldöttek állva hallgattak. 

Az értekezlet Pecze Jánosné 
pénzügyi beszámolójával foly-
tatódott, majd Fejes Lajos, a 
Segélyezési Bizottság elnöke 
számolt be az elmúlt időszak 
fontosabb eseményeiről. Az 
előadók beszédeinek fontos 
jellemzője volt, hogy nem csak 
beszámoltak saját területük 
eseményeiről, de egy-egy rész-
kérdésben igyekeztek tájé-
koztatni a hallgatóságot a tud-
nivalókról, például a segé-
lyezés problémáiról, vagy a 
tagdíjfizetések hiányosságairól. 
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A hozzászólások között kért 
szót Dajka Sándor, aki 
záhonyi képviselet vezető 
helyettesként köszöntötte a 
küldöttgyűlést, majd Kiss 
Tibor, az Országos Nyug-
díjas Szervezet alelnöke 
szólt a küldöttekhez. A kül-
döttek kortól függetlenül 
igen aktívan és lelkesen 
mondták el véleményüket, 
nem fukarkodtak sem a 
bírálatokkal, sem a dicsérő 
szavakkal. Egy dologban vi-
szont egyetértettek, amikor 
szavazásra került a sor, 
elfogadták a beszámolókat, 
további bizalmukról bizto-
sítva vezetőiket. 

Miközben a megszólalókat hallgattam, elgondolkoztam, 
vajon miben különböznek az idősebbek gondjai az 
aktív vasutasokétól. Hamarosan rá kellett döbbennem, 
hogy a látszat ellenére nagyon hasonló problémáik 
vannak. Bár ők nyugdíjemelésről beszélnek béremelés 
helyett, de a vélemények majdnem ugyanazok, mint 
nekünk bérügyben, és nagyjából úgy vélekednek a 
politikáról, barátról és ellenségről, haragról és szere-
tetről, mint a fiatalabb korosztályok. Igazi kivétel talán, 
hogy a gyógyszerszámlájuk sokuknak jóval magasabb, 
mint a fiatalabbaknak, de például a gyermeknevelésről 
sem mondanak le teljesen, hiszen az unokák is 
adhatnak sok elfoglaltságot. 

Hogy mégis mi lehet a legfőbb különbség? Hát az, hogy őket a 
rossz jobban bántja, de a jónak is jobban tudnak örülni, mint mi. 
És komolyabban veszik az életet, mert már tudnak valamit, amit 
mi még nem. Amíg odaérünk, ahová ők, vegyük mindig 
komolyan őket, sokat tettek életükben azért, hogy meg-
érdemeljék! 

Dolhai József 
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Budapesten járt Christian Kern, az ÖBB Holding vezérigazgatója 
Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy júniusban a VASZ elnöke Bécsben 
találkozott Kern úrral. Az ÖBB Holding vezérigazgatója akkor megígérte, min-
denképp eljön Budapestre, hogy megköszönje a munkavállalói képviselőknek a 
vállalat eddigi átszervezésében nyújtott konstruktív segítséget. Sőt, azt is ígérte, ha 
már itt jár, egy középtávú megállapodást is szívesen aláírna az RCH-ra vonat-
kozóan. Egy kis szépség hiba azért történt, mert ez a látogatás szeptember 
közepére volt előirányozva, amiből most már tudjuk, hogy október 29-e lett. 

A látogatás fő napirendje a VASZ delegációjával való találkozás volt, hiszen az első 
útja a Keleti pályaudvarról a VASZ székházába vezetett, ami egyben Kern úr részéről elismerés a 
munkavállalói képviselet felé. A találkozó jó hangulatban telt, a tárgyaló felek kölcsönösen tájé-
koztatták egymást a jelenlegi aktuális helyzetről. Gaskó István, a VASZ elnöke felelevenítette az RCH-
nál történt változásokat, valamint a tulajdonváltást követő átalakításról is beszélt. Természetesen 
tájékoztatta Kern urat a középtávú megállapodás helyzetéről, a jövő évi bér-, KSZ-, és 

létszámtárgyalásokról. Sajnos a középtávú megál-
lapodás tárgyalásai még el sem kezdődtek, a több 
mint tíz napja tartó jövő évvel kapcsolatos meg-
beszélések pedig egy helyben topognak. A VASZ 
képviselői hangsúlyozták, extrákat nem kérnek, vi-
szont minden munkavállalónak középtávon kiszá-
mítható jövőt kellene biztosítani. 

Kern a barátságos fogadtatás megköszönve, zsúfolt 
programja mellett a legfontosabbnak ítélte a VASZ 
delegációjával való találkozást. Elmondta, motivált 
munkavállalókra van szükség, hosszú távon a mun-
katársaknak nem szabad reálpozíciót veszteniük, 

mindkét fél érdekelt a vállalat hosszú távú fejlődésében. A bérmegállapodáshoz két tényezőt kell 
figyelembe venni: Az első az infláció, a második pedig a vállalat fejlődése. Példának említette: „csak 
egy erős és egészséges tehenet lehet megfejni”, de az RCH-nál erről még nem beszélhetünk. A tava-
lyi jó teljesítmény után az idén nagyon szerény eredmény várható, ami jelentősen befolyásolja az 
anyavállalat eredményét is. Ugyanakkor a bértárgyalások további folytatására biztatta mindkét felet. 

Papp Zoltán, a VASZ társelnöke a bizalom 
és a motiváció köré fűzte a mondandóját. 
Gratulált Kern úrnak a CER elnöki pozí-
ciójához, és a FIP szabadjegyekkel kap-
csolatban kérte a korábban elveszített 
munkavállalók rendszerbe való vissza-
helyezését. Természetesen szóba került 
még az új IT rendszerek bevezetése, a 
munkavállalói kérdőívek beküldésének 
eredménye, valamint a jövő év elején so-
ron következő üzemi tanácsi választásról 
is szó esett. 

Kern úr a további programját az RCH székházába folytatta, ahol a vállalat vezetésével találkozott.  A 
délután folyamán a NGM miniszter asszonyával egy stratégiai megállapodás megkötéséről, míg a 
MÁV Zrt. vezetőjével, Dávid Ilonával az együttműködés jobb és hatékonyabb lehetőségeiről tárgyaltak. 
Ezzel fejeződött be Krisztián Kern egy napos Budapesti látogatása. 

Zubály Bertalan 
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Munkavédelmünkért 
A legtöbb kollégának, ha ezt hallja, a kényelmetlen védőfelszerelések, néha értelmetlennek 
tűnő szabályok, az unalmas oktatások és a bejárások előtti-közbeni harctéri idegbaj jut az 
eszébe. Holott a munkavédelem sokkal több mindent takar, talán vannak, akik nem tudják, 
hogy külön törvényben van szabályozva. Valószínűleg még többen nem tudják, hogy a 
munkavédelemben is van külön érdekképviselet. 

Miért is van erre szükség? 

Elsősorban azért, hogy a munkavállaló ne legyen kiszolgáltatva a munkaadó kényére-
kedvére, és biztosítva legyen az egészséges és biztonságos munkavégzéshez való joga. Az 
1993. évi XCIII. törvény lehetőséget biztosít a munkavállalóknak, hogy maguk közül 

munkavédelmi képviselőt (képviselőket) válasszanak. Erre azért van szükség, hogy a dolgozók biztonsága a 
munkahelyük féltése okán ne szenvedjen csorbát. 

Ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató cégeknél lehetőség van arra, hogy több munkavédelmi képviselőt 
válasszanak, akik ha többen vannak 3-nál, akkor Munkavédelmi Bizottságot (MvB) 
alakíthatnak, melynek az elnöke rendszeres kapcsolatban áll a munkáltatóval, vagy 
annak döntési joggal felruházott meghatalmazottjával. 

Mit is csinál egy munkavédelmi képviselő? Összegyűjti a munkavállalók által jelzett 
gondokat, és ha lehetőség van rá, akkor helyben, a „kisfőnökkel” keresnek rá megoldást. 
Ha helyben nem rendezhető a dolog (a „kisfőnöknek” nincs rá hatásköre), akkor jelzi a 
MvB elnökének vagy egyenest a munkáltatónak. A munkavédelmi törvény előírja, hogy a 
munkáltatónak a szóban elhangzott panaszra is (ha nem tudja azonnal orvosolni) 8 
napon belül írásban válaszolnia kell. Lehetőség szerint a munkavédelmi képviselőnek 
konfliktusmentesen, kompromisszumképesen kell a munkáltatóval egyeztetni. Ameny-
nyiben nem sikerül megoldást találni a problémára, tovább lehet lépni a Központi 
Munkavédelmi Bizottsághoz, ami magasabb fórumon tud egyeztetni. 

Ez a megoldás jó a munkáltatóknak és jó a munkavállalóknak is. A munkáltatónak azért, mert nem csapkodják az 
ajtót forrófejű, meggondolatlan dolgozók, akik talán nincsenek is tisztában a jogaikkal és kötelességükkel, csak 
bal lábbal keltek, és vélt igazukért akarnak harcolni. A munkavállalóknak azért jó, mert nem kell konfliktusba 
keveredni a munkáltatóval, és attól félni, hogy ez később visszaüt valamilyen formában. 

Márta István 
MvB tag 

HUMORSAROK 

TÖMÉNY TANULMÁNY 

Az újdonsült egyetemista először megy haza kis falujába. Az anyja kérdezi tőle: 

– Kisfiam, levágtam két tyúkot, mit főzzek belőle? 

– Pálinkát édesanyám, pálinkát… 

SZEMTŐL SZEMBEN 

Egy borzasztóan izmos férfi lép az áruházi információs pulthoz. 

– Mo-mo-mondja ké-ké-kérem, me-me-merre van a féé-fé-férfi o-o-osztály? 

A pult mögött ülő alkalmazott ránéz, de nem válaszol, és a férfi megismétli a kérdést. 

Választ most sem kap, ezért újra elismétli nagy nehezen a kérdést: 

– Mo-mo-mondja ké-ké-kérem, me-me-merre van a fé-fé-férfi o-o-osztály? 

A pult mögött ülő úgy tesz, mintha észre sem venné, ezért az izomkolosszus 

elviharzik. A soron következő vásárló megkérdezi az alkalmazottat: 

– Mondja miért nem válaszolt ennek az embernek? 

– Go-go-gondolja, ho-ho-hogy ve-ve-verekedni a-a-akarok? 

Balogh Attila 
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