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ZÁHONYI VASUTAS 
I. évfolyam, 41. szám 2012. március 06. 

TTII,,  NNŐŐKK  TTUUDDJJÁÁTTOOKK,,  HHOOGGYY  NNÉÉLLKKÜÜLLÜÜNNKK  IISS  KKÉÉPPEESSEEKK  VVAAGGYYTTOOKK  MMEEGGTTEENNNNII,,  

AAMMIITT  MMEEGG  KKEELLLL  TTEENNNNEETTEEKK..  

MMII  FFÉÉRRFFIIAAKK  TTUUDDJJUUKK,,  HHOOGGYY  AALLIIGG  VVAALLAAMMIIRREE  VVAAGGYYUUNNKK  KKÉÉPPEESSEEKK,,  HHAA  NNEEMM  

ÁÁLLLLTTOOKK  MMÖÖGGÖÖTTTTÜÜNNKK..  DDEE  GGYYAAKKRRAANN  EELLFFEELLEEJJTTJJÜÜKK  EEZZTT,,  ÉÉSS  ÚÚGGYY  TTEESSZZÜÜNNKK,,  

MMIINNTTHHAA  MMII  VVOOLLNNÁÁNNKK  AA  VVIILLÁÁGG  UURRAAII..  

TTIISSZZTTÁÁBBAANN  VVAAGGYYTTOOKK  AAZZZZAALL,,  HHOOGGYY  AA  VVIILLÁÁGG  ÚÚRRNNŐŐII  LLEEHHEETTNNÉÉTTEEKK,,  

MMÉÉGGSSEEMM  AAKKAARRJJÁÁTTOOKK..  EEHHEELLYYEETTTT  IINNKKÁÁBBBB  SSZZEERREETTTTEEKK  BBEENNNNÜÜNNKKEETT,,  

FFÉÉRRFFIIAAKKAATT..  

AA  NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  NNŐŐNNAAPP  AALLKKAALLMMÁÁBBÓÓLL  KKÍÍVVÁÁNNJJUUKK,,  HHOOGGYY  AA  FFÉÉRRFFIIAAKK  

TTIISSZZTTEELLJJÉÉKK  BBEENNNNEETTEEKK  AAZZ  ÚÚRRNNŐŐTT,,  SSZZEERREESSSSÉÉKK  AAZZ  EEMMBBEERRTT  ÉÉSS  MMIINNDDEENNNNAAPP  

SSZZEERREELLMMEESSEENN  TTAALLÁÁLLJJÁÁKK  MMEEGG  BBEENNNNEETTEEKK  AA  

NNŐŐTT!!  
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Tavaszi szél 
– Tudod fiam, amikor elvenni kell, 
velünk kezdik, de ha pénzosztás 
van, valahol Nyíregyháza körül 
vége a térképnek – mondta a 
megboldogult szocializmus idején 
egy öreg vasutas – ez így volt és 
így is marad – fejezte be, és 
látszott rajta, hogy szentül meg 
van győződve az igazáról. 
Természetesen nem azért voltam 

fiatal és lelkes, hogy ezt elfogadjam, de sajnos az idő 
egyre inkább az öreget igazolja. 

Legutóbb épp a közelmúltban, amikor felröppent a hír, 
miszerint attól függ majd a minimálbér összege, hogy 
hol él a munkavállaló. Gyanítom, most is kiderül majd, 
hogy a keleti végeken sokkal olcsóbb az élet, a gáz és 
a villany, mint másutt. Persze, sorolhatnánk még 
napestig, hogy milyen rossz nekünk, de hiába van 
igazunk, nem sokra mennénk vele, az ilyen sirámok 
nem hallatszanak messzire. 

Sokkal feltűnőbb, hogy minél távolabb megyünk az 
ország szerencsésebb régióitól, annál kevésbé 
hallatják hangjukat az emberek, emiatt aztán egyre 
távolabb is kerülnek a fejlődés lehetőségétől. Bezárul a 
kör, és beteljesülnek egykori kollégám szavai. 

Ha a fenti érzéseket talán nem, de a problémát 
biztosan sokan ismerik megyénken kívül is. Talán ezért 
szervezett múlt péntekre tüntetést a Magyar 
Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ), a 
Magyar Szolidaritás Mozgalom (Szolidaritás) és a 
Magyar Szocialista Párt (MSZP). 

De találkozhattunk a Szövetség az Egységes 
Magyarországért (SZEM) transzparenseivel és a 
Societas Baloldali Ifjúsági Mozgalom zászlajával is. A 
Vasutasok Szakszervezetét a debreceni és a záhonyi 
terület tagjai képviselték. 

A széleken nokiás dobozokat láthatott a közönség, 
rajtuk az előző kormányzatok vélt vagy valós bűneivel. 
De a Kossuth téren, délután ötkor kezdődött 
rendezvény színpadán is volt olvasni való, mégpedig 
megyénk álláshalmozó politikusainak névsora, ami 
persze kissé féloldalasra sikeredett, de így is 
sokatmondó volt. Csakúgy, mint a Városháza előtt 
összegyűltek száma, hiszen jó, ha ezren akarták 
kifejezni elégedetlenségüket a sorsukkal, de ez már 
egy másik történet. 

A térség panaszait írásba is foglalták, amit a szervezők 
a megyei kormányhivatalhoz akarnak eljuttatni. A 
követelések között volt egy, ami komoly oka lehet az 
ország, és régiónk gazdasági bajainak. Ez nem más, 
mint az arányos közteherviselés, amiről sokan úgy 
vélekednek, szégyen, hogy a Kossuth, Széchenyi, és 
Petőfi forradalma után eltelt jó másfél évszázad kevés 
volt a tisztességes megoldásra. És mindezt a Kossuth-
szobor talapzatánál kellett újra elmondani, miközben a 
tavaszi szél lengette a zászlókat. 

Egykori kollégám gyakran eszembe jutott péntek este, 
ha megéli, talán ő is ott állt volna, valahol Kossuth 
mellett. Biztosan tudott volna most is jövendölni, de az 
is biztos, hogy most sem örülhettem volna 
bölcsességének. 

Én meg kutakodok emlékeim között, hátha voltak 
szerencsésebb meglátásai is öreg barátomnak a 
jövőről. Egyelőre nem jártam sikerrel, de arra jól 
emlékszem, hogy mindig nagyon örült a tavasznak. 

– Tudod fiam – mondogatta – a tavasz az élet, a 
minden. Tavasz nélkül az egész nem érne semmit! 

Tavasz van. 
Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Rail Cargo Hungaria Zrt. 
Az elmúlt hét csütörtökén kibővített Cargo Területi Szakmai Bizottsági ülés helyszíne volt a területi 
képviseletünk. Az ülés aktualitását az adta, hogy a munkáltató a Helyi Függelék tárgyalásának folytatását 
erre a napra tűzte ki, melyen részt vett Zlati Róbert szakmai képviselet vezető is, aki tájékoztatást adott az 
RCH aktuális helyzetéről Zubály Bertalan KÜT elnökkel együtt. 

Megtudhattuk többek között azt is, hogy a Bécsben megtartott ÖBB Európai Üzemi Tanács ülésen, február 
elején milyen információkat kaptak az RCH-ról. Az akkori hírek még arról szóltak, hogy az RCA pénzügyi 
helyzetének javítására a Rail Cargo Hungaria Zrt. nyereséges fuvarok kiszervezését tervezte egy 
nemzetközi, dél-kelet európai irányultságú vállalatba. A Vasutasok Szakszervezetének Választmánya 
határozatban utasította el ezt a fajta tulajdonosi törekvést, s a VSZ Cargo Hírnök legutóbbi számában már 
arról olvashattunk, hogy ez a veszély elhárulni látszik. 

Az aktualitások között szerepelt még a „Cargo-40 plusz” program tervezetének ismertetése, valamint Zlati 
Róbert azt is elmondta, hogy az állomási operatív koordinátorok személyi alapbérének ügyében 2012. 
április 01-től elmozdulás látszik: A munkáltató felzárkóztatja a személyi alapbéreket legalább az 
árufuvarozási operátorok szintjére. 

Ezt követően megvitattuk a munkáltatótól kapott Helyi Függelék tervezetét, átnéztük a munkáltató részére 
korábban már írásban megküldött anyagot, kialakítottuk az egységes álláspontunkat, melyet az 
egyeztetésen képviseltünk. 

A HÉT ülésen aláírásra került a Helyi Függelék 1. számú mellékletének módosítása, mely a 2012. évre 
vonatkozó munkaidőkeretet határozza meg, illetve a tartalmazza a munkarend általános jellemzőit, a 
munkaidő kezdetét és végét. Nem sikerült megállapodni az állomási operatív koordinátorok személyes 
váltását illetően, erre a munkáltató ígérete alapján hamarosan visszatérünk. Aláírásra került a 2. számú 
melléklet módosítása is, mely a rugalmas munkarendben foglalkoztatott munkakörök felsorolását 
tartalmazza. Új elem a Függelék 13/A pontja, ami a kocsivizsgálói csoportvezetői pótlékra vonatkozó 
módosítását tartalmazza. E pont alapján lett meghatározva, hogy Eperjeske és Záhony Árufuvarozási 
Kirendeltségeken műszakonként egy-egy fő csoportvezető látja el a feladatokat. 


