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ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 28. szám 2018. január 02. 

Évzárás Záhonyban 

December huszonegyedikén, már-már karácsonyi hangulatban ült össze a záhonyi terület titkári 
testülete, hogy megtartsa évzáró titkári értekezletét. Megnyitójában Juhász Tiborné, képviseletünk 
vezetője köszöntötte a résztvevőket, köztük Meleg Jánost, a Vasutasok Szakszervezetének elnökét, 
Zlati Róbert érdekvédelmi, valamint Horváth Csaba szervezetpolitikai alelnököket, és Fridrich Imrét, a 
START VSZ ügyvivőjét. A testület elfogadta a napirendet, és felkérte Gál Ferencné irodavezetőt a 
jegyzőkönyv vezetésére. 

Elsőként az elmúlt év munkájáról szóló Beszámo-
lójához Juhászné fűzött szóbeli kiegészítést. Szólt a 
Záhonyban oly fontos átrakási és szállítási teljesít-
mények hektikus, számunkra inkább negatív alakulá-
sáról, majd a tavalyi év bérfejlesztését emelte ki, 
jelezve, hogy nagyon rég nem volt ilyen komoly annak 
mértéke, tizennégy százalék. De az is tény, hogy 
ekkora bérfeszültséget is rég tapasztalhattunk a 
vasúton, különösen a négy százalék okozott vitákat, és 
megint igaz volt: Aki kap, az elégedett, aki nem, az 
elégedetlen, bármennyi is az alapbére. Ám létezik 
másfajta bérfeszültség is, mint például a Záhony-

Eperjeske call centerek között – úgy tűnik, 
ugyanazért a munkáért eltérő besorolások 
léteznek. Folyamatban van a kérdés 
megvitatása a területi igazgatóval, de érdemi 
magyarázatot még nem kaptunk, ezért 
Juhászné kilátásba helyezte a személyes 
egyeztetést az év elején. Ami B+N Kft.-nél 
dolgozó tagjaink érdekében már meg is 
történt, Budapesten volt az első találkozó 
szakszervezetünk központjában, és hama-
rosan sor kerül a másodikra a munkáltatónál, 
mert ott is sok, néha kirívó problémák 
léteznek. A szóbeli kiegészítés fontos témája 
volt még a taglétszámunk, mely viszonylag 
stabil, tehát van még teendő, hogy a nehéz körülmények ellenére is több legyen az új belépő, mint a 
kilépők száma még akkor is, ha utóbbiak egy részét a nyugdíjba vonulók teszik ki. 
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Zlati Róbert az RCH-nál lezárult bérmegállapodásról elmondta, 
bár nagyon kemény tárgyalások voltak, de sikerrel jártak, és egy 
sosem volt, reálbér emelkedést hozó bérfejlesztést sikerült 
kiharcolni. A négy százalékos munkáltatói ajánlat után végül 
kilenc százalékos bértömeg, a nyugdíjpénztári hozzájárulás 
emelkedése és az egészségpénztári befizetés indulása lett a 
végeredmény. Ehhez szükség volt komoly nyomásgyakorlásra, 
az Európai Üzemi Tanács bevonására, sőt, a tulajdonos 
képviselője Budapestre is eljött, míg végül aláírhatták a 
megállapodást. Végül hozzátette, bíztassuk a kollégákat a 
pénztári belépésekre, mert kár volna tízezreket a munkáltató 
zsebében hagyni. 

A vitában Balog Attila szóvá tette, miért létezik negyvenezer és 
húszezer forintos egyszeri kifizetés, utalván például a Záhony-
Port dolgozóinak megkülönböztetésére. Juhászné válaszában 
kifejtette, egyetért azzal, hogy legyenek végre egységes 
kifizetések még akkor is, ha a Portnál vannak pénzügyi 
problémák. De arról nem az ottani kollégák tehetnek, és már csak 
kis létszámuk miatt sem volna komoly teher a tulajdonos 
számára, hogy kipótolja a hiányzó összeget. 

Zubály Bertalan választmányi tagunk tájékoztatott a testület 
legutóbbi üléséről, ahol Juhász Tiborné képviselet vezető 
számolt be az elmúlt időszakban végzett munkájáról. Megtudtuk, a Választmány pozitívan értékelte a 
beszámolót, kitérve a szóbeli kiegészítésben előadott prezentációra is, melyben Juhászné Berekfürdő 
múltját és a fejújítás menetét mutatta be. Ezen túl Zubály szólt arról is, hogy a sok bizonytalanság után 
bizonyossá vált, 
a Dunaferrhez 
továbbra is Zá-
honyon keresztül 
vezet az út, 
Záhonyon át 
folytatódnak a 
szállítások. 
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Kátai József jelezte, a vezénylések miatt jó volna 
időben – korábban – rögzíteni a szabadidős 
tevékenységek időpontját, konkréten a Mikulás-
kupára gondolva. Juhászné elmondta, jogos a 
felvetés, de sajnos egyre nehézkesebbé válik a 
helyszínnel az egyeztetés, Nagy Attila pedig 
javasolta, hogy idén keressünk másik helyszínt. 

A következőkben a pénzügyi beszámoló, az idei 
üléstervünk és a 2018-as költségvetés vitája 
következett, végül pedig a szavazások. A titkári 
testület a határozatokat egyöntetűen elfogadta. 

Meleg János tájékoztatója előtt köszönetet 
mondott a társadalmi tisztségviselőknek, amiért 
egy olyan időszakban is foglalkoznak mások 
problémáival, amikor sokan a saját érdekeikért 
sem akarnak tenni. Köszönet illeti a képviselet 

vezetőjét, helyettesét és az irodavezetőt is, mert itt, Záhonyban tényleg egy jó csapat jött létre, amit 
bizonyít többek között az is, ahogyan Berekfürdőt rendbe hozták és üzemeltetik. 

Ami 2017-et illeti, „mozgalmas évet zártunk, de a hároméves bérfejlesztésen túl más is történt: 
Valamennyi társaságnál megszülettek a bértáblák, amikre épül majd az idei béremelés, emelkedtek a 
minimum sávok, keresetnövelő KSZ-módosítások történtek, a háromévente vasutasnapra fizetendő 

juttatással pedig leraktuk egy új törzsgárda rendszer 
alapjait”. Fontos eredmény az is – folytatta az elnök – 
hogy a bérfejlesztést nem más juttatások rovására 
valósította meg a munkáltató, megőriztük a VBKJ 
értékét, a SZÉP kártyát, mára a cég fizet 3,5%-ot a 
nyugdíjpénztárba, ami már fedezi az alaptagdíjunkat. 

Az elnök kijelentette: „Nagyon rosszul jár az a 
vezető, aki retorziókban gondolkodik! A vasút felső 
vezetése is úgy látja, a vasutas munkavállaló meg-
becsülésének fókuszban kell lennie 2018-ban. 
Azoknak a vezetőknek üzenem, akik gonoszkodáson 
törik a fejüket, hogy az nem jó, az nem szabad, hogy 
egy vállalati kultúra része legyen!” 
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A 2016-os Kongresszus meghatározta az ügyvezetésnek a takarékos gazdálkodást, és mára elértük, 
hogy kizárólag a tagdíjbevételből gazdálkodunk – folytatta Meleg – azért, hogy ez a szakszervezet 
még nagyon sokáig működjön. És mindezt úgy tettük, hogy költségeink csökkentése a nyugdíjas 
szervezet (ONYSZ) számára növekedést jelentett – ez alighanem példaértékű az országban is. 

Szervezeti életünkről szólva elmondta, az egyik alelnök kolléga lemondása felgyorsította működésünk 
reformját, a tavaszi Kongresszusra előkészítjük a választási rendszerünk, SZMSZ-ünk és az 
Alapszabályunk módosítását. Az ügyvezetés tervei szerint egy elnök, két alelnök és három ügyvezető 

(Start, Pálya, Szolgáltató- és 
háttérintézmények) végzik 
majd a szervezet irányítását. 
Felmerülő kérdések még, 
kell-e Választmány, és 
milyen? Milyen legyen az 
elnökség, a társadalmi 
tisztségviselők és a 
főállásúak aránya? De 
kérdés az is, miképp 

válasszunk? Például az alapszervezeti választások után következhet a Kongresszus, hogy 
megválassza az ügyvezetést, az pedig kinevezi a középszervezeti vezetőket. „Beszéljetek, beszéljünk 
róla, hogy a Kongresszus bölcs döntést tudjon hozni!” – zárta beszédét az elnök. 

A vita hozzászólásokkal tovább folytatódott. Horváth Csaba 
szervezetpolitikai alelnök a taglétszámunk alakulásáról 
elmondta, november végéig nyolcszáznegyven új belépőnk volt, 
és elegendő a létszám egyensúlyba tartására. Ami sok helyen 
jó dolog, például nemrég üzemi tanácsa választás volt az FKG 
Kft.-nél, ahol közel azonos tagsággal vagyunk jelen, mint a társ-
szakszervezet, mégis tíz-egy arányban nyertük meg a 
választást. A lényeg, mint mondta, nem pálinkával kell 
kampányolni, hanem az érdekvédelmi munkával, és annak 
ismertetésével. De fontos az is, hogy bővülnek szolgáltatásaink, 
vagy az, hogy segítjük a rászoruló tagtársainkat, most, 
karácsonyra például a többgyermekeseknek adtunk egy-egy 
ajándékcsomagot. 

Fridrich Imre, a START VSZ 
ügyvivője is szót kért, és 

tájékoztatást adott a vasútvállalatnál végzett munkájukról, köztük a 
záhonyi startosokat érdeklő kérdésekről, többek között AB-
műszakról, pihenő idők kiadásáról. 

Kosdi Józsefné, a záhonyi 
nyugdíjas szervezet elnöke 
felszólalásában köszönetet 
mondott a Területi 
Képviselet, és a záhonyi 
alapszervezetek által a 
nyugdíjas szervezetnek 
nyújtott erkölcsi és anyagi 
támogatásért. 
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Végül ünnepélyes pillanatok következtek: Meleg János elnök, 
és Juhász Tiborné, képviseletünk vezetője átadták az arra 
érdemesült tagtársainknak a VSZ Elismerő Oklevelet. A 
kitüntetéseket átvehette Halász György, Nagy László, Csuha 
Lajos, Séra Róbert, Rácz László, valamint Ésik Gábor. 

Az értekezlet zárásaként Juhászné Erzsó megköszönte az 
aktív részvételt, az év során végzett munkát, és jelezte, 2018-
ban is számít arra, hogy továbbra is egy csapatban focizzunk. 

Dolhai József 
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Kedves Olvasóim, Tagtársaim! 

A 2017-es év egy szempillantás alatt illant el, a nehézségeit feledtette velünk a Karácsony 
szeretetteljes hangulata, vagy éppen az újévi pezsgő mámorító íze. Ma már csak a jó 
dolgokra emlékezünk, és az új évtől is ezt várjuk. Bizakodunk, bár tudjuk, hogy nem lesz most 
sem könnyebb évünk, hiszen választások éve lesz. Választunk országgyűlési képviselőket, és 
év vége felé szakszervezeti tisztségviselőket is. Komoly döntéseket kell hoznunk, ami érinti a 
jövőnket, a boldogulásunkat. Mit is kívánhatnék Önöknek, Nektek 2018-ra? Elsősorban 
egészséget, boldogságot és kitartást. Kívánom, hogy legyen minden munkahelyen 
egyetértés, jó közösség, egység. 

Juhász Tiborné 
 

HUMORSAROK 

ISMERKEDÉS 

A kiskacsa úszik a tavon, és sír. Odamegy hozzá a krokodil, és megkérdezi, miért? 

– Mert nem tudom, ki vagyok, és mi vagyok. 

– Ó, hát ez egyszerű: sárga csőr, sárga tollak, úszóhártya – kacsa vagy! 

– Szupi, kacsa vagyok – örül a kiskacsa – és te mi vagy? 

– Találd ki! – mondja a krokodil. 

– Hmm, hosszú farok, rövid lábak, nagy száj, bőrdzseki...olasz vagy!? 

 
MEGNYUGVÁS 

Az apáca kihallgatásra jelentkezik a kolostort vezető katolikus papnál: 

– Atyám, szeretnék prostituált lenni! 

– Tessék? Hogy mondtad, lányom? 

– Szeretnék prostituált lenni. 

– Hála Istennek! Először úgy értettem, hogy protestáns szeretnél lenni... 

Balogh Attila 
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