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ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 46. szám 2018. május 14. 

Kongresszus 18’ 

Ha május, akkor Kongresszus – idén május tizenkettedikén ült össze éves tanácskozására 
szakszervezetünk elsőszámú testülete. A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban 
Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének székházában a Himnusz hangjai után Meleg János 

elnök rövid köszöntőjében jelezte: büszke arra, „hogy 
szervezetünket továbbra is a stabilitásáról, hitelességéről, 
megfontoltságáról ismerik.” Ahhoz, hogy a következő 
évtizedekben is működhessünk, „szükséges a szervezeti 
struktúra, a szervezeti működés és a gondolkodásmódunk 
átalakítása” – mondta, végül a küldöttektől együttműködő 
támogatást kérve megnyitotta a Kongresszust. 

Az üdvözlő szavak után Németh Tamás levezető elnök felkérte 
a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét, tegyen jelentést a 
Kongresszusnak, melyből 
kiderült, hogy a Vasutasok 
Szakszervezete Kongresszusa 
102 fővel (84%) 
határozatképes – a jelentést a 
testület elfogadta, hasonlóan 

Zlati Róbertnek, az Ügyrendi Bizottság elnökének javaslatait a 
testület munkáját segítő bizottságok tagjaira és vezetőire. A 
szavazatokat a Szavazatszámláló Bizottság feladata volt 
összesíteni, amelynek vezetője és egyik tagja is záhonyi kolléga 
volt Zubály Bertalan és Korbács Sándor választmányi tagok 
személyében.  

A továbbiakban Meleg 
János, szakszervezetünk elnöke fűzött szóbeli kiegészítést 
a 2017-es Kongresszus óta eltelt időszak munkájáról 
készült írásos Beszámolóhoz. Jelezte, hogy a háromoldalú 
Közszolgáltató Vállalatok Konzultációs Fórumának 
keretében már közvetlenül tárgyalhatunk a kormányzattal 
és a munkáltatókkal az érdekvédelem fontos kérdéseiről. 
Az új érdekegyeztetési 
platformban szakszervezetünk 
is meghatározó erőt képvisel, 
és érdekeltek vagyunk a 

Vasúti-szállítási Alágazati Párbeszédbizottságban is. Utóbbi az 
alágazati kollektív szerződés megkötésével esélyt ad arra, hogy a 
magánvasutak belekényszeríthetők legyenek „a tisztességes és 
jogszerű foglalkoztatásba, illetve gazdasági magatartásba”. 
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A MÁV Csoportnál a célkitűzéseinket elértük – folytatta az elnök – amit a csoportszintű 
megállapodások is mutatnak, melyekkel „a korábban megszerzett vívmányokat fenntartottuk, 
vagy éppen a felmerülő igények szerint átdolgoztuk, fejlesztettük”, majd a létszámhiányról szólva 

kijelentette, hogy az „lehetőség a munkáltatónak 
arra, hogy a meglévő munkavállalókat egyre 
nagyobb megterhelésnek tegye ki és a fizetség 
csak látszólag előnyös. Az egészséget és 
munkaképességet nem lehet pénzzel megváltani 
sem pénzért eladni!” – utalva arra, hogy az egyéni 
alku egyik oldalnak sem lehet célja. Végül 
megköszönte mindenki hozzáállását, türelmét 
mondván, „igazi szolidáris magatartásnak” lehetett 
tanúja. A vita után a Kongresszus a Beszámolót 
elfogadta. 

A következő napirendekben a Pénzügyi Beszámoló és a 
Felügyelő Bizottság Beszámolójának vitája és elfogadása 
következett, miközben a levezető elnök feladatát Hercegh 
Mária vette át. 

A szünet után az Alapszabály módosítás-tervezete volt soron, 
melynek előadója Horváth Csaba, szervezetpolitikai alelnök 
volt. A tervezet konkrét fejezeteinek vitája után a küldöttek 
elfogadták a módosító javaslatokat. Itt jegyezzük meg, hogy 
tervezet előkészítésében szerepet kapott az Alapszabályt 
Szerkesztő Bizottság tagjaként Nagy Attila István, területi 
képviseletünk elnöke is. 

A továbbiakban az idei Költségvetésünk tervezetét vitatták 
meg, amit a Költségvetési Bizottság vezetőjének, Suszter 
Csabának a kiegészítéseivel a Kongresszus elfogadott. 

A nyolcadik napirendben Horváthné Czindery Zsuzsanna, a 
Jelölést Előkészítő Bizottság vezetője kapott szót: A Bizottság 
– melynek tagja volt Zubály Bertalan is – a VSZ Felügyelő 
Bizottság vezetőjének Tóthné dr. Pelle Ilonát, a két tag 
tisztségére Bekéné Csongrádi Katalint (KHI), Fekete Gyulánét 
(VSZ ONYSZ) és Tarjányiné Elter Tündét (Pécs) javasolta. A 
Kongresszus dr. Pellét vezetővé, Bekénét és Tarjányinét az 
FB tagjaivá választotta. 

Végül az elnöki zárszó következett, amelyben Meleg János nyugtázta, hogy a Kongresszus 
elfogadta szakszervezetünk egy évi munkájáról, pénzügyi gazdálkodásáról, és a Felügyelő 
Bizottság munkájáról szóló beszámolókat, 
idei költségvetésünket, megválasztotta az 
FB elnökét és tagjait. Külön kiemelte az 
Alapszabály módosítását, mellyel „új 
pályára állítottuk szakszervezetünket”. 
Megköszönte a Kongresszus konstruktív 
munkáját és a szervezők, lebonyolítók 
tevékenységét. Ezzel a legfőbb 
döntéshozó testületünk ülése véget ért. 

Juhász Tiborné 
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Kongresszusi gondolatok 

A törvény értelmében minden évben legalább egyszer össze kell ülnie a 
szakszervezetek döntéshozó testületének, a közgyűlésnek, ami esetünkben a 
Kongresszus. Kezdetben furcsálltunk, miért évente, aztán menet közben 
kiderült, hasznos is lehet a sűrűbb tanácskozás, hiszen a testületnek nem 
csak az a dolga, hogy négyévente új vezetés válasszon. Mert a jócskán 
felgyorsult élet és az érdekvédelmi pörgés gyakrabban igényelhet komoly 
döntéseket, ami a múlt szombaton is bebizonyosodott: a küldöttek más 
határozatokon túl módosították az Alapszabályt, és felhatalmazást adtak 
például működésünk, és a választási szabályzat módosítására. 

Ezzel a testület visszaigazolta a hosszas előkészületek és viták után megszületett tervezetek 
létjogosultságát. No meg azt, hogy az ügyvezetésnek vitaképes, és határozott elképzelése, 
jövőképe van, amit nem csak főállású, de a társadalmi tisztségviselők is támogatnak. Ami azt is 
jelzi, hogy a küldöttek, és feltehetően küldőik, a tagság döntő többsége is egyetért az elnök 
véleményével, miszerint „a sokat emlegetett szemléletváltást tovább nem lehet halogatni”. 
Mindezt azért, hogy legyőzzük az érdekeink ellen ténykedőket csakúgy, mint a pálya széléről 
bekiabáló „potyautas” ingyenélő kritikáit. 

A szemléletváltás kell az új kihívásokkal való megküzdéshez is, például a tudomány fejlődése 
nyomán felgyorsuló digitalizáció és robotizáció hatásainak kezeléséhez és kivédéséhez. Ma még 
inkább csak tudunk róla, de holnap talán már „összefuthatunk” egy-egy olyan géppel, amit – 
akit?? – akár a helyünkre is állíthatnak. Mindenesetre a „kormány nem feltétlenül úgy válaszolt a 
munkaerőhiányra, ahogy azt esetleg a munkavállalók, vagy a szakszervezetek várták” – 
hallhatták a küldöttek az elnöki megnyitóban – és mi tagadás, előbb-utóbb meg kell küzdeni azzal 
is, ha a gépek nem csak a hiányzók helyét veszik át, hanem kiszorítják a dolgozókat is. 

A hírek szerint jól előkészített, fegyelmezetten dolgozó Kongresszus zajlott szombaton, a 
Vasutasok Szakszervezetének méltóságához illő módon. Türelemmel, odaadással és kellő 
figyelemmel – ami bíztató alap a kihívásokkal való megküzdéshez, ám folytatni már együtt kell! 

Dolhai József 
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HORGÁSZVERSENY 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ZÁHONYI TERÜLETI KÉPVISELETE TERÜLETI 

HORGÁSZVERSENYT RENDEZ 2018. JÚNIUS 22-ÉN (PÉNTEK) 

HELYSZÍN: TISZABEZDÉD, KEREK HOLT-TISZA 

A HORGÁSZVERSENYRE 3 FŐS CSAPATOK NEVEZÉSÉT VÁRJUK, LEGKÉSŐBB JÚNIUS 15-ig. 

A NEVEZÉSI DÍJ, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA A NAPIJEGY ÁRÁT ÉS A VERSENY ALATTI 

ELLÁTÁST (EBÉD, ÜDÍTŐ STB.) VSZ TAG ESETÉN 1.500.-FT/FŐ, NEM VSZ TAGOK RÉSZÉRE 

3.000.-FT/FŐ, CSALÁDTAGOK RÉSZÉRE 500.-FT/FŐ. 

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 

PROGRAM: 

6.00 ÓRAKOR  GYÜLEKEZŐ A HORGÁSZTÓ PARKOLÓJÁBAN 

6.00 – 6.30  HORGÁSZHELYEK ELFOGLALÁSA 

6.30 – 7.00  ETETÉS 

7.00 – 12.00  VERSENY 

12.00 – 12.30  MÉRLEGELÉS 

13.00 ÓRÁTÓL  EREDMÉNYHÍRDETÉS 

FONTOS: A VERSENY ALATT KIFOGOTT HAL TÉRÍTÉS ELLENÉBEN VIHETŐ HAZA! 

TOVÁBBI, BŐVEBB INFORMÁCÓ: 

  NAGY ATTILA TK VEZ. H.  TEL: 06-30-2786423 
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HUMORSAROK 

TUDÁS 

Józsi bácsi felutazik Budapestre, de mivel utoljára a háború előtt járt ott, nehezen tud eligazodni. 

Gondol egyet, és megszólít egy járókelőt: 

– Tessék mondani, merre Van a Horthy Miklós utca? 

– Jaj, bácsika, ne mondjon ilyet, mert rögtön elviszik! – válaszolja a járókelő – Horthy Miklós utca 

már nincsen! Helyette Vlagyimir Iljics Lenin utca van. 

Józsi bácsi elballag, majd megkérdezi a következő embert: 

– Tessék mondani, merre van a Mussolini tér? 

– Hallgasson, mert csúnyán megütheti a bokáját! – hördül fel a kérdezett – már nincs Mussolíni 

tér, Moszkva tér van helyette. 

Józsi bácsi elcsodálkozik, majd megy tovább, és megint megszólít valakit: 

– Tessék mondani, merre van az Adolf Hitler utca? 

– Megőrült, öreg? – sápad el a járókelő – már nincsen Adolf Hitler utca, helyette Vörös Hadsereg 

utca van. 

Józsi bácsi nagyon elkenődik, és továbbmegy. Elérkezik a Dunához, és szomorúan leül az egyik 

lépcsőre. Arra megy egy rendőr és megkérdezi: 

– Mit csinál itt, bácsika? 

– Nézem a Volgát – válaszolja szomorúan… 

 
Balogh Attila 
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