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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 40. szám 2019. április 23. 

Lezárultak a választások – vagy mégsem? 

Elvileg természetesen lezárultak az üzemi tanácsi és munkavédelmi 
képviselő választások, gyakorlatilag viszont van olyan hely, ahol újra kell 
választani, mert eredménytelen volt a választás. 

Persze, azt innen, Záhonyból még nem tudhatom, hogy országos szinten 
milyen eredmények születtek, csak a bennünket érintő jegyzőkönyvek 
állnak rendelkezésemre, az sem mindegyik. Míg Eperjesek FCSF 
tekintetében hoztuk az eredményt, addig Záhony FCSF választásán nem 
került be a három jelöltünk közül senki. Szégyenkezni azért nincs okunk, 
Veres Csaba csupán öt szavazattal marad le az ötödik befutótól. 
(Megjegyzem, hogy jelöltjeink póttagságot szerzetek, megelőzve az 

MTSZSZ és a PVDSZ indulóit.) Ez nem ért bennünket váratlanul, mert sajna a Csomóponton 
több mint kétharmaddal több tagja van a társ szakszervezetnek, és itt nem volt lista. 

Ha az arányokat hasonlítanom kellene, akkor talán a cargóhoz tudnám a legjobban, csak ott 
lista nélkül ők nem rúgnának labdába. S ha már lista, 
akkor elmondhatjuk, hogy helyi szinten működtek, 
befutottak a közös jelöltek. Abban azonban már nem 
vagyok biztos, hogy tagjaink, illetve a VDSZSZ és a 
MOSZ-tagok a szavazófülke magányában mindannyian 
szavaztak-e a közös jelöltekre. Mert sarus hírek szerint 
több olyan szavazólap is fel-felbukkant, ahol csak egy, 
esetleg két jelölt mellé ikszelgettek. 

Ahol a „frakciófegyelem” nem jött be, az a Biztonsági Főigazgatóság. Hiába volt egyezség, 
közös lista, ez a szakszervezeti tagokhoz nem biztos, hogy eljutott. Hiszen az üzemi tanácsba 
csak négy fő szerezte meg a szükséges mandátumot. Az sem vígasztal bennünket, hogy a 
négyből három VSZ-es, mert új fordulót kell kiírni. Ez sajnos rémesen hasonlít a legutóbbi 
választásukhoz, ami szintén eredménytelen lett. Ja, és még újabb forduló sem volt, mert 
valahogy senki nem akart vele bajlódni. Reméljük most másként lesz, és az újabb fordulónál 
mindenkihez eljut a közös lista, amire szavazni kellene. 

A következő heti számunkban remélhetőleg minden szükséges adat a rendelkezésünkre áll 
majd ahhoz, hogy a térségünkben megválasztott üzemi tanácsi és munkavédelmi 
képviselőjelöltek nevét közzé tehessük. Addig is gratulálok mindenkinek, aki vállalta a 
megmérettetést! 

Juhász Tiborné 
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A TEB is behúzta 

Mint már arról hírt adtunk, április 10-11-12-én zajlott a debreceni 
Távközlési Főnökségen az üzemi tanácsi választás. A múlt hétfőn 
megszámoltuk, összegeztük és rögzítettük a végeredményt. 
Kilencvenhárom százalékos részvételi arány mellett a választás 
egyértelmű győztesei szakszervezetünk és a VDSZSZ közös jelöltjei 
voltak. 

Az öttagú Üzemi Tanács tagjai lettek: Váll István VSZ, 74%, Pataki István 
VSZ, 72%, Fazekas Péter VDSZSZ, 59%, Szécsi László VSZ, 57%, 
Varga Pál VSZ, 56%. 

A Tanács négy tagja ismét bizalmat kapott, az új tag Szécsi László. 

Az ÜT póttagjai lettek: Tamási Árpád MTSZSZ, 46%, László Lajos MTSZSZ, 30%. 

Szóval mi is behúztuk, és az eredményeknek legalábbis két tanulsága feltétlen van. Ez 
egyik, hogy összefogással lehet 
olyan jelölteket állítani, akiket a 
szavazók is értékelnek. A másik, 
hogy a jelöltállítástól függetlenül a 
szavazásra jogosultak között is kell 
valamilyen összefogásnak, együtt-
gondolkodásnak lennie a közös siker 
érdekében. 

Tehát gratulálunk a győzteseknek és 
a szavazóiknak egyaránt, sikeres 
munkát kívánunk mindannyiuknak! 

Dolhai József 

Kampány! 

Az esélyegyenlőség jegyében a VSZ tisztújító Kongresszusának 

jelöltjei részére a Záhonyi Vasutas következő számaiban lehetőséget 

biztosítunk bemutatkozásra. Akik élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, 

kérjük, jelezzék. Igaz, ez nem a Magyar Vasutas, nem nyomtatott, és 

nem országos lap, de tudjuk, a ZV-t is sokan kinyomtatják, és az egész 

országban olvasható. A visszajelzések szerint olvassák is! 
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Megtartotta cikluszáró ülését a VSZ Választmánya 

Mándoki Imre, a Választmány elnöke megnyitójában elmondta, 
ebben az összetételben és formában utoljára ülésezik a testület. 
Az új ciklusban egy új, a Választmányt helyettesítő átstrukturált 
Elnökség veszi át a szerepét, amelyben a társadalmi 
tisztségviselők többsége jelenti majd a társadalmi kontrollt. 

A határozatképesség megállapítása és a napirend elfogadása 
után Suszter Csaba, a Költségvetési Bizottság vezetője javaslatot 
tett a 2019. év költségvetésére: a 2018. évi tényadatok, ill. az idei 
tervszámok szerint a VSZ kiegyensúlyozott és jó gazdálkodást 
folytat. 

Zlati Róbert, az Ügyrendi Bizottság vezetője a májusban megtartandó XIX. 
Kongresszus ügyrendjére tett javaslatot, melyet a Választmány egyhangúan 
elfogadott. 

Meleg János, a beszámolót szerkesztő bizottság vezetőjeként elmondta, hogy a 
korábban kiküldött tervezetben néhány kiegészítés történt. Ezért részletesebb és 
nagyobb terjedelmű lesz a Beszámoló, és tartalmazza a gazdasági társaságokról 
készült elemzéseket is. A szóbeli kiegészítésekben tett javaslatok lehetőségét a 
szerkesztő bizottság megvizsgálja. 

Orosz Éva, a Pénzügyi és Ellátási Osztály vezetője a 2018. évi pénzügyi beszámolót 
terjesztette a Választmány elé. Mint elmondta a VSZ gazdálkodása szerinte is jó és 
kiegyensúlyozott. Szakszervezetünk vagyona 2%-al növekedett, és a közel 
húszmillió forintos eredmény is a jó gazdálkodást bizonyítja. A pénzügyi beszámolót 
a választmány egyhangúan elfogadta. 

Tóthné dr. Pelle Ilona FB elnök a Bizottság munkájáról előterjesztett Beszámolót 
kiegészíttette azzal, hogy a Bizottság összetétele többször változott a lemondások és 

az újonnan megválasztott 
tagok miatt. Ennek ellenére a 
tervezett és az eseti 
vizsgálatok azt mutatják, hogy 
a Bizottság jó és eredményes 
munkát végzett a ciklusban. 

A következőkben az 
EDUSOLID Kft. ügyvezetője, 
Horváth Csaba adott 
tájékoztatást a működésről. 
Megtudtuk, a fő profil az 
oktatás, amely továbbra is 
eredményes tevékenység. 
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Meleg János, a VSZ elnöke az RCH-nál lezárult üzemi tanácsi és munkavédelmi 
képviselő választást értékelte, és javaslatot tett a szakszervezetünk delegáltjaira, 
akik a központi testületekben képviselik majd a VSZ érdekeit. Ezt, és az Ifjúsági 
Tagozat kuratóriumában történt változásról szóló előterjesztését a Választmány 
elfogadta. 

Az elnöki tájékoztatóban szerepelt még a nemrég megtartott MASZSZ Kongresszus, 
de szólt az ONYSZ tisztújító Kongresszusáról is. Megköszönte a leköszönő Simon 
Dezső elnöknek, és Győri István ügyvezető elnöknek a szervezetben végzett 
eredményes munkájukat. Kitért a MÁV-nál és leányvállalatainál kötött 
bérmegállapodásra, és jelezte, jó esély van még ez évben egy további 
bérfejlesztésre, amire a megkötött megállapodásban is van utalás. 

Horváth Csaba szervezetpolitikai alelnök aktuálisként a taglétszám alakulásáról és a 
most folyó üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választás eddig beérkezett 
eredményeiről beszélt. Elmondta még, a Rudolf segély egyesülettel sikerült 
megállapodást kötni, hogy az általuk működtetett szállodákban a Classic tagkártya 
10%, a Silver 15%-os kedvezményre jogosít majd. Továbbá információkat tudtunk 
meg a május 1-i programokkal kapcsolatban, és a szabadidős programokra történő 
pályázati lehetőségeket is ismertette az alelnök. 

Zlati Róbert érdekvédelmi alelnök a MÁV Zrt-nél folyó munkakör megújító projekt 
jelenlegi helyzetéről, problémáiról beszélt, valamint az egyes gazdasági 
társaságokban megkötött bérmegállapodásokat ismertette: sajnos ezen a területen 
vegyes a kép, vannak társaságok ahol szinte alig érzékelhető a béremelés, és meg 
kell említeni, hogy a tárgyalások sem mindig vezettek eredményre. A nemzetközi 
feladatokról szólva az ETF-ben végzett munkát emelte ki. Végezetül a 
menetkedvezmény kesze-kusza szálait is említette, amely szerint a háttérben a 
menetkedvezményi rendszer teljes átalakítása várható. 

Végezetül Mándoki Imre a Választmány elnöke köszönte meg az elmúlt tizenkét évi 
munkát, hiszen ilyen összetételben már ez a testület nem fog tovább működni, 
többen a jó megérdemelt nyugdíjas éveket fogják tölteni. Mint mondta, a 
Választmány egy nagyon jó összetételű testület, mely jól teljesített, hozott könnyebb 
és nehezebb döntéseket annak érdekében, hogy szakszervezetünk méltó régi nagy 
hírnevét megőrizze. Akik pedig továbbra is folytatják munkájukat más testületekben, 
azoknak jó egészséget és jó munkát kívánt. 

Zubály Bertalan 
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HUMORSAROK 

INFÓ 

– Néni kérem, leülhetek a zsákjára? 

– Persze fiam, csak a tojásokra vigyázzon! 

– Tojások vannak benne? 

– Nem, szögesdrót! 

 

VADONBAN 

A messzi tajgán egy szőrmebundás ember vadászni tanítja a fiát. 

– Látod, ott a medve – és puff lelövi – a húsáért vadásszuk. De nézz csak oda! Ott egy geológus – 

és puff, azt is lelövi. 

– Azt meg a cigarettájáért… 

Balogh Attila 
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