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ZÁHONYI VASUTAS 
XII. évfolyam, 03. szám 2022. szeptember 05 

Menjünk tovább! 

Augusztus 29-én sokéves hagyományainak megfelelően idén is összetartott a záhonyi 
Területi Képviselet Berekfürdőn. És bízunk benne, hogy nem csak ott, hiszen ha valamikor, 
hát mostanában bőven van, és lesz tennivalója minden érdekvédőnek. Mindenesetre a múlt 
héten is volt aktivitás és látszott akarat a Titkári Testület tagjaiban. Juhász Tiborné, a 

Képviselet vezetője köszöntötte a Testületet 
és a meghívott vendégeket, köztük Meleg 
Jánost, a Vasutasok Szakszervezetének 
elnökét, Zlati Róbert érdekvédelmi alelnököt 
és Szabó Gyulát, a Forgalmi Szakmai 
Képviselet vezetőjét. 

Elsőként Meleg János kért szót, jelezte, jó, ha 
ez a mostani találkozó kicsit kötetlenebb, és 
közelebb kerülhetünk egymáshoz. Mára sok 
minden megváltozott az emberi kapcso-
latokban is, sokan zárkózottabbak, befelé 
fordulók lettek. Olyan emberi értékek, mint a 

közösségi összetartás, közösségi érzések rossz felé változtak, ami a szakszervezeti 
mozgalomra is rányomta bélyegét. Úgy néz ki, mindenki mindent tőlünk vár, hogy istenek 
vagyunk, pedig nem. Sok év óta a legtragikusabb kort éljük, egyszerre van a pandémia 
utóhatása, háború, energiaválság, komoly gazdasági nehézségek, amire nem vagyunk, nem 
voltunk felkészülve. De pontosabb úgy, hogy az emberek nem voltak felkészítve, ezért éljük 
meg a gyors kormányzati intézkedéseket a mindennapokban tragédiaként. Kérdés, miként 
tudja ezt kezelni a Vasutasok Szakszervezete? Az biztos, hogy az egész országot érintő 
problémákat nem a szakszervezetek fogják megoldani. 

A VSZ hitelességéről kifejtette, az nem 
csak az Ügyvezetésen, hanem a 
tisztségviselőkön, a tagságon is múlik. 
Ehhez fontos az egységes megjele-
nésünk, fellépésünk, annak tükrében, 
hogy „mi vagyunk az a mérsékelt, 
gondolkodó szakszervezet, amelyik a 
megoldásokat keresi, és kerüli azokat 
a konfrontációkat, melyek nem vezet-
nek sehová, amiből nincs megálla-
podás”. Ami előre vezet ma, az a 
tárgyalás, és nincs alternatívája. 
Tudnunk kell, hogy a mai gazdasági helyzet még nem a recesszió, sajnos még csak most 
indulunk lefelé, és ez a lejtmenet minimum 2023-ig ki fog tartani. Ebben a környezetben kell 
nekünk érdekvédelmet csinálni. 
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Sajnos 2023. nem a béremelések éve lesz Magyarországon, de nekünk már van öt 
százalékunk, és van esély az év végi kifizetés maradékának kipótlására is. De a legfőbb 
feladat, tudnunk-e olyan megállapodást kötni, hogy jövőre egyetlen vasutast se küldjenek el 
rendes felmondással. Továbbá, hogy a jelenlegi, Kollektív Szerződésben rögzített 
vívmányokat megőrizhessük, amiről mindenki azt hiszi, jár, pedig nem, mert mi, a 
szakszervezet harcoltuk ki. Nagy kihívás, ehhez kell a tagságot és a nem tagokat 
felvilágosítani, mert csak a tömeg erejével fog menni. Mert „azzal a szakszervezettel 
tárgyalnak, amelyik erős, amit taglétszámában mutat. Ránk még figyelnek, ezért tudtunk 
eddig is eredményt elérni.” 

Ilyen volt idén, hogy negyvenezer forint 
béremelést az is megkapott, akinek a tíz 
százalék kevesebb, vagy jóval kevesebb lett 
volna. „Ez az első olyan bérmegállapodás, 
melyben a mozdonyvezetők nem tudtak 
egyetlen garas plusz bért sem kiharcolni 
mások rovására. Ez nem megy, és nem is 
támogatjuk! Az alacsonyabb bérű kollégákat 
kell erősíteni, szemben a hatszázezer forintos 
fizetésekkel. Most nem azok az idők vannak, 
amikor őket kell preferálni. 

A Vasutasok Szakszervezete a mozdonyvezetők sztrájkját a mozdonyvezetők belügyének, a 
MOSZ és a vasút közötti vitának tartja. A sztrájk alapjának mondott megállapodásról tudni 
kell, hogy ha van, az is baj, ha nincs, az is. Például, ha van, miért nem hozzák 
nyilvánosságra? És tudni kell azt is, hogy szeptember 15-én lesz a választás náluk, utána 
derül ki, hogy mennyire volt valós a sztrájkfenyegetés. 

Magunkról szólva elmondta, vagyoni 
helyzetünk stabil, a 2015-ös vagyongaz-
dálkodási irányelveink működnek. A 
segélyezésben fontos a rászorultság elve, 
ez a mai helyzetben különösen fontos, 
például, ha egy családból kiesik egy kereső. 
Mert nem az a lényeg, hogy gyarapítsuk a 
vagyont. Amire azért vigyáznunk kell, mint 
arra is, hogy legyünk szabálykövetőek. 
Tisztújítás következik a VSZ-ben, aminek 
alapja saját szabályzataink. És ter-
mészetesen a bizalom és az alkalmasság. 
Az Ügyvezetés, benne az elnök vállalják a 
megmérettetést és a következő négy évet, 
de Meleg János kijelentette, betartja a 
szabályzatunkat, és hatvanöt évesen el fog 
menni nyugdíjba. Több tisztségviselőnk már mostanában megy, tehát lassan előre kell 
lépniük a második vonalnak, a fiataloknak. Munkánkban pedig tudatosítani mindenkiben az 
összefogás fontosságát, erejét, mert „a szakszervezetre sokkal nagyobb szükségük lesz az 
embereknek, mint eddig gondolták volna.” – zárta mondandóját az elnök. 
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Zlati Róbert érdekvédelmi alelnök kapott szót, és a 
szakszervezeti erőről szólva elmondta, csak összefogva lehetünk 
erősek. Jelesül, ha kevesebb szakszervezeti szövetség volna, 
illetve csatlakoznának a ma még kívülálló szervezetek is, mint 
például a mozdonyvezetők. Kíváncsian várja a MOSZ 
szeptember 15-i kongresszusát, ahol ő képviseli a VSZ-t (és a 
MASZSZ-t), történik-e valami ez ügyben annak ellenére, hogy a 
sztrájkhelyzet zavarossá teheti a helyzetet. A hároméves 
megállapodást meg kell becsülnünk – folytatta – hiszen tavaly 
nulláról indultunk, idén tíz százalék volt, jövőre meg öt – az 
országban bármilyen béremelés is kevés helyen lesz. És 
természetesen nincs lezárva az infláció miatti év végi tárgyalás 
lehetősége. A továbbiakban beszélt az országos érdek-
egyeztetés anomáliáiról, a minimálbér jövő évi emelésének 
fontosságáról, a növekvő munkaerőhiány miatt a vendég-
munkások emelkedő számáról. De szóba került az európai 
minimálbér realitása, a vontatási energia brutális mértéke, az 

árufuvarozás helyzete (RCH), de még 
az apa-napok jövője is. 

Szabó Gyula Forgalmi SZK vezető 
szerint a „világpiacon” mindenki ott 
vásárol energiát, ahol akar, és annak ad 
el, akinek jónak látja. Szólt a magyar 
közlekedésszervezés helyzetéről, kívá-
nalmairól, kiemelve a vasút-volán, és a 
megrendelő együttműködésének fon-
tosságát. Majd rólunk szólva kiemelte, a 

közös vívmányaink, mint Kollektív Szerződés megőrzése minden vasutas közös érdeke kell, 
hogy legyen. „Ebben a kérdésben nekünk nagyon együtt kell gondolkodni!” – zárta szavait 
Szabó Gyula. 

Az előadók komoly felvetései parázs vitát keltettek, és mi tagadás, volt min vitatkozni, 
érvelni. Az elhangzott vélemények azt mindenképp jelezték, hogy csak együtt lehetünk méltó 
partnerek, és csak demokratikus elvek mentén működhet jól szakszervezetünk. 

A második nap konkrét ismeretekről 
szólt, rugalmasan zajló, de tartalmas 
oktatás keretében. Elsőként Széles 
Szilárd, a VSZ szakértője tartott 
előadást a 2017-ben megújult 
honlapunkról, és mi tagadás, aki napi 
szinten jár ott, az sem biztos, hogy 
teljeskörűen ismeri. A megismerés-
ben fontos, hogy minden tag 
regisztrálhat, és például megnézheti, 
utalja-e a cég rendesen a tagdíjat, a tisztségviselők pedig nyomon követhetik a tagság 
alakulását. A honlap nem csak úgy van, időnként fejlődik, mostanában fontos újdonság, hogy 
a szükséges regisztráció után elektronikus távszavazás is lehetséges. Ami véleménykérést, 
de akár konkrét alapszervezeti választás lebonyolítását is jelentheti – persze, ha lehet, 
inkább személyesen válasszunk. 
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Nem kevésbé volt komoly Juhász Tiborné előadása, a szakszervezetünk működését, 
munkáját keretbe foglaló szabályainkról, szabályzatainkról. Most külön fontossága van ezek 
ismeretének, hiszen tisztújító választások következnek előbb alapszervezeti szinten, majd a 
teljes közép- és felső vezetés is megméretteti magát. 

Végül nem maradt el a titkári értekezlet sem, 
és megvitatta a Testület ügyes-bajos helyi 
problémáit, a tagszervezés kérdéseit, a 
megnövekedett áruforgalom okozta nehéz-
ségeket. Érdekes vita bontakozott ki azon 
felvetésre is, miszerint a választott tiszt-
ségviselő a saját véleményét mondja el 
adott fórumon, vagy a választóiét, aki felé 
beszámolási kötelezettsége van. De meg-
kezdődött az idei horgászverseny szer-

vezése is, majd egyeztetett a Testület a szeptember tizenötödikétől kezdődő alapszervezeti 
tisztújításokról. Annál is inkább, mert három alapszervezetünkben is leköszönnek a titkárok 
(Pokolné Tünde, Deregi Balázs és Török János), hiszen szabályzatunk értelmében 
nyugdíjazásukig már nem tölthetik ki a mandátumukat. 

Végül, szintén mandátumokról esett szó, és 
szavazás, mégpedig a közelgő tisztújító 
Kongresszus okán. Az Elnökség döntött arról, 
hogy a Záhony Területi Képviselet 
taglétszámából következően a képviselet 
vezetője mellett hat küldöttet küldhet a 
Kongresszusra. A Testület azt is 
meghatározta, hogy mely alapszervezetek 
választhatják meg őket. Mindezt Juhász 

Tiborné képviselet-vezető előterjesztésében megvitatta, majd az előterjesztést elfogadta egy 
nem szavazattal, és két tartózkodással. Ez alapján a GRF és a Műszaki Kocsiszolgálat két-
két küldöttet, Fényeslitke forgalom, és Fényeslitke Kocsijavító (Gépészet) egy-egy küldöttet 
választhatnak. 

Sok szempontból hagyománykövető volt ez a 
két nap, de tény, hogy sok minden borzolta a 
kedélyeket, amiről nem tehetünk, és amivel 
nem dolgunk bármit kezdeni. Ám mindezek 
ellenére, vagy épp ezért látszott, hogy 
valóban „gondolkodó szakszervezet” vagyunk, 
és az összefogás, együttgondolkodás mellett 
el tudtuk fogadni egymás véleményét akkor is, 
ha néha másfélék voltak. Mert a cél közös, 
ellenséget nem keresünk, ha vannak, lelkük 
rajta, ha nincs más dolguk az érdekvé-
delemben. Mi folytatjuk utunkat mindenkiért, 
aki követ bennünket! 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

KITARTÁS 

Pistike lenyűgözve áll az állatkerti majomház előtt, anyukája pedig szörnyülködve látja, hogy a 

majmok utódnemzéssel foglalatoskodnak. Próbálja a gyereket elráncigálni, de nem hagyja magát. 

Végül bedob egy narancsot, de a majmok rá se hederítenek. 

– Csináljon már valamit – szól az állatgondozóhoz – mert a majmok még egy narancsért sem 

hagyják abba! 

Mire az állatgondozó: Miért, maga egy narancsért abbahagyná…? 

 

KÖVETKEZETESSÉG 

Vadnyugati gengszter betér a kocsmába, leül a pulthoz, előkapja a fegyverét, a plafonra lő, majd 

felkiált: 

– Ha Joe iszik, akkor mindenki iszik! 

Örül a nép az ingyen piának, emberünk gyorsan lehajta a pálinkát, és újra felkiált: 

– Ha Joe iszik, mindenki iszik! 

Mindenki dicséri nagylelkűségét, egyre jobb a hangulat a kocsmában, és egyszer csak Joe feláll, az 

asztalra csapja a poharat, és így kiált: 

– Ha Joe fizet, akkor mindenki fizet…!! 

Balogh Attila 
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