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Piros és fekete
A vasutasok számára nagy jelentőséggel bírnak a színek, elég, ha a vörös
jelentésére és jelentőségére gondolunk. Ám fontos lehet a piros is, főképp a
feketével szembeállítva, hiszen nem mindegy, hogy piros kabátot vesz fel
egy kolléganő, vagy feketét. De karácsony környékén nagyon nem mindegy
az sem, hogy piros a betű a naptárban, amikor dolgozunk, vagy fekete. Mert
aki nappalozik, annak nem kell két piros napon jönnie, mégis munkabért
kap. Aki pedig fordulószolgálatba jár, és nem akar, vagy nem sikerül
kikuncsorognia a vezénylőnél egy-két szabit, az legalább tudja, hogy a
szentestei szolgálatot éjfél után már duplán fizetik. Legalábbis eddig így volt,
de most kicsit kétségbe esett.
Azt történt, hogy idén változott az MT idevonatkozó paragrafusa, mégpedig a 87-es, és mit
mondhatnánk, most sem a vasutas előnyére. Munkanap a naptári nap, vagy megszakítás nélküli
huszonnégy óra, amennyiben a munkarend alapján a napi munkaidő kezdete és vége nem
ugyanarra a naptári napra esik – szól az írás. A naptári nap tiszta, ez a nappalosok piros betűs
ünnepe száz százalékos bérpótlékkal, vasutasul ünnepi pénzzel. De a folytatás kissé
nyakatekertnek tűnik, ezért ismét nekirugaszkodom.
Szóval, amikor a munkaidő eleje és vége két külön napra esik, akkor attól függ a dupla bér, hogy
a munkaidő piros betűs, vagy fekete betűs napon kezdődik. Például aki szenteste jelentkezik
szolgálatra, annak tizenkilenc órakor kezdődik a megszakítás nélküli huszonnégy óra, benne a
tizenkét órás munkaidejével – ám szenteste sajnos feketén szomorkás betűkkel szerepel a
naptárban, tehát neki a karácsony első napjára eső munkaidejére sem jár a száz százalék. Aki
viszont karácsony második napján este kezdi a szolgálatát, ami ugye pirosan ragyog naptárban,
annak a huszonhetedikébe nyúló, fekete betűs munkaidejére is jár a dupla bér. Húúú…
A törvényi változásoknak
mindig
értelme,
vagy
legalább
célja
van. A
munkaidő átfogalmazásának
nehéz kibogozni az értelmét,
mert a munkáltatónak éves
átlagban nem változik a kiadása. A módosítás célja pedig még inkább homályba vész. Amit
tudunk, hogy a vasutasok igen nagy része viszont hol így jár dolgozni, hol úgy, hol ebbe a
műszakba, hol abba, és nem jókedvében, hanem mert erre van szükség a vasút folyamatos és
biztonságos működtetéséhez. Így az új szabály szerint valószínű, hogy sokaknak sok év
átlagában sem egyenlítődne ki a bérpótléka.
Amint szakszervezetünk honlapján található tájékoztatóban is olvashatjuk, érdekvédőink
kiemelten foglalkoznak a kérdéssel. Reméljük, hogy karácsonykor kiszámítható és hátrányoktól
mentes lesz a jogszabály alkalmazása, és senki sem akar játszani a pirossal és a feketével. Mert
ugyanúgy elegáns egy szépasszony piros, vagy fekete kabátban, de korántsem volna elegáns
mutatvány, ha veszítene a vasutas a naptár számára pechesen sorjázó színei miatt.
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HUMORSAROK
INFORMÁCIÓCSERE
Főkönyvelő az igazgatóhoz: Kölcsönadnád a titkárnőmet, az enyém lebetegedett?
– Nagyon szívesen! – feleli az igazgató – Nézd milyen szépen gépel, és van valami, amiben sokkal
jobb, mint a feleségem – mondja kacsintva.
Három nap múlva a főkönyvelő visszakíséri a titkárnőt:
– Köszönöm szépen! – mondja – Tényleg jól gépel, gyönyörű is, de azt a valamit szerintem nem
tudja jobban, mint a feleséged…

POLITIKAI KÉRDÉS
Miért a legdemokratikusabb ruhadarab a melltartó?
– Mert a széthúzókat összetartja, a csüggedőket felemeli, a különbségeket eltakarja.
Balogh Attila
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