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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 33. szám 2013. január 20. 

Maratoni egyeztetések 
Az elmúlt hét csütörtökéről már előre lehetett tudni, hogy nem lesz rövid, de abban mindannyian 
bíztunk, hogy legalább eredménnyel zárul. Helyi érdekegyeztetőkre kaptunk meghívást Debrecenbe, 
kilenc órakor a JBK-nál, majd ebéd helyett déli tizenkettőkor a TSZVK-nál kellett lennünk. 

A két érdekegyeztető legfontosabb témája a MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződés Helyi Függelékeinek a 
tárgyalása volt. Mivel a munkáltatói előterjesztéseket időben kézhez kaptuk, így felkészülten néztünk 
az események elé. Az érdekvédők legfontosabb szempontja az volt, hogy az újonnan létrejött 
központokba integrálódott munkakörök egyikét se érje veszteség a korábbi helyi függelékekhez 
képest. Ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni a dolgokat, akkor azt is gondolhattuk volna, hogy a 

munkáltató alapul veszi a régi dokumentumokat, beemeli az átkerült munkakörökre vonatkozó szakaszokat, és már írhatunk 
is alá. Persze, a dolgok soha nem ilyen egyszerűek, még akkor sem, ha a jó szándék meg van mögötte. A Járműbiztosító 
Központ vezetőjének a helyzete talán kicsivel könnyebbnek tűnt, persze csak elsőre, mivel itt jóformán a kocsivizsgálói 
munkakörökkel bővült a létszám. A Területi Személyszállítási és Vontatási Központ vezetőjének jóval nehezebb dolga volt, 
hiszen a korábbi két SZSZK Helyi Függeléke is eltérő volt, s ehhez kellett hozzádolgozni a mozdonyvezetők sajátosságait.   

A tárgyalás menete mindkét helyen azonos volt, pontról pontra haladva tettük meg a 
javaslatainkat, amire a munkáltató azonnal reagált is. Természetesen nincs két egyforma 
forgatókönyv, és az eredmény sem lett azonos. A JBK vezetője már a tárgyalás elején 
tudtunkra adta, hogy új javaslatainkat – függetlenül attól, hogy elfogadható-e – Budapestre 
kell küldeni jóváhagyás végett, ahol hozzáértő jogászok adják meg az utolsó áment aláírás 
előtt. Találkoztunk már ilyen esetekkel, de ettől még számomra kicsit érthetetlen a dolog, 
főleg ha párhuzamot vonunk a másik központban történtekkel. Talán kicsit rugalmatlan, vagy 
a központvezetővel szemben bizalmatlan a rendszer. Ha annyira fontos a jogi felülvizsgálat, 
talán legközelebb egy munkajogász is leülhetne a tárgyaló asztalhoz. És azt már tényleg csak 

magamtól kérdezem, hogy akkor mit is takar a munkáltatói jogkörgyakorlás? Száz szónak is egy a vége, nem került aláírásra 
a JBK helyi függeléke. 

Mindezektől függetlenül, egy zsúfolt helyiségben, és egy valóban maratoni egyeztetést követően, számtalan hozzászólás, 
vélemény és ellenvélemény mellett a TSZVK-nál mégis sikerült megállapodni a Helyi Függelékben. Bízom benne, hogy 
minden bürokrácia ellenére, egy újabb tárgyalás után a JBK-nál is hasonló eredményről számolhatok be. 

Juhász Tiborné 

Újévi újdonságok 
Biztosan sokan vagyunk, akik kritikával illettük szakszervezetünk honlapját, sok hiányossága volt ahhoz képest, amilyennek manapság 
lennie kell egy weboldalnak. Jó hírem van, az alábbi linken találjátok megújult honlapunkat, bár remélem, már jó páran felfigyeltetek rá, 
hiszen a régi honlapról is el lehet jutni ide: 

http://www.teszt.vsz.hu 

Még nincs lezárva a fejlesztés, tehát bátran próbálgassátok a menürendszert, a funkciókat, és Írjátok meg észrevételeteket a következő e-
mail címre: honlap@vsz.hu, de kereshettek engem is, és továbbítom az ötleteket. A Záhonyi Vasutast természetesen az új honlapon is 
megtaláljátok, a Kiadványok menüpont alatt (a feltöltés folyamatosan történik), illetve az alábbi linken: 

http://teszt.vsz.hu/index.php/kiadvanyok/zahonyi-vasutas-2013 

A következő újdonság, amit már mindkét honlapról megismerhettek a szemfülesebbek az, hogy szakszervezetünk felhívással fordul minden 
tagunkhoz: Szavazzatok a legaktívabb vsz-tagra, tisztségviselőre! Ezt minden hónap tizenötödikéig megtehetitek a www.teszt.vsz.hu 
honlapon, tehát már az új helyünkön, a Szavazz menüpont alatt, egészen júniusig. A szavazáshoz készítsétek elő tagkártyátokat, hiszen csak 
tagok élhetnek a lehetőséggel, amit a tagkártya idei számának beírása garantál. Minden hónap tizenhatodikán értékelik a voksokat, és a 
havi nyertesek két éjszakát kapnak a Zamárdi üdülőnkben, természetesen főidényben, június 17. és augusztus 30. között. Érdemes szavazni, 
hiszen a szavazók között is kisorsolnak egy-egy ajándék hétvégét. Tehát nem csak az nyerhet, akit sokan ismernek, hanem az is, aki sokakat 
ismer! 

Juhász Tiborné 
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Okos vagy tojás 
– Te nem is vagy baloldali – vágta a fejemhez pár hete egyik kedves ismerősöm, miután 
cáfolni próbáltam egy állítását, mely a mindkettőnk által jól, de valamelyest különböző oldalról 
ismert szocializmusról szólt. Nem válaszoltam, de elgondolkodtam a dolgon, és azóta 
többször is feltettem magamnak a kérdést, most akkor baloldali, vagy jobboldali vagy, te 
okostojás – és bizony kétségeim támadtak a választ illetően. Mert először is el kéne döntenem 
valahogy, mit is jelent a baloldaliság azon túl, hogy a parlamentekben a baloldalon ülnek a 
magukat ilyennek való pártok képviselői. Hát igen, mert attól, hogy egy vasutas baloldalinak 
vallja magát, még nem biztos, hogy az, mint ahogy egy párt sem attól baloldali, mert a bal 
oldalon ül. De akkor mitől? 

Nézetem szerint semmi sem most kezdődik, hanem sokkal régebben, mint gondolnánk, tehát némi időutazással 
folytattam a kutakodást. Szóval az emberiség, tehát az őseim évezredeken át jól elvoltak különösebb eszmék 
nélkül, eszmerendszerekről sokáig még a tanultabbak sem hallottak. Egyik kivételes időszak az ókori görög 

kultúra lehetett, ahol például Arisztotelész kedvére elmélkedhetett. Voltak persze 
később is minden társadalomban eszmék, de azokat az épp divatos vallások, illetve a 
vallásokat megtestesítő egyházak határoztak meg, a mindenkori uralkodóval 
összesúgva. Olyasmin gondolkodni, hogy más igazság is lehet, illetlen és veszélyes 
időtöltés volt sokáig, ha valaki mégis megtette, másodszor már nem nagyon volt rá 
lehetősége. 

Mígnem az ezerkétszázas években újra felütötte fejét Európában a világi gondolkodás, melynek megújítója a 
reneszánsz korszaka volt, karöltve a későbbi reformációval és a nyomában járó felvilágosodással. Persze, 
máglyákat még sokszor gyújtottak az illetlenül gondolkodók alatt, de lassan győzött az egyén, másképp az 
individuum tisztelete, az egyéni szabadság utáni vágy, ami az európai polgári forradalmak győzelmében tel-

jesedett ki. Ebben a korszakban született a manapság gyakran emlegetett 
törvényhozói, bírói és végrehajtó hatalom elválasztásának – a hatalom 
megosztásának – elve is, amit később az amerikaiak a súlyok és 
ellensúlyok méricskélésével próbáltak kiegyensúlyozni. Mindezek 
működésének ellenőrzésére a sajtószabadság teljessé tétele bizonyult a 
legkevésbé rossznak, tehát a legjobbnak, ezek helyett a mai napig nem 
sikerült jobb módszert kitalálnia senkinek egy demokrácia minősítésére. Ha 
az egyén piedesztálra emelését kiegészítjük őkelme és a sajtó 
szabadságának teljességével, no meg a hatalom megosztásának elvével 
és a magántulajdon védelmével, megtaláltuk az időben első politikai 
ideológia alapvetéseit, melynek a neve liberalizmus. 

Nyilván az élet túl egyszerű volna, sőt, talán még a történelem is véget ér, ha a 
liberális polgárok forradalmának győzelmével beköszönt az emberiségre az 
általános, ezért unalmassá váló béke és boldogság. Erről a győztesek is tettek, 
hiszen például az angolok, majd a franciák forradalma is véres diktatúrába torkollott, 
és persze a hatalom régi birtokosai sem voltak restek feltenni a kérdést: Valóban ezt 
akartad, erre vágytál, te istenadta? És az istenadta nép megrázta fejét, a dolgok 
lelassultak, de a régi már semmi nem lett, vagy csak átmenetileg. Mert a 
forradalmak hatására létrejött egy másik ideológia, a konzervativizmus, mely sok 
liberális alapelvet beépített az eszmerendszerébe úgy, hogy a régi-új hatalom 
birtokosai se lássák kárát. Eszméiket leginkább a fontolva haladás elve fémjelezte, 
mondván, természetesen kell a változás, hogyne kéne, de csak aprajával, óvatosan, 
semmiképp sem a forradalommal ölelkezve. Piedesztálra az egyén helyett a vallást, 
a nemzetet és a családot emelték, helyt adva a magántulajdon védelmének, a 
szabadságjogoknak, de még a sajtószabadságnak is. Sőt, manapság nem ritka az 
olyan konzervatív kormányzat, mely igen nagy tiszteletben tartja a 
hatalommegosztás és az alkotmányosság elvét is. 

Míg a liberálisok és konzervatívok viaskodtak egymással, Európában hatalmas gazdasági-tudományos fejlődés 
zajlott, no meg az a bizonyos ipari forradalom is beindult. Ennek okán a kontinens nyugati felén komoly 
átrendeződés történt a lakosság szerkezetében és földrajzi elhelyezkedésében egyaránt. Vidékről, egyenest a 
szántóföldekről és a disznóólak közeléből tömegesen érkeztek a városokba a semmi határán tengődők. 
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Közben elvesztették régi identitásukat, és próbáltak újat találni helyette, többnyire eredménytelenül. Ők voltak a 
társadalom legújabb rétege (osztálya?), a munkásság. Identitás helyett (ki vagyok én, mi vagyok én, miért vagyok 
én?) találtak munkahelyet, szerény megélhetést, miközben látták, mások hogyan gazdagszanak munkájukon, 
hogyan zsákmányolják ki őket. Így volt ez természetesen a tehén túlsó felén is, csak onnan nem láttak olyan 

messze, mint a városok munkásnegyedeiből. Miután láttak, győzni 
akartak, amit a szocializmus nevű ideológiával támasztottak alá. 
Sokat kellett várniuk a győzelemre, és nyomban diktatúrába 
csöppentek, mégpedig Lenin jóvoltából Oroszországban. Őt 
világszerte számosan követték, egyeduralma különösen sokaknak 
tetszett, így a szocializmus az egyetlen eszmerendszer, mely 
mindeddig csupán diktatórikus körülmények között valósult meg, 
már ha megvalósult egyáltalán. Igaz, előfordult, hogy egyik-másik 
„uralkodó” belátta a megvalósítás lehetetlenségét, és távolodni 
kezdett az ideológiai alapvetésektől, már-már a demokráciával is 
kacérkodva. Kellemes volt a lazítás, kár, hogy az sem volt ingyen. 

Hát, kedves olvasó, mára ennyi biztosan elég az okoskodásból, tudom, nemigen lettél bölcsebb egy tojásnál. Oda 
se neki, én sem, sőt, az ismerősöm sem hámozza ki a fentiekből, hogy baloldali vagyok, vagy sem. Viszont úgy 
tudom, időnként felüti a Záhonyi Vasutast, ezért válaszként Rózsa Andrásnak, a Népsport egykori 
főmunkatársának szavait ajánlom, aki szerint a baloldaliság emberközpontúságot jelent az érdekközösségek 
embertelenségével szemben. Ha ismertek ilyesféle formációt kis hazánkban, szóljatok! Nem ígérem, hogy kérem 
felvételem közéjük, de április hatodikán bizton számíthatnak egy ikszre tőlem. 

Dolhai József 

 

 
HUMORSAROK 

ÉVFORDULÓK 

Egy férfi tanácsot kér a barátjától, aki tapasztalt házasember. 

 Édes öregem, neked már volt huszonötödik és ötvenedik házassági évfordulód is. Mit 

adtál a huszonötödiken a feleségednek? 

 Elvittem a Kukk-szigetekre! 

 És az ötvenedik évfordulón? 

 Hát, akkor hoztam haza... 

 

NYELVTAN 

Az iskolás fiú épp tanul, és nem tud valamit leírni, ezért bemegy az apjához 

megkérdezni. 

 Te apa, a vakációt két k-val írjuk? 

Mire az apa: Naná, majd az anyáddal... 

FIZETÉS 

A feleség így szól a férjének: 

 Légy szíves, adj kölcsön tízezer forintot fizetésig! 

 Jól van tessék. És mikor lesz fizetés? 

 Mit tudom én, neked van állásod... 

Balogh Attila 
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