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ZÁHONYI VASUTAS 
II. évfolyam, 41. szám 2013. március 04. 

Megoldások és kérdések 

Eperjeske Forgalmi Csomóponton az általunk kezdemé-

nyezett Helyi Függelék módosító egyeztetésen vettünk 

részt Olexa Imre kollégánkkal, valamint a Csomópont két 

vsz-es alapszervezeti titkárával, Deregi Balázzsal és 

Grunda Zsolttal. Az előző számunkból már értesülhettetek 

arról, hogy javasoltuk a munkáltatónak a Helyi Függelék 

1. számú mellékletének módosítását, ez volt a pénteki 

egyeztetés központi témája. 

Véleményünk szerint a Csomópont külsős és- rendelkező forgalmi szolgálattevője, forgalmi szolgálattevő 

gyakornoka, térfőnöke, tartalékos térfőnöke, valamint főrendelkezője az eltelt időszakot figyelembe véve 

megfelel azoknak a feltételeknek, amit a Kollektív Szerződésben meghatároz, s a munkaköröket készenléti 

jellegűvé lehet minősíteni. Azt is tudják a Csomópont munkavállalói, hogy az érdekképviseletek ezeknek a 

munkaköröknek a készenléti jellegűvé minősítését már első körben is javasolták, amit akkor a munkáltató nem 

támogatott. Ezek után mérlegelnünk kellett, hogy aláírjuk-e a Helyi Függeléket ennek hiányában, vagy 

ragaszkodjunk eredeti álláspontunkhoz. Ez sohasem egyszerű, hiszen minden körülményt alaposan meg kell 

vizsgálni ahhoz, hogy a nagy többség részére elfogadható döntés szülessen. Akkor úgy láttuk meg kell 

állapodnunk, a munkavállalók többségének érdeke ezt kívánta. 

De nem adtuk fel az esélyt, hogy tovább küzdjünk, hiszen kimondva, 

vagy kimondatlanul, de mindkét fél tudatában volt, hogy ezekben a 

kulcsfontosságú munkakörökben szolgálatot teljesítő vasutasok 

bizony kevesebbet keresnek az új Mt. hatályba lépésével. Mert ugye 

a tizenkét órás szolgálatukból levonásra kerül a munkaközi szünet 

időtartama, és törölték a KSZ-ből a második munkaközi szünet 175 

%-al történő kifizetését is. Tehát többet dolgoznak kevesebb bérért. 

A pénteki egyeztetést sem tudjuk teljes sikerként elkönyvelni, mert a 

fenti munkakörökből a rendelkező forgalmi szolgálattevő és 

főrendelkező munkakörök készenléti jellegűvé minősítését a 

munkáltató most sem támogatta. Ismét mérlegelnünk kellett, hogy 

ragaszkodjunk mereven az álláspontunkhoz, vagy kompromisszum 

készek leszünk, és aláírjuk a módosítást e két beosztás nélkül, ami 

hatályba is lép 2013. március 31-vel. 

Mindent figyelembe véve, az utóbbi mellett döntöttünk, s tudom ez nem mindenkinek jó. Most is azt kell 

mondanom azonban, hogy a többség érdekeit tartottunk szem előtt, azt azonban hozzá kell tennem, hogy a 

munkáltató indokait, mint érdekvédő nem igazán tudom elfogadni. Persze nem azt a részét, hogy a rendelkezők 

és a főrendelkezők munkaideje maximálisan ki van használva, ezzel egyetértek. Azt azonban nehezen tudom 

elfogadni, hogyha ennyire leterheltek a munkakörök, akkor miért nincsenek benne a Kollektív Szerződés X. 

mellékletében? Vajon azért, mert a tízes melléklethez keveset dolgoznak, a készenléti minősítéshez meg sokat? 

Persze, valójában tudjuk, hiszen a helyi vezetés javasolta a most kimarad munkaköröket is, de valahol felsőbb 

szinteken mégis kihúzták a kollégákat. 

A régi kérdés kérdés maradt, de továbbra is azon leszünk, hogy minden kollégánknak megoldást találjunk. 

Juhász Tiborné 
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Megállíthatatlanul itt a tavasz! 
Mint minden évben, most is előszedtem a tavalyról 
megmaradt vető magvakat, megnéztem, miből van és 
melyiknek járt le a szavatossági ideje. Érdemes rá figyelni, 
mert később sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat. 

Felírtam mire van szükségem és elmentem a 
Gazdaboltba, ahová már megérkeztek a fölbe valók. A 
meglepetés akkor ért, amikor a fizetésre került a sor, mert a tulajdonos emlékezett rá 
még tavalyról, hogy nekem kedvezményre jogosító VSZ-tagkártyám is van, és a 

kedvezményt levonva kaptam meg a számlát. 

Tagkártya után járó kedvezményt Záhonyban két üzletben kérhetjük. A már említett Gazdaboltban, 
ahol nem csak gazdálkodáshoz szükséges portékát vásárolhatunk, de találunk ott lakásfelújításhoz is 
dolgokat, na és ajándéktárgyakat, hogy ne csak munkáról szóljak. És ha már ajándék, a másik 
lehetőségünk, hogy VSZ-tagként olcsóbban vásárolhassunk, a Calathea Virág- és ajándéküzlet. 

Mielőtt bárki azt hinné, reklámembernek szegődtem, ki kell, hogy ábrándítsam, ezután sem leszek 
gazdag. Viszont gyakran tapasztalom, hogy tagjaink nem ismerik a lehetőségeinket, pedig ha 
körülnézünk például a honlapunkon is, kiderül, hogy éves szinten akár az egész tagdíjat 
visszakaphatjuk a kedvezményeink révén. 

Már a kertek alatt jár a tavasz, és remélem, a héten sok férfi megfordul majd az ajándék polcok 
környékén. 

Pokolné Tünde 

HUMORSAROK 

FELE SEM TRÉFA 

A székely bácsi elmegy az orvoshoz, aki megvizsgálja és megállapítja, hogy a bácsinak hamarosan 
meg fog bénulni a jobb oldala. Erre az öreg székely elkezdi rakosgatni a jobb zsebében lévő dolgokat 
a bal zsebébe. 
– Mit csinál, jóember? – kérdi az orvos. 
– Mentem, ami még menthető…! 

FEKETÉN-FEHÉREN 

A szaunában egy fehér férfi csodálkozva néz egy meztelen fekete férfit. Nem bírja tovább és 
megkérdezi, ez természetes adottság? 
– Nem – válaszolja a fekete, és részletesen elmondja, mit kell tennie a derekas méretért. 
A kíváncsi férfi hazamegy, és rögtön ki is próbálja a módszert. A felesége csodálkozik, majd 
megszólal: 
– Drágám! Te mióta tudsz úgy, mint egy fekete…? 

Balogh Attila 
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A csábító nyolcadik 
– Te, a nyolcadik paragrafus mindenkire kötelező? 

– Úgy látom, már megint félrebeszélsz, csak nem leszoktál a piáról? Már csak azért, mert 
olyan szép sárga vagy – mondta válasz helyett a jegyvizsgáló, majd hozzá tette – nem 
vagyok én jogász! 

– Ugyan-ugyan, neked, mint katolikusnak tudnod kéne, melyik a hetedik! De 
megmondom, az, hogy ne lopj! – árulta el a kolléga a titkot, aki már szolgálat után volt, és 
fülét-farkát elengedve terpeszkedett az ülésen. 

– Ja, vagy úgy! Szerinted van olyan paragrafus ebben az országban, ami mindenkire 
vonatkozik? – jött megint a kérdés válasz helyett. 

Én közelebb húzódtam, a kérdező meg válaszra sem várva folytatta: 

– Mert szerintem nincs. Szerintem két fajta ember van ma Magyarországon, cimbora. Az egyik, aki már 
lopott, a másik meg aki szeretne lopni, de nincs mersze hozzá, vagy nem fér hozzá semmihez. 

– Állj! Ez nem igaz! Mert például a kisunokám biztos, hogy még nem lopott, és nem is akart! – szólt közbe 
felháborodottan a haza tartó kolléga. 

– He-he-he! Majd ő is odaér egyszer, ahová a nagyapja! –kajánul vigyorgott kajánul a szolgálatos. 

– Te piszok! De azért van igazságod! Fiatal koromban Pesten az volt mondás, hogy miénk a gyár, enyém a 
villanymotor. Aztán hazajöttem, és az anyós azt mondta, a téeszből szabad lopni, mert az mindenkié. Itt 
meg azt hallottam sokszor az öregebbektől, hogy bírja a vasút. De már nincs mindenkié, és a vasút sem 
úgy néz ki, hogy bírná, akkor hogy van ez? Akkor most kitől lop fél Magyarország? 

– Hát a másik felétől, kitől mástól – mondta elgondolkodva a szolgálatos, miközben hangosabban 
zakatoltak a vonat kerekei. 

– Azoktól, akik nem mernek lopni? 

– Hát akár azoktól is, bár azoktól nem nagyon van mit, 
hiszen ők még nem loptak. Szerintem egymástól lopunk, 
csak nem tudjuk. 

– Na, ez nekem magas, pedig még alig ittam… 

– Nem baj az, én sem fogom érteni estére… Azt hiszem, 
manapság az államtól próbálnak a legtöbben lopni, hiszen 
úgy gondolják az emberek, az is lop tőlük mindenfélét, 
főleg az adójukat. Mi meg kerüljük a rendes boltokat, 
irtózunk a számláktól és a tévé szerint még a gázórát is 
tekergetjük. Persze, igazán lopni nem merünk, úgyis 
megbuknánk, nem úgy, mint némelyik nagy ember. 

– Tényleg, azok miért lopnak boltban? Csak van tán pénzük egy rúd szalámira? 

– Hát persze, hogy van. De egy ilyen stiklivel annyit kereshet egy amortizálódott szereplő, amit te öt évig 
sem! 

– Lehet, hogy nekem nagyon megártott ez a kis pia, de mi lenne, ha én is megpróbálnám? 

– Hát az lenne, hogy tán még le is csuknának, de pénzt, azt nem keresnél vele, az biztos! 

– Jó…akkor majd szólj Várda előtt, nehogy tovább menjek – és a kolléga végképp elengedte magát. 

– Rendben cimbora – és felém fordult –miért nem a párizsi körül settenkednek azok a jómadarak? – és 
gyorsan kiszaladt, mert már várta a vezér, hogy indulhassunk. 

Én meg elgondolkodtam, vajon mit néz ki az ilyen esetből a jónép. Hiszen közismert emberek akár példák is 
lehetnek, például a fiatalok előtt. Szaladjanak szalámit lopni, mert csökkentették az apjuk adóját? 

Dolhai József 
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"HA ISTEN A NŐT A FÉRFI URÁVÁ AKARTA VOLNA TENNI , 

ÁDÁM FEJÉBŐL VETTE VOLNA . 

HA RABSZOLGÁJÁVÁ , A LÁBÁBÓL . 

ÁMDE OLDALÁBÓL VETTE , MERT ÉLETTÁRSÁVÁ , 

EGYENLŐ PÁRJÁVÁ AKARTA ." 
(SZENT ÁGOSTON) 

A NEMZETKÖZI NŐNAP ALKALMÁBÓL KÍVÁNJUK, HOGY A FÉRFIAK 

TISZTELJÉK BENNETEK AZ ANYÁT, SZERESSÉK AZ EMBERT, ÉS 

MINDEN NAP SZERELMESEN TALÁLJÁK MEG 

BENNETEK A NŐT! 
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Helyi hírek röviden 

Forgalmi Csomópont Eperjeske 
Megállapodás született a Kollektív Szerződés Helyi Függelékének módosításában, melynek értelmében bővült az 
1. számú melléklet a külsős forgalmi szolgálattevővel, a tartalékos térfőnökkel, a térfőnökkel és a forgalmi 
szolgálattevő gyakornokkal 2013. március 31-vel. 
Ezt követően egyeztetést kértünk a csomóponti vezetőtől egyik tagtársunk 2013. január havi munkabérének téves 
elszámolásával kapcsolatosan. A munkáltató az elé tárt bizonyítékok alapján megállapította, hogy felvetésünk 
jogos és gondoskodik az elmaradt munkabér utólagos kifizetéséről.  


