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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 28. szám 2018. január 28. 

Egy péntek délután a toronyban 

Szeretünk emlékezni a jó dolgokra, a szép időkre, kedves régi 
ismerősökre. És, ha találkozhatunk azokkal a régi kollégákkal, még 
kellemesebb az emlékezés. Ha netán hasznossá is tesszük magunkat, 
ahogy vége, máris vágyunk vissza. Így volt ez péntek délután is, amikor 
nosztalgiával indultam Eperjeske-Rendező állomásra Meleg Jánossal, 
Zlati Róberttel és Zubály Bertalannal. A nosztalgikus hangulatomat 
fokozta, hogy a pályaudvar széles vágányain rakott kocsik tömkelegének 
a látványa fogadott, mint amikor még én is ott dolgoztam. 
Villámlátogatásunk célja, hogy rövid tájékoztatást adjunk a kollégáknak, 
és tájékoztatást kapjunk tőlük, róluk. 

Hogy minél több tagunkhoz eljussunk, a 
csapat kettévált. Robi és Berti a Fogadóra 
ment a cargósokhoz, hogy a cégnél 
megkötött bérmegállapodást és egyéb 
aktualitásokat vitassanak meg. Mi pedig az 
elnökkel a gurítóba ugrottunk be, ahol a 
vágányfékes és a gurításvezető a soron 
következő elegy gurításával voltak 
elfoglalva. Számomra régi ismerősök, 
tagtársak közé csöppentünk, és a munka 

befejeztével akadt egy kis idő beszélgetésre, az őket érdeklő kérdések megvitatására is. Így 
szóba került a bérmegállapodás helyzete, a cafetéria csapdái, de esett szó az üzemi tanácsi 
és munkavédelmi képviselőválasztásokról is. Majd a szakszervezetek szerepéről, a 
szakszervezeti tagság fontosságáról is eszmét cseréltünk. Az elnök hangsúlyozta: „Meleg 
János önmagában nem jelent 
semmit, de az már igen, ha 
mögötte a Vasutasok Szak-
szervezete elnöke tisztség van”. 
Mert gyakorta hívják tévébe, 
rádióba, hogy megtudják szak-
szervezetünk véleményét, javas-
latait és követeléseit. 
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Egy emelettel feljebb a főrendelkező és a térfőnök munkáját figyelhettük élesben, és persze 
itt is elidőztünk, kérdeztünk és kérdeztek. Személy szerint arra is kíváncsi voltam, valóban 
feszíti-e az egymás mellett dolgozókat a bér, hiszen a ranglétrán magasabb térfőnök 
alacsonyabb munkaköri kategóriába van sorolva a főrendelkezőnél. (Erről épp az előző nap 

kérdeztem a csomóponti vezetőt is.) A kollégák 
elmondták erről a véleményüket, ami lefordítva 
számomra annyit jelent, hogy bizony létezik a 
bérfeszültség, és vannak a besorolási rend-
szerben megoldandó problémák. 

Ha már Eperjeskén jártunk, az Átrakóba is 
benéztünk, ahol a cargósokkal találkoztunk. A 
tájékoztatás és a tájékozódás mellett szemügyre 
vehettük a felvételi épületben folyó, jelenleg 
befejezetlen villamos vezetékek cseréjének 
állását. Azt értjük, hogy a kivitelező cég 
kollégáinak is hétvége volt, vagyis péntek estére 
már nem dogoztak. Az viszont semmiképpen 
sem pozitívum, hogy a vezetékek cseréje 
közepette az irodákban csak egy-egy meny-

nyezeti lámpatest világított, az öltözőkben pedig egy 
sem. A „hangulatvilágítás” nem éppen éjszakai 
munkavégzésre alkalmas, míg a sötét öltözőben való 
tapogatózás sem méltányolható. Utóbbi hiányosság 
megszüntetése érdekében kénytelen voltam 
telefonos segítséget kérni az illetékestől. Hogy a 
hibát sikerült-e orvosolni, vagy legalább egy kis fényt 
vinni a sötétségbe? Remélem igen.   

Mindenesetre az elnök, az alelnök és Zubály Berti, no 
meg jómagam igyekeztünk. Fényt ugyan nem vihettünk, de vittünk információkat, kaptunk 
híreket és részesei voltunk komoly, felelősségteljes beszélgetéseknek. Talán azért, mert 
hármunknak már lejárt a munkaideje, talán csak azért, mert találkozni, beszélgetni mindig jó. 

Juhász Tiborné 
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Válasszunk! 

Vajon mit ér a választás, ha szavazássá silányul? Nem sokat, igaz 
érdemes azt is kikutatni, miért indul egy tisztségre egyetlen jelölt. 
Lehet, hogy az eddigi nagyon jó volt, és nincs másik hozzá 
fogható. Meg az is előfordulhat, hogy komoly a poszt, nem nagyon 
mer senki belevágni. És természetesen az sem ritka, amikor nincs 
nagy becsülete a választásra kiírt tisztségnek, így aztán nem 
tolonganak az aspiránsok, vagyis érdektelenség van a háttérben. 
Utóbbi jó volna, ha elkerülne bennünket idén. 

Annál is inkább, mert mint Juhász Tiborné, képviseletünk vezetője 
lapunk múlt hétfői számában már felhívta a figyelmünket, ismét választások előtt 
állunk. Ő az üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselői választásokról írt 
Aktualitások című írásában, amit annyival kiegészítenék, hogy bizony választási év 
előtt állunk. Hiszen tisztújító Kongresszusunk is lesz májusban, majd a középszervi 
választások következnek, ráadásként idén mi választhatjuk majd meg az új Elnökség 
tagjait. És akkor nem is szóltunk még arról, hogy 
az Európai Parlamentbe küldött képviselőinket is 
újraválaszthatjuk, vagy lecserélhetjük. Csakúgy, 
mint ősszel az önkormányzati képviselőket, 
illetve polgármestereket. 

Természetesen bennünket most jobban érdekel 
az, ami szakszervezetünket érinti, elsőként az 
üzemi tanácsi- és a munkavédelmi testületek 
választása. Célszerű, hogy érdekeljen, mert az 
lesz sorban az első, és bizony jelentősége is van, 
hol kit választunk meg. Nem mindegy a személy, 
de talán még az sem, hogy melyik 
szakszervezetet képvisel bennünket. Ezért 
fontos, amit Juhászné írt: „komoly kampány, és a 
bölcs jelöltállítás, ami végül elvezethet a sikerhez”. Tehát vegyük komolyan, mi 
választók, és a jelöltek egyaránt, mert korántsem mindegy, kiken múlik a testületek 
jogainak gyakorlása. 

„…a munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának figyelemmel 
kísérése” 

Mert joguk van bőven, az ÜT esetében a Munka Törvénykönyve (MT) szabályozza, 
és így kezdődik: „feladata a munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának 
figyelemmel kísérése”. Nemigen kell senkit győzködni arról, mit jelent, hogy 
odafigyelnek-e választottaink ránk, no meg a munkáltatóra. Utóbbinak a törvény 
szerint kötelessége tájékoztatni a tanácsokat, sőt, az ÜT-nek meghatározott 
esetekben joga van tájékoztatást és tárgyalást kérni, amit a munkáltató nem utasíthat 
el. És a munkáltatónak legalább tizenöt nappal döntése előtt ki kell kérni az üzemi 
tanács véleményét, amennyiben a dolgozók nagyobb csoportját érinti. 
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Aki igazán közel áll hozzánk 

De a munkavédelmi testületek, vagy aki igazán közel áll hozzánk, a helyi 
munkavédelmi képviselő is fontos része munkahelyünknek, akiknek jogait és 
lehetőségeit a Munkavédelmi Törvény határozza meg. Ez alapján a képviselő 
feladata „hogy meggyőződjön az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről”. Jogosult belépni a működési 
területén a munkahelyekre, tájékozódhat a dolgozóktól az ottani állapotokról. Sőt, 
joga van tájékoztatást kérni a munkáltatótól, részt vehet olyan munkáltatói döntések 
előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére, 
biztonságára. Véleményt mondhat, kezdeményezhet, és részt vehet az üzemi 
balesetek kivizsgálásában, észrevételeit a hatósággal is joga van közölni. Mindezek 
fokozottan érvényesek a felsőbb szintű munkavédelmi testületekre is. 

Üzemi tanácstag, vagy munkavédelmi képviselő 

Előfordul, hogy fontossági sorrendet kreálnak a jelöltek, netán még a választók is. 
Nagy hibát követnek el, hiszen majdnem olyan a jelenség, mint amikor nyafogunk, 
hogy melyik ujjunkat harapjuk meg. Nyilván egyiket sem, mindegyik ugyanúgy fájni 
fog. Bármelyik képviselőnkkel fogtunk mellé, ugyanaz lesz a mellékhatása: 
fontossági sorrendben állítnak bennünket, és csodálkozunk majd, hogy egyiket sem 
találjuk, ha bajunk van. 

Egyszóval figyelem mindenkinek! Ha komolyan vesszük, és nem leszünk 
érdektelenek, no meg, ha a tisztségek elnyerői is szakértelemmel, odaadással 
használják ki a munkaidő kedvezményt, az mindannyiunknak javára válik majd. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Területi Képviselet, Záhony 

Kedden Debrecen és Záhony Területi Képviselete megbeszélést kezdeményezett a 
helyi munkáltatókkal. Hadnagy Attila területi igazgató mellett jelen volt a négy 
osztályvezető, valamint a MÁV-START Zrt. JBI és TSZVI első emberei. A mi 
csapatunkat Meleg János VSZ elnök erősítette. Az informális megbeszélés célja az 
volt, tájékozódjunk jelenről, várható jövőről, a tagtársainkat érintő kérdésekben. A 
találkozót mindkét fél sikeresnek és eredményesnek értékelte, tehát hamarosan 
folytatása következik. 

Választási Bizottságok 

Szép sorban alakulnak meg a területünkön a választási bizottságok, ahová a 
Vasutasok Szakszervezete jelölteket delegál. Az alábbi tagtársak képviselik a VSZ-t 
a bizottságokban: 

MÁV-START TSZVI Medvés Béla 

MÁV-START JBI  Banga István 

Távközlési Főnökség Dolhai József 

FCSF Záhony  Török János (választási bizottság vezetője) 

FCSF Eperjeske  Dobos Károly (választási bizottság vezetője 
Tóthné Bordás Enikő 
Bakajsza Ilona 
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HUMORSAROK 

TÚLTOLTA 

Dömötör fél méteres nemi szervvel küszködik. Hallja, hogy Hetedhét országban él egy 

csodadoktornő, aki segíteni tud rajta. Csak annyit kell tennie, hogy elmegy hozzá, ajánlatot tesz 

neki, és minden ,,nem" után 10 centivel rövidül. 

Egy élete, egy halála, elmegy: Dugni vóna kedvem, akarsz-é? 

– Nem én! 

Máris 40 centisre rövidült! Gondol egyet Dömötör: sok még az a 40 centi! 

– Mégis dugnék egyet veled. Nem! – jön a csattanós válasz. 

Nem rossz a 30 centis, de azzal még gondok lehetnek: Nyomjunk le egy numerát... 

– Megmondtam már, nem, nem és nem…! 

 

MEGLEPETÉS 

A sarkon áll egy patika. A patika felett lakik a patikus a lányával és a vejével. Sétál ott egy ember, 

amikor az emeleti ablakból a fejére esik egy használt óvszer. Kissé meglepődik, de kezében az 

óvszerrel bemegy a patikába, s megkérdi a patikust: 

– Mondja, kérem, ki lakik a patika felett? 

– A lányom meg a férje – válaszolja a patikus. 

– Akkor itt az unokája… 

Balogh Attila 
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