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ZÁHONYI VASUTAS 
X. évfolyam, 12. szám 2020. október 19 

Elnökségi hírek 
A Vasutasok Szakszervezetének Elnöksége 2020. október 14.-én tartotta 
soros ülését, amely ismét rendhagyó módon, online videokonferencia 
keretében zajlott. 

A napirendi pontok elfogadása után Szabó Anikó pénzügyi osztályvezető 
tájékoztatója hangzott el az alapszervezetek 2020. l. félévi gazdálkodásáról. 
Az beszámolók alapján elmondható, hogy az alapszervezetek 
gazdálkodásuk során törekszenek a takarékos költségfelhasználásra, a 
kiadások nem lépik túl a bevételek összegét, a közös vagyon nőtt. 

A következő napirendi pontok az l.-lX. havi munkaidő kedvezmények 
felhasználásáról, illetve a 2020. évi közösségi rendezvényekről szóltak. 
Sajnos a pandémiás korlátozások miatt a rendezvények nagy része 

elmaradt, így a munkaidő kedvezmény számottevő részét nem lehetett felhasználni – mondta el 
Horváth Csaba szervezetpolitikai alelnök. 

Zlati Róbert érdekvédelmi alelnök a VSZ év végi tárgyalási irányelveit vázolta. A reálbér 
megtartása, inflációt meghaladó bérfejlesztés, az év végi lojalitás elismerő juttatás emelése 
mellett a kollektív vívmányok, a SZÉP-kártya vendéglátás juttatás nettó értékének megőrzése, új 
Együttműködési megállapodás megkötése, valamint az Egészségmegörző program fejlesztése a 
cél. Az apa szabadság, a munkába járás bérlettámogatásának emelése, a home office-ban 
dolgozók számára rezsiátaĺány bevezetése található még a csomagban. 

Az 5.és 6. napirendi pont összevontan került az elnökség elé. Horváth Csaba a VSZ tulajdonban 
levő valamennyi ingatlan helyzetéről adott tájékoztatást, majd bemutatta a székházban és a 
Zamárdi üdülőben elvégzett felújításokat. 

Határozat született az Edusolid Kft. és a Komárom SZESZA SZB Alapszervezet 
megszüntetéséről. Utóbbi tagságának a Csomóponti Főnökség VSZ SZB Budapest Déli 
Alapszervezethez való csatlakozásáról, valamint Németh Tamás, Szombathely területi képviselet 
vezető MASZSZ megyei képviselet vezetői státuszáról is döntés született. 

Végül a különfélék között Meleg János elnök, Friedrich Imre Start, illetve Szabó Gyula MÁV 
ügyvivő helyzetértékelése hangzott el, majd az aktuális érdekvédelmi és szervezetpolitikai 
kérdésekről tájékoztattak az alelnökök. 

Nagy Attila 
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Csakis a valódit! 

Ma kezdődnek, és csütörtökön zárulnak a munkavédelmi képviselő 
választások Záhonyban, a Forgalmi Csomóponti Főnökségen. Az összefogás 
a szakszervezetek között valamiért nem jött össze, ám reméljük, amikor a 
munkára kerül sor, sikeresebb lesz az együttgondolkodás. De előbb még meg 
kell választani a képviselőket, amihez nem csak jelöltek kellenek, hanem 
minden csomóponti kolléganő és kolléga szavazata is. Bízunk benne, hogy 
mindannyian keresik a lehetőséget és az urnákat, hogy leadhassák voksaikat, 
függetlenül attól, hogy tagjai-e valamelyik szakszervezetnek. Nagy kérdés 
lehet, hogy kire húzzák az ikszet. 

Szavazatunkat leginkább azokra szoktuk adni, akik a legközelebb állnak hozzánk, ami, ha 
munkavédelemről van szó, duplán is igaz lehet. Hiszen a munkavédelmi képviselő a választók 
között dolgozik, nagyjából ugyanazt látják, hallják, érzékelik, magyarán képben vannak a 
mindennapokról. És, hogy kik állnak közel hozzánk? Akiről tudjuk, hogy bármikor fordulhatunk 
hozzá problémáinkkal, akiről tudjuk, hogy el fog járni a munkáltatónál érdekünkben. És, persze, 
akiről azt is tudjuk, hogy ha kell, komoly érdekvédelmi szervezet áll mögöttük, mint a Vasutasok 
Szakszervezete. 

Ez nagyon fontos, hiszen a Munkavédelmi Törvény alapján a 
képviselő feladata többek között, „hogy meggyőződjön az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek érvényesüléséről”. Jogosult belépni 
működési területén a munkahelyekre, tájékozódhat a 
dolgozóktól az ottani állapotokról. Sőt, joga van tájékoztatást 
kérni a munkáltatótól, részt vehet olyan munkáltató döntések 
előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók 
egészségére, biztonságára. Véleményt mondhat, kezde-
ményezhet, és részt vehet az üzemi balesetek kivizs-

gálásában, észrevételeit a hatósággal is joga van közölni. Mindezek fokozottan érvényesek a 
felsőbb szintű munkavédelmi testületekre is. 

Némi időeltolódással a MÁV SZK-nál is választási hét lesz: csütörtöktől országos üzemi tanácsi 
és munkavédelmi képviselő-választást tartanak. Ott is fontos lehet, hogy ki áll a legközelebb 
hozzájuk, ám az együttműködés már a jelöltállításkor működött: a VDSZSZ és a VSZ közös 
jelöltjei közül választhatnak Záhonyban is az Informatika, az egykori szertár, a levelező és a 
humán dolgozói. És nekik is érdemes komolyan venni, kik legyenek, akik gyakorolhatják például 
az üzemi tanácsi jogokat. 

Melyek bőven vannak, a Munka Törvénykönyve szerint „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.  

Egy szó, mint száz, alapos mérlegelés után, de mindenki találjon 
magához közel álló jelöltet, és természetesen szavazóurnát, és szavazzon a valódi képviseletre! 

Dolhai József 
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(láz)Álom? 

Egy mozgalmas nap után az agyunk nehezen áll le, s talán 
ennek köszönhető, hogy még álmomban is a Munka 
Törvénykönyvének részleteit olvasgattam, amit most 
megosztanék a Kedves Olvasókkal. Természetesen az alábbiak 
bármilyen hasonlósága a valósággal csakis a véletlen műve 
lehet! 

1.§ 
Minden munkáltatónak kötelessége betartani az alábbi fő szabályt: A 
minimálbér összege 8000 Ft/óra. Ez az összeg havonta arányosan 
növekszik a KSH által jelzett inflációnak megfelelően. 

2.§ 
1. A munkaidő kezdetét és végét minden alkalmazott egyénileg határozza meg. 

2. A munkáltatóknak a munkavállalóik részére minden szolgálat megkezdése előtt 
kívánságuknak megfelelő – pl. kávé, kakaó, kisfröccs, sör – itallal köteles kedveskedni, hogy 
meglegyen a jó hangulat. 

3. Munkavégzés közben a nótázás, dalolás, reklámszövegek dúdolgatása kívánatos. Az 
ehhez szükséges zenéről a munkáltató köteles gondoskodni. 

4. A munkának pihentető, felüdítő hatásúnak kell lennie. A fokozott munkatempó nem 
engedélyezett! Ha a dolgozót tetten érik, hogy munka közben izzadni kezd, úgy 
munkaviszonya azonnali hatállyal felfüggesztendő. 

3.§ 
1. Amennyiben a dolgozó munka közben 
elszenderül, a többi munkatárs is köteles a 
munkavégzést megszakítani, és a legnagyobb 
csendben, lábujjhegyen távozni. Munkaidejük 
hátralévő részével ebben az esetben a 
dolgozók szabadon rendelkezhetnek. 
Ezen rendelkezés érvényes a főnök 
távollétében is! 

2. Az ebédszünet 12 órától 15 óráig tart. A 
dolgozó ellátása a természetesen a mun-
káltató feladata. Az ebédnek változatosnak, 
frissnek kell lennie, ellenkező esetben pénz-
ben meg kell váltani, vagy befizetni a 
valamelyik gyorsétterembe. 

3. Ha a dolgozónak privát elintéznivalója támad, azt a munkaideje alatt köteles elrendezni. 
Az ehhez szükséges eszközöket (telefon, internet, szolgálati autó) a munkáltatónak 
biztosítania kell. 
Ebédidőben, pihenőnapon a magánügyek intézése szigorúan tilos! 

4. A munkavállaló jó közérzete, egészségügyi állapota érdekében biztosítani szükséges az 
alábbiakat: fitness terem, szauna, fodrász, masszőr, kozmetikus, műkörmös. 
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4.§ 
1. Ha munkavállalóhoz ellenkező nemű vendég, ismerős érkezik tilos őt bármivel is 
megzavarni. A látogatás idejének megfelelő körülmények között történő eltöltése érdekében 
a dolgozó rendelkezésére kell bocsátani egy külön szobát, melyben franciaágy, minibár és 
egyéb kreatív kellékek találhatók. 

2. Azok a dolgozók, akik munkaidejük jelentős hányadát a fenti módon „kénytelenek” 
eltölteni, kiegészítő juttatásra jogosultak. Ennek összege az órabérük kétszerese. 

5.§ 
1. Délelőtt a munkáltató köteles tízórait biztosítani az alábbiak közül a munkavállaló 
kívánsága szerint: likőr, bor, sör, üdítő, szendvics, déli gyümölcs. 

2. 16 órakor kezdődik a munkahelyről történő ünnepélyes eltávozás. Zeneszó mellett a 
vezető forró kézfogással mindenkitől személyesen búcsúzik el, miután köszönetet mondott 
az aznap elvégzett munkáért. 

6.§ 
1. A munkahelyről való távozáskor a dolgozó felszólítás nélkül köteles bemutatni táskája, 
retikülje tartalmát a biztonsági őrnek. Amennyiben a biztonsági őr semmilyen „kölcsönvett” 
tárgyat sem talál, úgy jogában áll a dolgozót visszaküldeni az említett mulasztás 
helyrehozatala érdekében. 

2. Az idősebb dolgozók az általuk „kölcsönvett” tárgyak elszállítására szolgálati gépkocsit 
jogosultak igényelni. Ugyanez érvényes a várandós nők és a vezető pozícióban lévő 
dolgozók esetében is. 

7.§ 
1. Ha a dolgozó bizonyítja, hogy éjszakánként a munkahelyéről álmodik, úgy éjszakai 
pótlékra is jogosulttá válik. Ennek mértéke 100%. 

2. Az éves alapszabadság időtartama: a. tavasz-nyár 60 nap, b. ősz-tél 40 nap. 

Záró rendelkezés: Ha valamelyik pontot megszegi, illetve nem tartja be a munkáltató, a 
dolgozó kérhet végkielégítést, amelynek mértéke az alapfizetés 100-szorosa.  

Balogh Attila 
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HUMORSAROK 

KLASSZIKUS 

Nem várt esemény borítja fel a férj életét: egy ismeretlen férfival találja a feleségét az ágyban. 

– Asszony! – szól klasszikusan a feleségéhez – mit művel ez a férfi veled az ágyban? 

– Csodát!! 

 

RÉMÜLET 

Barátnők sétálgatnak hazafelé, amikor meglátják egyikük férjét nagy csokor rózsával a kezében. 

– Jaj nekem! – kiállt fel egyikük – már megint egész hétvégén égnek állhat a lábam. 

– Miért? – így a másik – nektek nincs otthon virágvázátok…? 

Balogh Attila 

mailto:zhtk@vsz.hu

