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ZÁHONYI VASUTAS 
X. évfolyam, 14. szám 2020. november 02 

Egy hét, két tárgyalás 
A konzultációkéréstől alig húsz nap elteltével sikerült tárgyalóasztalhoz ülni a 
MÁV-START Zrt. JBI Debrecen igazgatójával, Bujdosó Jánossal és a záhonyi 
Mozdonyjavító műhely telephelyvezetőjével, Holló Tivadarral – 
természetesen talpig maszkban, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra. 

A húsz nap alatt az első felvetésünk, ami a vezénylés másodpéldány 
átadásának hiányáról szólt, mondhatnánk okafogyottá vált, bár a munka-
vállalók csoportos kérését első körben a helyi vezetők információim szerint 
kicsit ferde szemmel nézték. De legalábbis furcsállták, hogy eddig nem 
tartottak igényt rá. Pedig az ok elég egyszerű, hiszen jó pár – általunk 
felvetett – hiányosságot tudott leseperni arról a bizonyos asztalról a 

munkáltató bizonyítékok hiányában. Vagyis nincs gond az átvezénylésekkel, a munkaidő 
beosztások módosítása is az utasításoknak megfelelően történik, mint ahogyan a műszakpótlék 
kifizetése is rendben van. 

Az, hogy a belsőhasználatú mozdonyvezetői vizsgával rendelkező munkavállaló végezhet-e telepi 
rendező munkát, továbbra is nyitott kérdés maradt. A munkáltató szerint igen, szerintünk – egy 
KTI-s hírforrásra hivatkozva – nem, ez ügyben várjuk a további fejleményeket. Felhívtam a 
munkáltató figyelmét a MÁV-START KSZ 6 §-ban 
leírtakra, mely a munkáltató és a 
szakszervezetek közötti kapcsolat alapelveiről 
szól. Vagyis kértem a munkáltató, hogy a helyi 
(műhely) szintű kapcsolattartásra, együtt-
működésre figyeljenek jobban oda. Az igazgató 
jegyzőkönyvben is rögzített válaszában 
biztosított, hogy a jövőben kiemelten, nagyobb 
odafigyeléssel fogják kezelni ezt a kérdést. 
Összességében mégsem volt hiábavaló talpig 
maszkban majd két órát az asztalnál ülni: én 
személy szerint optimistán tekintek a jövő elé, 
reményeim szerint a konzultációt valóban 
lezártnak tekinthetjük.  

Nos, az érintett munkavállalók másnap, az ebédszünetben koránt sem voltak annyira optimisták 
mint én. Igazgatói engedély alapján húsz percem volt arra, hogy tájékoztassam őket az általuk 
felvetett problémákra kapott válaszokról. Bízom abban, hogy a vélt, vagy valós sérelmeket, ha 
nem is azonnal, de sikerül orvosolni. Legfőképpen, hogy a műhelyben javul a párbeszéd a 
munkavállalók és a vezetők között, tiszteletben tartva egymás jogait legalább úgy, mint ahogyan 
a kötelességek teljesítését elvárják. 
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Az alkalmat megragadva röviden több más aktuális információt is megosztottam tagtársainkkal, 
és hozhattam magammal a véleményüket is. 

A csütörtöki napra jutott még egy nagyon fontos feladat, ami már a Záhony-Port Zrt. 
munkavállalóit érintette. A munkáltató átküldte részünkre az egyoldalú kötelezettségvállalását, 
ami az év végi lojalitási kifizetésről szól. A Kollektív Szerződésük 51. paragrafusa rendelkezik a 
kifizetés feltételeiről, aminek alapján a részmunkaidős foglalkoztatás csökkentené a bruttó 
kifizetést. Az idén már többször foglalkoztunk azzal, hogy az átrakási teljesítmények csökkenése 
miatt három hónapos megszorítás volt a cégnél, ami szinte az egész állományt érintette. 

Már a júniusi tárgyalások alkalmával kértük a munkáltatót, hogy a foglalkoztatási problémák ne 
sújtsák az év végi kifizetést. Ezt most írásban ismét megtettük, azt kérve, hogy a részmunkaidős 
foglalkoztatás miatt ne érje veszteség a munkavállalókat, akiket az idén amúgy is sok hátrány ért 
már. A Vasutasok Szakszervezetének kérése meghallgatásra talált, így a portos kollégák lojalitási 
összege emiatt biztosan nem fog csökkenni. 

Juhász Tiborné 
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Lojalitásunk bére 

A tavaszi bérmegállapodás része volt, hogy karácsonyra minden vasutas, aki 
végighúzta az évet, kap bruttó háromszázötvenezret. Az amúgy sem rossz 
megállapodás koronája is lehet akár az év végi kifizetés, mondhatnánk 
jutalom. Persze, tudjuk, hogy olyan ez is, mint a fizetés: kevés is, meg jól is 
esik, ám semmi kép nem volna helyes leértékelni a nettó kétszázharminckét 
darab ezrest. Ami lassan elérhető közelségbe kerül, hiszen már november 
van, sokan már be is tájolták, mibe „fektetik” lojalitásunk bérét. 

A kezdet és a közelgő végkifejlet között azért történt egy, s más. Például a 
nyáron valakik azt terjesztették, SZÉP kártyán kapjuk a pénzt. Legalábbis a 
vasutasok így értelmezték a felhőből jött ötletet, mert az ötletelők rosszul 

adták elő, mondjuk félreérthetően. Vagy ők tényleg jobban szerették volna, ha kizárólag a 
vendéglátás alszámlát szépíti a várva várt pénz. Mindenesetre bárhogyan is volt, gyakorolniuk 
kell még a kommunikációs lehetőségeket, a szóbeli megnyilvánulásokat mindenképp. 

Annál is inkább, mert a következőkben újabb híresztelés jött, miszerint a Vasutasok 
Szakszervezete nem akarja aláírni a megállapodás módosítását. Ez durva ötlet volt, hiszen 
sosem volt szó a bérmegállapodás módosításáról. De arra azért „jó” volt az újabb híresztelés, 
hogy kétségeket ébresszen a vasutasokban az érdekvédők és a munkáltató iránt. 

Viszont szakszervezetünk egyértelművé is tette október elején, hogy „A Vasutasok 
Szakszervezete nem kíván változtatni a lojalitási bónusz tavaly kialakított rendszerén, de 
támogatja, hogy a munkavállalók saját döntésük alapján kihasználhassák a gazdaságvédelmi 

akcióterv által biztosított kedvezményes SZÉP kártya 
juttatásra adott lehetőséget.” 

Így is történt: a munkáltató egyoldalú kötelezettség-
vállalása alapján választhatjuk november tizenharmadika 
és november harmincadika között a vegyes kifizetést. 
Ami azt jelenti, hogy kérhetünk készpénzben bruttó 181 
ezer forintot, és 172 000 forint értékű SZÉP kártya 
vendéglátás juttatást. Utóbbi előnye, hogy nettóban több 
értéket kapunk, mint ha csupán a készpénzes változatot 
akarjuk, amihez egyébként semmit nem kell tennünk. A 
vegyes kifizetésről mindenki dönthet belátása szerint, a 
következő bérfizetési jegyzékkel érkező egyedi azonosító 
felhasználásával. Akiknek gondot okoz az elektronikus 
nyilatkozattétel, az fordulhat majd a humánhoz 
segítségért. 

Ennyi nagyjából a történet, és hab a tortán, hogy végül 
hamvába holt a kétségek sora is – kár, hogy nem azok 
jóvoltából, akik keltették. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Forgalmi Csomóponti Főnökség, Záhony 

A Főnökségen nemrég megtartott munkavédelmi képviselő választás alapján november harmadikán 
tartja a munkavédelmi bizottság az alakuló ülését, amelyen megválasztják a bizottság elnökét. 

Sok sikert kívánunk munkájukhoz! 

 

HUMORSAROK 

POPSI-KER 

Két barátnő elhatározza, hogy rendeznek egy görbe estét a férjeik nélkül. Az este jól sikerül, 

pompásan érzik magukat, egy kicsit be is rúgnak. Ahogy hazafelé botladoznak, hirtelen 

mindkettejüknek pisilni kell. Épp egy temető mellett járnak, bemennek a sírokhoz, a bokrok közé. 

Mikor végeznek, nincs semmi, amivel megtörölhetnék magukat. Egyikük lehúzza a bugyiját és 

megtörölközik vele, majd eldobja a ruhadarabot. A másiknak jobb ötlete támad: A mellette lévő 

síron található virágokról leszakít egy nagyobb levélfélét. Másnap az egyik férj felhívja a másikat: 

– Hé, komám! Nem tudom, hol voltak a lányok, de az én feleségem bugyi nélkül jött haza! 

– Az semmi. Te még szerencsés vagy, mert az enyémnek a fenekén egy szalag volt azzal a 

felirattal, hogy "SOSEM FELEJTÜNK EL"... 

 

UGRÁS 

Az oroszlán kihirdeti az erdőben, hogy a legbátrabb, aki leugrik a szikláról, magáévá teheti 

szépséges feleségét. Az állatok gyülekeznek. Nagyon nagy a tolongás, egyszer csak a medve 

hirtelen lezuhan a mélybe. Miután nagy puffanással földet ér, a többiek leszaladnak hozzá. Az 

oroszlán a vállára teszi a kezét, és a következőt mondja: 

– Medve komám, te vagy a legbátrabb! Magadévá teheted az asszonyt! 

– Hé, hé, várjunk egy kicsit! Előbb azt, aki lelökött... 

Balogh Attila 
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