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ZÁHONYI VASUTAS 
XI. évfolyam, 14. szám 2021. november 08 

Leálljunk? 
Még nyár végén történt, hogy Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke javasolta, a 
munkáltatók dönthessék el, legyen-e a cégüknél kötelező covid 
védőoltás. Erre reagált Meleg János, a Vasutasok 
Szakszervezetének elnöke levelében, kérve többek között, hogy 
az oltási kötelezettségről a kormányzat döntsön. Indoklásként az 
elnök jelezte, hogy a kötelezővé tétel, tekintettel a nagyfokú 
elutasítottságra, akár több jogviszony-megszüntetést is okozhat, 
mint amennyi kiesést a megbetegedések okoztak. Ráadásul a 
munkáltatónak a megalapozott döntéshez nincs hozzáértő 

egészségügyi szakértője, és valószínű, hogy valós járványügyi adatoknak sincs 
birtokában. Felhívta a figyelmet arra is, hogy hatékony felvilágosítás mellett 
csökkentené az oltás iránti bizalmatlanságot, 
ha az oltás által okozott negatív reakció miatti 
keresőképtelenség, csakúgy, mint az üzemi 
baleset, baleseti táppénzre jogosítana (ZV XI. 
évf., 01. sz. Zagyvaságok kora). 

Sajnos minden másképp folytatódott, hiszen a 
munkáltatók „megnyerték” a jogot, és 
természetesen a felelősséget a védőoltások 
kötelezővé tételére. Ráadásul, akik nem 
oltatnak, azokat illetménynélküli szabadságra 
küldhetné a munkáltató, egy év után pedig el a 
cégtől, minden nélkül. Nagyon rosszul hangzik, 
függetlenül attól, hogy ki hogyan látja az oltás 
szükségességét. Például visszaélésekre ad 
lehetőséget azon munkáltatóknál, ahol hosszú 
a munkaidőkeret. De az is megeshet, hogy a dolgozók olyan cégekhez somfordálnak 
majd – akár a konkurenciához – ahol nincs kötelezés. Az egyik azért áll majd meg, 
mert elmentek az emberek, a másik meg azért lesz működésképtelen, mert a 
majdhogy nem tisztán oltatlanok között könnyebben felütheti fejét a járvány – 
mondhatni, közegészségügyi szempontból sem jók a kötelezés kilátásai. 

A vasútnál talán még kacifántosabb a helyzet, hiába az országos átlag körüli 
átoltottság. Ahogyan Meleg János február másodikán megfogalmazta egy interjúban, 
a kötelező oltás miatt leállna a vasút, hiszen épp azok között van kevesebb oltott, 
akik részesei a vonatközlekedésnek. 
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Nincs egyedül az aggályaival, mert hasonló véleményen van Dobi István, a 
Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) elnöke is, aki a vasút 

részévé vált Volán dolgozóinak érdekeit 
képviseli. 

Egyszóval zűrös a helyzet, és a tetejébe 
még egymásnak feszülhetnek az oltottak és 
az oltatlanok is mondván, miattad nem lesz 
nekem sem fizetésem, munkahelyem, ha 
leállunk… 

Egyre csak gyarapodott az ellenvélemények 
sora, végül november harmadikán sikeresnek látszott az érdekvédők nyomása: 
elhangzott egy ígéret, miszerint a következő szerdáig (november 10.) átgondolják 
döntést. És egy magyarázat, miszerint azért kapták a kötelezés jogát a munkáltatók, 
mert az oltás teljes kötelezővé tétele túl van a lakosság tűréshatárán. Ami a MÁV-
Volán-csoportot illeti, november ötödikén vált egyértelművé, hogy nem lesz 
munkáltatói kötelezés a védőoltás felvételére: ezt az elnök-vezérigazgató jelentette 
be a csoportszíntű érdekegyeztetésen. 

Alighanem mindenki fellélegezhetett, hiszen egy leállás senkinek nem volna jó. 
Viszont mindenkinek tennie kéne valamit, hogy szóba se kerülhessen ilyesmi a 
járvány okán. Oltottaknak, oltatlanoknak és döntésre jogosultaknak egyaránt, 
leginkább józan ítélőképességgel. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

FKG KFT., Záhony 

Pénteken tájékoztatót tartottunk Farkasné Eszterrel, az FKG záhonyi csapatának. 
Eszter a cég Üzemi Tanácsának az elnöke, és alapszervezeti titkár. Eszter a 
tájékoztatón az FKG Kollektív Szerződésének azon részeit érintette, ahol a Munka 
Törvénykönyvéhez képest többletjuttatások vannak. Mint azt bevezetőjében is 
elmondta, fontos, hogy a munkavállalók ismerjék a KSz-t, és tisztában legyenek 
azzal, hogy szakszervezetünk munkájának, tárgyalásainak is köszönhetően vannak a 
törvényi előírásokon túl is juttatások. 

A rövidke fórum végén én az érdekvédelem fontossága mellett a VSZ 
szolgáltatásairól is tájékoztattam a jelenlévőket. Továbbá felhívtam a figyelmüket 
arra, hogy az erőnk a tagság, tehát ha gyarapodunk, munkahelyükön is több 
eredményre van kilátás. 

HUMORSAROK 

KOZMETIKUS 

A férj várja a feleségét a kozmetikus előtt. Az asszony kilép az ajtón. A férje ránéz, 

majd megszólal: 

– Hát, legalább megpróbáltad… 

 

ORVOSNÁL 

Doktor úr, segítsen rajtam! Minden éjjel bokszolok álmomban! 

– És reggel úgy ébred, mintha összeverték volna? 

– Én nem. Csak a feleségem! 

Balogh Attila 
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