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ZÁHONYI VASUTAS 
XII. évfolyam, 19. szám 2022. január 09 

Egyenlősdi újratöltve? 
Az egyenlőség, illetve az egyenlőség iránti vágy rég kísérője az 
emberiségnek. Felkelések, forradalmak is kirobbantak már érte, ám 
igazán soha sehol nem jött össze. Mi sem vagyunk különbek más 
országok vásznánál, felénk is csak álom az egyenlőség, igaz, attól 
függően, hogy miben akarunk egyenlők lenni másokkal. Mindenesetre 
úgy tűnik, kis hazánkban komoly törekvés figyelhető meg az egyenlőség 
felé, legalábbis ami a munkabéreket és a melósembereket illeti. 

Ami nem biztos, hogy mindenkinek jó, de azoknak biztosan, akik kicsinyt 
előrébb jutnak általa. Mások viszont úgy érzik, leértékelődnek, 

pontosabban a munkájuk, és tudjuk, a munkánk, tevékenységük minősít mindannyiunkat. 
Másképpen bizony gyakran nehéz viselet az egyenlősdi, amit sehogy sem old fel a mindig 
szubjektív személyre szabott differenciálás. Viszont jót tesz az alkalmazottak egójának, és 
természetesen munkakedvének, alaposságának, amikor tudja, talán érzi is valahol, hogy 
megbecsülik. Tapasztalatát, iskoláit és munkája nehézségeit valamely, valósághoz közelítő, 
egységes és mindenki számára megismerhető kritériumok alapján. 

Erre szolgál a vasúton a munkaköri besorolások 
egyik alapja, a bértábla. Alapos minősítése több 
oldalt, netán kötetet megtöltene, így nem 
mennék be a sűrűbe. Meg aztán, ha így megy 
tovább, sok vasutas számára elveszti előbb-
utóbb a jelentőségét. Ennek oka nem más, mint 
a minimálbérek idei, valójában igen szerény 
emelkedése: a legkisebb bér tizenhat százakkal 
növelve 232 ezer forint, a garantált bérminimum 
tizennégy százalékkal nőtt, és 296 400 forint lett. 
Szerény, hiszen jócskán elmarad a tavalyi 
inflációtól, és az ideitől minden jel szerint még 
jobban. 

Természetesen mindettől függetlenül örven-
detes, kár, hogy lassan tényleg eljő az 
egyenlőség, mert a minimálbérből élők száma 
durván 230 ezer embert, a garantált 
bérminimumot keresők száma pedig körülbelül 
730 ezer embert jelent az országban. Ez a teljes 
munkaidőben dolgozók durván negyed része. 
Igaz, hol van ez még a teljeshez, vagy akár a 
feléhez, de a tendencia egyértelmű és 
folyamatos. Az ok egyszerű, a kötelezőn túl az alkalmazottak nagy része nem, vagy csupán 
csekély béremelést kap, így aztán összetorlódnak a munkabérek. 
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Nincs ez másképp a vasútnál sem, vagy lehet, még nagyobb torlódás van. Bár, még nem 
tudjuk, mit kapnak a vasutasok (MÁV-Volán-csoport) a minimálon túl, de gyanítható, hogy a 
torlódás tovább nő idén is. Azt meg sem próbálom (merem?) betájolni, mennyi vasutasnak 
lesz 296 400 az alapbére, ám azt tudjuk, hogy a tavalyi bértábla szerint a 13-as MMK a 
legkisebb, melyben a bérminimum valamicskét már meghaladja az idei garantáltat. Ez akkor 
is ijesztő, ha tudjuk, hogy nem sokan vannak a legalján, de sokaknak nettóban már most alig 
látszik különbség. 

Felvetődik a kérdés, a minimálosak felemelkednek? Szemre igen, hiszen jó néhány éve jól, 
vagy annak látszóan emelkedtek a minimálbérek. De, ha összevetjük a mindenkori 
inflációval, akkor már kérdéses az öröm. Csakúgy, mint a minimálbérek fölött keresőknél, 
hiszen egyre inkább csökken, lassan elenyészik a különbség. Magyarán nagyon sokan 
lecsúsznak, és sokan „rácsúsznak” a nyugdíj előtt állókra – közelít az egyenlőség… 

Vajon jó ez valamire? Tényleg nincs különbség közöttünk? 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

SZÉP-kártya újdonságok 

Két fontos változás történt a SZÉP-kártyák felhasználásával kapcsolatban. 

Az egyik, a rosszabb, hogy a 2022. október 15-ig jóváírt összegeket 2023. május 31-ig lehet 
kedvező adózással elkölteni. Június elsejétől már a teljes adótartalmat meg kell fizetni: 15 
százalékos egyszeri díjat számolnak a maradék után. A 2022. október 15-e után jóváírt 
összegek az eddigi kettő helyett egy évig díjmentesek, ezután rájuk terhelik a 15 százalékot. 

A másik újdonság már jobb: 2023. január nyolcadikától megszűnnek az alszámlák (zsebek), 
megkülönböztetés nélkül használhatók fel a pénzek. 

HUMORSAROK 

IDŐTÉNYEZŐ 

Piroska nagymamájához menet találkozik a farkassal: 

– Hová mész, Piroska – szólítja meg a farkas. 

– Megyek a nagymamámhoz – felel Piroska – és elmondom, hogy kétszer megerőszakoltál… 

– Kétszer? – szól a farkas. 

– Miért? – kérdezi Piroska – nem érsz rá?? 

 

TÉVHIT 

A fickó odamegy a parkolóban a kocsijához, és látja, hogy az oldala be van nyomva, és egy cédula 

van az ablaktörlő alá dugva. A papíron ez áll: 

– „Jó napot” Én mentem neki a kocsijának, és most vagy tíz kíváncsi férfi áll körülöttem azt 

gondolva, hogy az adataimat írom le…” 

Balogh Attila 
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