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ZÁHONYI VASUTAS 
IX. évfolyam, 22. szám 2019. december 16 

Lesz, nem lesz? 

Már a történet kezdetén a ködös homályba veszett, vajon kapunk-e 
valamit karácsonyra. Úgy indult, hogy nem, aztán, hogy talán mégis, de 
nem biztos. A találgatások és remények a végtelen felé közelítettek, és 
vasutas nem volt, aki elhitte volna, hogy a végtelenben bármi is 
találkozhat „pulykapénz” ügyben. 

Egészen annyira, hogy a VSZ is kiadott egy tájékoztatót, miszerint a 
munkáltató a következőről tájékoztatott: "A MÁV-csoport vezetése a 
munkavállalók számára egyszeri kifizetés lehetőségét megvizsgálta az év 
vége közeledtével, amelynek eredményeként a javaslata a tulajdonos 
részére felterjesztésre került. Amennyiben ez jóváhagyásra kerül, akkor 

erről részletes tájékoztatást fogunk adni." Kiderült az is, a kifizetés egyoldalú munkáltatói 
intézkedés lesz. Vagy nem lesz, hiszen akkor még a tulajdonos áldására várt mindenki. 

Aztán tizenkettedikén jött a várva várt bejelentés, hogy lesz. De, hogy mi, az nagyrészt talány 
maradt, kivéve, hogy kilencezer vasutasnak szépül harminc ronggyal a szépséges kártyája, ha 
a bruttó alapbére 280 ezer alatt van. És több mint ötezer kolléga kap nyolcvanezer 
hűségpénzt – nagyon jól hangzik! – a hosszú szolgálati idejéért. De az nem derült ki, mi a 
hosszú? Van, akinek már az első év is az volt. 

Szintén nagyon jól hangzott, hogy 
a „legnagyobb szerepet vállaló, 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó, a 
vasúthoz lojális, nem vezető állású 
munkavállalói” egyszeri, átlagosan 
50.000 Ft-ot kapnak, ők a 
bejelentés szerint kereken tizen-
hatezren vannak. Reméljük, elta-
lálják az arra jogosultak, kik azok, 
akik a legnagyobb szerepet vál-
lalják, és egyben kiemelkedő tel-
jesítményt is produkálnak. A lojális, 
az tiszta, ő még mindig vasutas, a 
nem vezető meg talán tiszta, 

mondjuk a joggyakorlótól lefelé. Na, de az átlagos sem kutya, mert lehet nulla forint, vagy 
száz ruppó – lásd még, a differenciálás rejtelmei és örömei... 
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Természetesen mindenki érdeklődött, a kíváncsiság átlépte a horizontot, de alighanem hiába. 
Míg a bejelentés másnapjának delén megjelent az „első fecske” a nyílt színen az FKG Kft. 
képében. Közölte, hogy a kifizetések terén „a többletteljesítményt nyújtó, illetve a téli 
felkészülésben részt vevő munkavállalók részesülnek juttatásban, figyelembe véve az évközi 
bérintézkedések hatását”. A biztonság kedvéért hozzáteszik, mindebben a szellemi dolgozók 
jártak inkább élen, ezért van, hogy „a fizikai dolgozók 50 ezer Ft, a szellemi dolgozók 80 ezer 
Ft egyszeri juttatásban részesülnek”. Végül is a téli felkészülés többnyire az íróasztal mögött 
dől el, a hónak, karbantartónak, ilyesminek semmi köze az egészhez. 

De a MÁV Zrt. is bejelentkezett a tájékoztatási versenyben, és újdonságként kiderült, hogy 
„az év végi elismerésben egyrészt a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, területi 
igazgatóságokon dolgozó kollégák részesülnek, mintegy 2000 fő. A juttatás összege 
jellemzően 50.000 Ft.” Ezen túl azt is megtudhattuk, „mintegy 14.500 főt érint a kifizetés, 
jellemzően forgalmi szolgálattevőket, váltókezelőket, felsővezeték szerelőket, 
biztosítóberendezési műszerészeket és lakatosokat, elegyrendezőket, karbantartó 
szakmunkásokat.” Légyen, mondhatnánk, bár a karbantartó szakmunkás elég tág kört ölel 
fel, de hátha – mondta a karbantartó a bal markát vakargatva. 

A Szolgáltató Központ sem volt nagyon rest, és a nap folyamán már megismert körmondatok 
után imígyen foglalták össze a lényeget: „A vasúti szolgáltatások zavartalan ellátását 
támogató MÁV Szolgáltató Központnál a társaság elé kitűzött, az üzleti tervben foglaltak 
magasabb szintű teljesítését célzó célfeladatok eredményes teljesítésében érintett 
munkavállalók részesülnek. A többletjuttatás az alapbér 50%-a, a 2019. évben teljesített 
munkaidővel arányosítva.” Hogy is mondják a nagyok? No comment…? 

Szóval azt már tudjuk, lesz valami, sőt, nagyjából azt is tudjuk, hogy mennyi és mikor. De 
hogy kiknek? Ide kívánkozik a régi vasutas bölcselet: cimbora, a fizetésed talán biztos, aztán 
ha leesik valami, örülj neki! Ha mégsem, akkor így jártál, járt már így más is. Ja, hogy az is te 
voltál…? 

Juhász Tiborné 
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Évzáró és nyugdíjas búcsúztató a Kocsijavítóban 

Fényeslitke Kocsijavítóban már hagyományszámba megy, hogy évzáró találkozót tartunk. 
December tizedikén az „A” műszak, tizennegyedikén pedig a MÁV Vagon Kft. munkatársai 
köszöntek el az óévtől, és képéletesen egymástól. Tizenharmadikán hasonló rendezvényt 
tartott a „B” műszak is, ám ők valóban elköszöntek nem csak az óévtől, hanem egyik régi 
kollégájuktól is. 

Fülöp István 1984-től dolgozott a Kocsi-
javítóban, sok éven át csoportveze-
tőként. Munkáját, kimagasló szakértel-
mét vezetői 2017-ben Igazgatói 
Dicsérettel ismerték el. De nem csak a 
munkában igyekezett helyt állni, a 
Vasutasok Szakszervezetének életében 
is aktívan részt vett, az utóbbi években 
alapszervezetének elnöke volt. 

A búcsúztatón Bújdosó János, JBI 
igazgató és Béres Zoltán részlegvezető 
köszönték meg több évtizedes munkáját. 

Természetesen mi, munkatársai szintén elköszöntünk tőle, és őszinte jókívánságaink mellett 
átadtuk szerény ajándékunkat is. Kívánunk sok-sok, egészségben töltött nyugdíjas évet 
Istvánnak! 

Szanyi József 
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Elnökségi hírek 

A Vasutasok Szakszervezete Elnöksége 2019 december 11.-én tartotta soros 
ülését a VSZ székházában. Horváth Csaba alelnök a napirendi pontok 
elfogadása után elsőként az Egységes Szolidaritási és Szolgáltatási Alap 
(ESZSZA) Szabályzat módosítás tervezetét ismertette. 

A VSZ érvényben levő alapszabálya (V.fej.4.a alpont 3. bek.) az Elnökség 
feladatává tette a VSZ Központi Költségvetés vonatkozó szabályainak 
betartásával az ESZSZA költségkeretével kapcsolatos döntési hatáskört. A 
javaslat tartalmazza a temetési segély összegének 25.000 Ft-ról 30.000 Ft-ra 
emelését. A kártérítési segély legfeljebb 300.000 Ft-os összege a továbbiakban 
tartalmazza az adó- és járulék terheket is. A segély a jövőben hat havi fennálló 
tagság után igényelhető. 

Új elemként került felvételre az elemi károk esetén nyújtott segély, amelynek felső határa 150.000 Ft, 
és kifizetése hitelt érdemlő dokumentumok alapján történhet. A segély összegének elbírálása az 
ügyvezető testület hatáskörébe került. Szintén új elem a területi szabadidős rendezvények 
támogatása, melyre a területi képviseletek rendezvény- és költségvetési terv alapján pályázhatnak. 
Ennek éves költségkerete négy millió Ft. Változik még a Signal Iduna Biztosítónál kötött 
balesetbiztosítás havi díja: 60Ft + járulék lesz. Felvételre került az ESZSZA tartalék 10 millió forint 
feletti részének a tárgyévi pénzügyi beszámoló elfogadásakor a központi költségvetésbe való 
átvezetése. 

Második napirendi pont volt az Ügyvezető Testület javaslata a VSZ 2020. évi előzetes központi 
költségvetés tervezetére, mely továbbra is a visszafogott takarékos gazdálkodás jegyében készült. 

Ezek után a VSZ Iratkezelési Szabályzatának módosítása következett, mely főként a mindennapi 
használatú ügyiratok, iratok kezelését, megőrzési és selejtezési határidőkkel kapcsolatos előírásokat, 
változásokat tartalmazza. Majd döntöttünk az Elnökség 2020-as üléstervéről. A határozati javaslatokat 
az Elnökség egyhangú döntéssel elfogadta. 

Aktualitások következtek, elsőként Horváth Csaba alelnök az Alapszabállyal kapcsolatos bírósági 
mizériát ismertette. Érthetetlen, hogy miért nem lehet egy olvasat után az összes javítást, hiánypótlást 
egyszerre előírni! Úgy tűnik, a magyar jogrend újabb rétestésztaként nyúló üggyel szaporodik, 
reméljük nem így lesz! 

Érdekvédelmi kérdésekben Zlati Róbert alelnök adott tájékoztatást. A mindenkit legjobban érdeklő és 
leghomályosabb év végi kifizetés témában kiderült, hogy hiteles információ hiányában nem nagyon 
tudunk meg semmit találgatásokon, elejtett számokon, folyosói pletykákon kívül. Sajnos a munkáltató 
nem osztott meg információt velünk, persze, a pénzügyi forrás kijárásához nem nagyon utasította el a 
szakszervezeti segítséget. Több hozzászólás is volt, és abban egyetérthettünk, hogy a 
megkülönböztetés, amit már az évközi béremelésnél is tapasztaltunk, a tagjaink elég nagy részét 
hátrányos helyzetbe hozza. Ők jogosan sérelmezik az eltéréseket, ezért fontos, hogy a VSZ 
elhatárolódjon ettől az elosztási módszertől. Mindent meg kell tennünk, hogy a jövőben ne 
fordulhasson elő ilyen mértékű megkülönböztetés. Mire a Záhonyi Vasutas megjelenik, valószínűleg 
minden kiderül, de az már biztos, hogy nem mindenki derül majd. 

Végül Horváth Csaba aktuális szervezetpolitikai kérdésekben adott tájékoztatást, amiből kiderült, hogy 
az előző évi eredményekhez képest elmaradást mutat az újonnan belépők száma. Az aktuális 
taglétszám 9826, és egyértelműen tapasztalhattuk, a nem túl szerencsés évközi béremelés nem kis 
szerepet játszott a csökkenés okai között, mint. A jövőben sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk a 
tagszervezésre, és a tagmegtartásra, hogy ne folytatódjon a csökkenő tendencia! A továbbiakban 
értesülhettünk arról, hogy 94 nagycsaládos tagunk veheti át a VSZ karácsonyi csomagját, 
tájékoztatást kaptunk a Zamárdi üdülő felújításának állásáról, és a TÁMOP pályázati lehetőségekről. 

Nagy Attila 
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Álom az álomban 

Nem mai darab, de jó kiállású, az újabbak között is formás, és 
mindig kellemes színekben pompázik. Gazdája – bár ritkán köti az 
orrára – többnyire elégedett vele, hiszen tökéletesen megfelel a 
céljainak: Viszonylag könnyen kezelhető, és még mindig elég gyors 
ahhoz, amiben gyorsnak kell lennie. Nincs mitől tartania, mert még a 
farkincás kivitelben készült, tehát szökésbiztos, ráadásként jól viseli 
az állomási hangzavart is. 

Ő nem más, mint egy kedves kis szürke egérke, aki már régóta 
álmodik arról, hogy még egyszer az életben dönthessen sorsáról. De 
sajnos adottak a programok, és adott a kacskaringós farkincája is, 

ami bizony behatárolja a lehetőségeit. És adott a gazda, aki nélkül sem új szoftver, és 
főleg nem új farkinca. Pedig új program kéne már, meg az a valami, amitől a szomszéd 
egérkéi úgy működnek, hogy bármikor elszaladhatnak, mert semmi sem köti gúzsba 
őket. Vannak néha kétségei, vajon jó volna-e, ha össze-vissza szaladgálna, de azt már 
tudja, hogy semmit nem ér az egész, ha nem tud szabadon elrugaszkodni. 

Legrosszabbak az éjszakák, amikor kihunynak a fények, alig van némi hang a vágányok 
felől, és alszik a gép, alszik az iroda. Még a máskor oly hangos ventillátorok sem 
zörögnek, memóriának nyoma sincs, csak a szomszéd egerek viháncolnak, miközben ő 
csendesen szomorkodik. És jár az agya, mert érdekes módon, őt nem lehet kikapcsolni. 
Egyedi és megismételhetetlen, mint amikor a gazda jó passzban van, és egy igazit 
játszik vele. Régen nagyon jó volt, manapság mikor hogy, de főleg ritka. Pedig ő mindent 
megtesz azért, hogy sikerüljön a parti, de azt nem tudja még, hogyan nyerhetnének 
mindketten egyszerre. Mint azokban az időkben, amikor még a régi jó DOS is megtette, 
nem kellettek az ablakok a boldogsághoz. 

Segítséggel nem számol, ami mégis volna, úgy érzi, nem neki találták ki. Inkább 
önmagában bízik, és mostanában egyre gyakrabban érzi, rátalált a megoldásra. 
Megértette, minden az agyban dől el, ami tűrhetően működik még, csak kéne egy új 
program. Vagy inkább egy régi új, ami az egykorihoz hasonlóan összehangolja őt 
mindenféle perifériákkal, és persze nem működik mással, csak vele. Amint erre rájött, 
azonnal munkához látott, bóklászott mindenütt, hogy a vágyott szoftvert megtalálja, ám 
végül alkotott egy teljesen újat. 

Egyedit, egyszerit, mint ő maga, ami 
képes a jövőt úgy vezérelni, ahogyan ő 
szeretné. Ha egyszer működni kezd, 
maradhat a farkinca, nem kell semmi új 
szerkentyű, mégis úgy játszik majd, 
ahogyan szeretne már rég. Csak nehogy 
a gazda idő előtt megneszeljen valamit, 
nem vágyik macska-egér játékra. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

TUDÁS 

– Képzeld, egyszer úgy akartam kifogni egy csinos, fiatal nőt, hogy azt mondtam neki, milliárdos 

a nagybácsim. 

– És? 

– Most már van egy csinos, fiatal, milliárdos nagynénim is… 

 

MEGVILÁGOSODÁS 

– Szeretném bejelenteni, hogy eltűnt a feleségem – mondja egy férfi a rendőrségen. 

– Mikor tűnt el? 

– Pontosan három éve. 

– De uram! Eddig miért nem jelentette be? 

– Eddig magam sem mertem elhinni… 

Balogh Attila 
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