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ZÁHONYI VASUTAS 
IX. évfolyam, 33. szám 2020. március 09 

Tavasz van 
Március harmadikán összeült a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs 
Fóruma (KVKF), melyen a tulajdonos képviseletében Fónagy János 
államtitkár, és Pafféri Zoltán, helyettes államtitkár vettek részt. Gyorsan 
kiderült annyira mégsem volt mire várni, mert a konkrét bérajánlat továbbra 
is a tavaszi esőfelhőkben létezett csupán. De eredménye mégis volt az 
összejövetelnek, mert a cégvezetés megkapta a felhatalmazást a 
bértárgyalások megkezdésére. Mindezt a tulajdonos iránymutatásával 
együtt, ami akkor még szintén a tavaszi felhőkben tanyázott. 

De ötödikén, a csoportszintű VÉT-ülésen ez is kiderült: csak egy éves 
megállapodásról lehet szó, csökkenteni kell a bértorlódások káros hatásait, 

valamit a vasútvállalatok és a munkaköri csoportok között differenciálni kell. Tehát a MÁV 
Csoport vállalatai nem ugyanolyan mértékben emelhetnek bért, keresetet, és egy-egy vállalaton 
belül is differenciáltan kell a pénzt elosztani. És, hogy mennyi az annyi? 

Csütörtökön végre konkrét bérajánlást is tett a munkáltató, 
ami első körben bizony elég soványra sikeredett: a 
keresetnövekedésre átalagosan nyolc százalékot, alap-
béremelésre még kevesebbet javasolt. Ezt az érdekvédők 
egyértelműen visszautasították, amit a munkáltató és a 
tulajdonos konzultációja követett. Végül megszületett a 
véglegesnek tekinthető ajánlat: tíz százalékos az átlagos 
keresetnövekedés, és nyolc százalékos az átlagos alap-
béremelés lehetősége, amit vasút-vállalatonként kell majd 
külön-külön pontosítani. Például a MÁV-nál ma délután indul 

az egyezkedés a hat és tíz százalék közötti emelések elosztásáról. De a napokban a többi vasút-
vállalatnál is döntenek a lehetőségek felhasználásáról. 

A múlt években lejtmenetbe 
került cafetériát is megvitat-
ták, és döntöttek a teljes 
kivezetéséről. Sok vitát szült 
ez is a vasutasok körében, 
mindenesetre a pénz nem 
vész el: a tavalyi bruttó 271 
ezer forintos keretet 350 000 
forintra kiegészítve új, és 
rendszeresnek tervezett 
kifizetéssé válik, nagyjából karácsonyra, egy összegben, hóközi kifizetésként. Idén is megmarad 
az önkéntes nyugdíjpénztári négy százalékos munkáltató befizetés, amiből mi adózunk, tehát az 
adókedvezmény sem változik. És fél év körül talán beindul az egészségpénztárba is a 
munkáltatói befizetés, amennyiben tovább csökken a céget terhelő „szocho” mértéke. Szép 
Kártyánk is szépül az alanyi jogú 92 400 forinttal áprilisban, és egy összegben. 
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Jó hír, hogy duplájára emelkedik a vasúti szolgálati viszonyunk elismerésének egyszeri összege: 
Vasutasnapra a szolgálati éveinket lehet szorozni kétezer forinttal, és a már ismert módon, három 

évenként kerül a sor egy-egy vasutasra. Az szintúgy 
jól hangzik, hogy a társadalmi felelősségvállalás 
jegyében esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj 
bevezetéséről döntöttek, ami a vasutas munkavállalók 
gyermekeit segíti majd. 

Ám egyelőre inkább csak érdekes hír, hogy október 
végéig új bérelemként be kell vezetni a teljesítmény 
ösztönzés rendszerét. Ez nyilván plusz pénzt jelent a 
vasutasnak, kérdés, hogy ki kaphat majd, mennyit, és 
főképpen, hogy mit kell ezért tennie azon túl, amit 
eddig is elvégzett munkája során. De ne szaladjunk 

nagyon előre, a mai aktualitás, hogy miben állapodnak meg a MÁV VÉT-ülésen, kinek mennyi 
lesz az idei bére? Estére már többet tudunk, figyeljétek a VSZ honlapját! 

Mindeközben a trollok már hegyezik elméjüket ellenünk úgy a való világban, mint a közösségi 
oldalon, de mi ne feledjük, tavasz van. Még ha egyelőre olyan is, amilyen, jó volna, ha az 
egyezség igazi tavaszt hozna minél több vasutasnak. És, ha nem hagynánk, hogy „jóakaróink” 
szét trollkodják a tavaszunkat! 

Dolhai József 

Utolsó ajánlatát tette meg a Rail Cargo Hungaria 

Az RCH-nál folyó bértárgyalások legutóbbi, március 6-i fordulóján a munkáltató 

megtette végső ajánlatát. A több fordulóban folytatott egyeztetéseken a munkáltató az 

eredeti, inflációt meghaladó ajánlatából (4%) apró lépésekkel haladva lépegetett előre. A 

legutolsó ajánlat a tárgyalások során megtett szakszervezeti javaslatokat is figyelembe 

véve alternatív megoldást javasol március 1-jei megvalósítással, MMK-k közötti 

differenciálással. Az alternatívák közötti elfogadásról, illetve elutasításról szóló döntést a 

szakszervezetek döntéshozó testületei a napokban fogják meghozni és közölni a 

munkáltatóval. Megállapodás esetén március 12-én fog megtörténni a dokumentum 

aláírása. De amennyiben nem jön össze a kollektív megállapodás, a munkáltató egyoldalú 

intézkedéssel valósít meg egy ma még ismeretlen tartalmú, de minden bizonnyal 

alacsonyabb mértékű bérfejlesztést. 
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Nőnapról 

Március nyolcadika táján megszaporodnak a nőket dicsérő, ajnározó, 
égbeemelő írások, beszédek, és általában tele van a média a nőkkel 
foglalkozó dicshimnuszokkal. Talán jobb lenne ilyentájt kevesebb, a 
hétköznapokon egy kicsivel több törődés. Ezért meg sem próbálkozok 
nagy ívű hegyi beszéddel, csak egy történettel „emelném” az ünnep fényét. 

Általános iskola negyedik osztályában Etelka tanító néni volt az 
osztályfőnökünk. Mai szóhasználattal szingli volt, de akkor még 
vénlánynak mondták. Osztott, szorzott és rájött, hogy 26 gyerekből 13 fiú, 
13 lány, az ugye 13 pár. Ezért szeptemberben már úgy ültetett bennünket, 
hogy egy fiú egy lány. A korra jellemző módon nem kérdezett meg senkit, 
hogy ki kivel szeretne, és mit. Hiába voltam évek óta szerelmes Mártikába, 
nekem Judit jutott, és ráadásul termetünk miatt a középső sor első padja. 

Így még esélyem sem volt arra, hogy néha-néha egy pillantást vessek Mártikára. 

Judittal igazából semmi baj sem volt, igazi tűzrőlpattant fruska, hosszú fekete haj, bogárszemek, 
tele életvidámsággal, csak hajlamos volt sokat beszélni. Aztán egy idő után, nem tudom, hogy az 
én hatásomra, vagy csak a korral járt, már többet figyelt és kevesebbet beszélt. 

Március elején Etelka néni szünetben kiküldte a lányokat, de fiúkat benn tartotta a teremben. 
Néztük is egymást, hogy most mit próbál meg behajtani rajtunk, melyikünk csínje csípi a szemét, 
mert tudtuk, hogy van mindegyikünk rovásán kisebb, nagyobb ügy. Aztán jött a feketeleves. 
felhívta a figyelmünket, hogy közeledik a nőnap, és azt szeretné, hogy mi méltóképpen 
emlékezzünk meg róla. Neki mindegy, hogyan, de méltóképpen! 

Fel volt adva a lecke! Ötleteltünk jobbra-balra, aztán valaki javasolta, hogy hetedikén menjünk 
barkát szedni és másnap egy-egy csokorral köszöntse mindenki a padtársát, a tanító néni pedig 
kapjon egy nagy öllel. Mint az életben, ami egyszerű, az nagyszerű, ezért megvettük az ötletet. 

Hetedikén délután útra keltünk, bejártuk a fél határt, mert mindenki tudott egy tuti helyet, de 
ennek ellenére szürkületre meglett a remélt zsákmány kétszerese. Elosztottuk és megbeszéltük, 
hogy reggel meglepetésként átadjuk. 

Másnap aztán jóval korábban érkeztünk, Csaba és Tibi lett a két „szerencsés”, aki a tanító nénit 
köszönthette. Valahogy hiányérzetem volt, amikor a csokor barkára néztem. Szépnek szép, 
egyszerűnek egyszerű és mégis… Isteni szikra! Futás a kisboltba, 1,60 egy sportszelet, 
legfeljebb a kakasos nyalókát kihagyom. Vissza a suliba, masni kiold, pedig biztos igazgattam 
egy fél óráig a világoskék szalagot, ami a barnaszárú barkához nem igazából illett, de a zöld 
papiros csoki talán oldja a kontrasztot. Kész, jöjjön, aminek jönnie kell. 

Bejött a tanító néni, a két szerencsés legény 
megköszöntötte, kaptak is két puszit, aztán mi is átadtuk 
a csokrokat. Etelka néni rászólt a lányokra, hogy talán 
megköszönnék, vagy valami. Én hátrafordultam, hogy 
lássam Mártika megpuszilja-e Sanyit, sajnos igen. És 
ahogy visszafordultam, Judittól én is kaptam egy puszit, 
csak épp nem az arcomra, hanem a számra sikeredett. 
Ekkor lettem én jó pár évre közirigység és közutálat 
tárgya egyszerre. Mai napig nem tudom, hogy véletlen 
volt-e vagy szándékos, de azóta igyekszem minden 
évben meglepni a körülöttem lévő hölgyeket valami 
csekélységgel. 

Márta István 
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HUMORSAROK 

KÉRDÉS 

Utaskísérő a repülőgépen: 

– Uram! Kér vacsorát? 

– Miből választhatok? 

– Igen, vagy nem… 

 

NÁSZÉJSZAKÁN 

– Drágám! Ez az, amit nyújtani tudok neked! – mondja büszkén az újdonsült férj meztelenül a 

feleségének. 

Mire az ifjú feleség csípőre tett kézzel: 

– Akkor most azonnal kezd el nyújtani…!! 

FA 

– Svéd gomb van? 

– Svéd gomb nincs. 

– Finn gomb van? 

– Fingom sincs… 

Balogh Attila 
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