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ZÁHONYI VASUTAS 
IX. évfolyam, 34. szám 2020. március 16 

Megtorpanva, de bizakodva 
Míg az elmúlt héten a vasutasok ezreit a bértárgyalások tartották izgalomban, addig 
nekünk, záhonyi vasutasoknak a foglalkoztatást érintő problémáinkkal is 
foglalkoznunk kellett. 

Kedves Olvasóink bizonyára tudják, hogy az áruforgalom a bázishoz viszonyítva 
jelentősen visszaesett, ezért az Rail Cargo Hungaria Zrt. munkavállalói március 
elsejétől május végéig állásidőre kényszerültek Záhonyban. Ezzel párhuzamosan a 
cargo lemondta éjszakai megrendeléseit Fényeslitke Déliben, elegyrendezési szünetet 
vezetett be. Már a múlt hónap 24-én egyeztetett Eperjeske Forgalmi Csomóponti 
Főnökség vezetője az érdekképviseletekkel a márciusi foglalkoztatásról, aminek 
eredményeképpen a forgalmi munkavállalók részben szabadságon, részben pedig a 
Csomópont másik állomásaira tanulnak be. Úgy látszik ez az intézkedés nem tart ki a 

forgalom felfutásáig, és talán ebből a megfontolásból hívta össze Miskolczi Gábor a Helyi Érdekegyeztetési 
Tanácsot, ahol a Kollektív Szerződés Helyi Függelékének módosítását kezdeményezte, az elmúlt hét 
szerdáján, 11-én. Április elsejétől a gurító személyzetet érintően a munkarend módosítását tervezték, a 
jelenlegi négyműszakos munkarendet A/B műszak váltotta volna fel. A nyújtott nappalos munkarend 
bevezetését korainak tartjuk, információink szerint jelentős árubefutás várható már ebben hónapban, 
mind dunaújvárosi vasérc, mind pedig osztrák érc tekintetében. Abban állapodtunk meg végül, hogy április 
elején újra tárgyalóasztalhoz ülünk, és a márciusi teljesítmények ismeretében újra egyeztetünk a témában. 

Azt talán mondanom sem kell, hogy tagjaink körében a cargónál indokolt feszültség érzékelhető, nem 
ritkán felháborodást tapasztalni. Mert a csökkentett létszám olyan jól sikerült, hogy akik szolgálatban 
vannak, gyakran többet dolgoznak, mint amikor dömping mennyiségű áru jött – mondhatni, a cég átesett 
a ló másik oldalára. Ez bizony így nem jól van, talán érdemes volna mielőbb felülvizsgálni a csökkentett 
létszámmal való foglalkoztatást. 

És ha nincs elég gond, nem hagyhatjuk szó nélkül a koronavírus 
terjedésének hatásait sem. A múlt heti egyeztetésen még nem 
tudtuk, hogy a járványveszély milyen intézkedéseket fog hozni, 
talán még most sem, hiszen lassan napról napra változik a 
helyzet. Az is lehet még, hiába jönne az áru, ha nem lesz, aki 
hozza, vagy kezelje.  

Most megtorpanunk, de természetesen maradt bennem annyi 
optimizmus, hogy bizakodom, hogy előbb-utóbb jóra fordulnak 
a dolgaink. De addig is kérek minden záhonyi vasutast, hogy 
vigyázzunk egymásra és magunkra! Kövessük a kormányzati 
intézkedéseket, és munkahelyünk előírásait, hogy a bajok 
elmúltával ismét együtt haladjunk tovább utunkon! 

Juhász Tiborné 
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Füstfelhőben 

Március tizenötödikére majd minden vasútvállalatnál megszületett a várva várt 
bérdöntés. A Záhony-Port-nál kell még egy kis türelem, de talán már ma délután 
ott is felszáll majd az a bizonyos füst. Mármint a fehér, hiszen az jelzi, hogy van 
végeredmény. Más kérdés, hogy kis túlzással ahány vasutas, annyi árnyalata 
látszott-látszik az eredményeknek, ha összekevernénk, leginkább szürke jönne ki 
belőle. De, mint tudjuk, a szürkének is lehetnek árnyalatai az egészen fehérbe 
hajlótól akár a nagyon sötétig. 

Az átlagosan nyolc százalékos béremelés nyilván mindenütt kijön, de a kötelező 
differenciálás miatt mindenkinek másképp jön ki. Ez igaz a tíz százalék 
keresetnövekedésre is, ami sokaknak „határeset”, bár össze lehet hozni, főleg 

akinek már idén elismerik a szolgálati idejét. És persze, az sem hátrány, ha a vasutas szeret 
öngondoskodni, hiszen a cégek fizetik a négy százalékos nyugdíjpénztári hozzájárulást. Majd hab 
lehet a szürke tortán az is, ha beindul végre félév tájt az egészségpénztári befizetés. 

Sok vasutas érvágásként éli meg a VBKJ megszűnését, hiába lesz, érkezik majd a kissé megemelt 
keret karácsonyra egyben, és hiába marad meg az alanyi jogú vendéglátás kártyánk. Mert választani, 
válogatni jó még akkor is, ha idén a járványveszély miatt problémásabb lehet majd a 
kirándulóhelyeken előhúzni a kártyákat. 

Miden vasútvállalatnál jellemző a tizenötnél több leszolgált évek kétszeresének kifizetése 
Vasutasnapra, idén a vasutasok harmadának, és mindenkinek év végén a bruttó háromszázötvenezer 
az évi munkáért. Szintén általános a mérnökök, illetve mérnöki végzettségek kiemelése, és a felső 
munkaköri csoportokban csökkenő mértékű alanyi jogú béremelés. 

De ami a vasút sűrűjében dolgozó melós népet illeti, már nagyon különbözőek a szürke árnyalatai. 
Világosba hajlónak tűnik a MÁV fölött lebegő füst színe, mert a 6-7-8-as csoportokban is megvan a 
9,75 százalék több, igazi vasutas munkakört betöltő kolléga, kolléganő számára. De a Startnál már 
jóval többen szomorkodnak, 
mert a gépészeti, mozdony- 
és kocsijavítós dolgozókkal 
már mostohábban bántak a 
döntnökök. 

Az RCH-nál szintén sötéteb-
bnek látszik a jövő, a már-
ciustól számított nyolc, hat és 
öt százalékos alanyi jogú 
béremeléssel. Még akkor is, 
ha a munkáltatói terhek nyári 
csökkenése 2-2-1 százalékos 
többlet bért jelenthet félévtől, 
és az egyéb járandóságok 
mellett ezzel már mindenki 
megütheti a tíz százalékos 
keresetnövekedést. 

Szóval gomolyognak a füstfelhők, zakatolnak a vonatok, számolnak a vasutasok. És remélnek, hogy 
lesz még jobb is! 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

MESTERI LÖVÉSZ 

A fiatal cowboy beszélget nagyapjával a kocsmában: 

– Te, nagyfater! Mit csináljak, hogy én legyek a legjobb lövész? 

– Fiam, az övedet kicsit ferdítsd el, hogy jobban kézre álljon a pisztoly! 

A srác elferdíti, majd előkapja a pisztolyt és ellövi a zongorista nyakkendőjét. 

– Na, öreg, én vagyok most már a legjobb lövész? 

– Nem, fiam. Vágd ki a pisztolytáska tetejét, hogy a kakas ne akadjon bele! 

A srác kivágja, előrántja fegyverét és lelövi a zongorista fejéről a kalapot. 

– Már biztosan én vagyok a legjobb lövész, igaz nagyfater? 

– Még nem, de most menj ki, és ereszd bele a pisztolyodat az ajtó melletti zsírosbödönbe. Jó 

alaposan mindenhol, a csövét és a markolatát is! 

– Akkor én leszek a legjobb lövész? 

– Nem, de ha feláll Wyett Earp a zongorától, és feldugja a seggedbe a pisztolyodat, nem fog 

annyira fájni... 

 

A SZOMSZÉD NŐJE 

Szomszédok beszélgetnek: Mikor van a születésnapod? – Miért? – Szeretnélek megajándékozni 

egy szép függönnyel, hogy ne lássam, amit a meztelen feleségeddel művelsz! – Aha. És neked 

mikor van? – Miért? – Mert én meg veszek neked egy szemüveget, hogy lásd, kié is az a feleség… 

Balogh Attila 
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