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ZÁHONYI VASUTAS 
X. évfolyam, 07. szám 2020. szeptember 14 

Egészséges előrelépés 
Az előzményekről lapunkban is beszámoltunk, és már több helyen 
olvashattátok is, valósággá (hivatalossá) lett: a MÁV Csoport július 
elsejétől bevezeti az egészségpénztári munkáltatói tagdíj-kiegészítést. Az 
új járandóság megilleti a MÁV Csoport vasútvállalatainak dolgozóit, tehát 
teljes körű a lehetőség minden vasutas számára. A Megállapodás jövő év 
végéig szól, de természetesen szó sincs arról, hogy ezután nem lesz 
kiegészítés, ám az egy újabb megállapodás függvénye. 

A szeptember nyolcadikán aláírt Megállapodás alapján a cég bruttó 4.520 
forintot költ minden vasutasra, aki egészségpénztári tag. Mindez júliusig 

visszamenőleg érvényes a tagoknak, illetve aki szeptember 25-ig belép. A kiegészítés 
nettója 3.000 forint, ennyit utal a pénztárba a munkáltató havonta, ami munkavállalói – saját 
– befizetésnek számít, tehát jár a 20% adójóváírás csakúgy, mint a további egyéni 
befizetések után. Az adójóváírást – maximum 150.000 Ft-ig – a következő évi 
adóbevallásban lehet érvényesíteni. 

A lehetséges jogosultak: akik még nem tagok, de szeretnének részesülni a kiegészítésből, 
akik már tagok, de nem fizetnek legalább 2.000 Ft tagdíjat, illetve akik tagok, és legalább 
havi 2.000 forintot eddig is fizettek (az első félévben minimum 12.000 forintot). Tennivalók a 
következők: 

1. Aki még nem tag, de szeretne részesülni visszamenőleg is a javadalmazásból, annak 
először is be kell lépnie valamelyik – például vasutas – egészségpénztárba. Majd be kell 
mutatnia, vagy be kell küldenie a MÁV Humán Ügyfélszolgálati Irodába (ÜSZI) a pénztár 
honlapjáról letölthető Tagsági Igazolást. Ezen kívül nyilatkoznia kell szintén a humánban 
arról, hogy megbízza a munkáltatót a munkabéréből július elsejétől decemberig minimum 
havi 2.000 forint tagdíj levonására, és utalására a pénztárba. 

2. Aki már tag, de nem fizet tagdíjat, vagy havi 2.000 forintnál kevesebbet, annak szintén 
meg kell bíznia a munkáltatót az Ügyfélszolgálati Irodában minimum havi 2.000 forint 
utalására a munkabéréből, júliustól decemberig pénztári tagdíjként. 

3. Aki már tag, és a minimum havi 2.000 forint tagdíjat a munkabérből a vasút vonja le és 
utalja át, annak nincs tennivalója, automatikusa megy a pénztárba a tagdíj-kiegészítés. 
Vannak azonban, akik havonta – egyéni befizetéssel – maguk utalják a minimum havi 

2.000Ft tagdíjat. Ese-
tükben az erről szóló 
pénztári igazolást kell 
bemutatniuk, vagy el-
küldeni a humánba, 
amennyiben a vasúttal 
szerződött pénztárban 
tagok. 
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Fontos, hogy szeptember 25. 
jogvesztő dátum: ezen időpont után 
történt belépés, nyilatkozat csak 
októbertől lesz hatályos, tehát a 
visszamenőleges utalásból nem 
részesülhet, aki késik. 
Sokan elsiklanak afölött, hogy a 
vasutas egészségpénztár neve: 
Vasutas Egészség- és Önsegélyező 
Pénztár. Tehát akiknek nincsenek 
számottevő egészségügyi kiadásai, 
azoknak is érdemes belépni a 
pénztárba. Az önsegélyező szolgál-
tatások a pénztár honlapján rész-
letesen megtalálhatók. Többek 
között gluténmentes élelmiszerek 
vásárlása, lakáscélú jelzáloghitel 

támogatása, beiskolázási támogatás iskolásoknak, óvodásoknak (ruha, tanszer), 
munkanélküliségi ellátás támogatása, gyermekgondozási és gyermeknevelési támogatás, 
egyösszegű szülési segély kérhető. Az egészségpénztári szolgáltatások azonnal igénybe 
vehetők, az önsegélyező szolgáltatások esetében 180 napos várakozási idő van. 

Összességében bárkinek, egészségi állapotától függetlenül megéri a tagság, és érdemes 
kihasználni az adójóváírás lehetőségét is. Hiszen bármikor tehetünk további egyéni 
befizetést, amire tavasszal már jár a maximum 150.000 forintos adójóváírás. 

A munkáltatói tagdíj-kiegészítés újabb előrelépés a javadalmazások terén a vasutasok 
számára. Köszönhető mindez az érdekvédőknek – köztük jelentősen a Vasutasok 
Szakszervezetének – a munkáltatónak, valamint az Egészségpénztár Igazgatótanácsa 
tagjainak. 

Dolhai József 
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Dupla vagy semmi? 

Lassan a vénasszonyok nyarát tapossuk, ami számomra mindig azt jelenti, hogy 
közeleg az év vége, pedig csak az imént ünnepeltük az új esztendő kezdetét. A 
szilveszteri fogadalmak mellett idén is átpörgettük az agyunkban, hogy milyen 
volt a 2019-es év, mit rontottunk el, netán mi maradt ki belőle. És óhatatlanul 
arra gondoltunk, hogy az előttünk álló új évben kijavítjuk a hibákat, bepótoljuk 
az elmulasztott eseményeket. Megnyugtatjuk magunkat, hogy az idén minden 
rendben lesz. Hát nagyon nem így történt. 

Közbevágott valami új, valami szokatlan és ismeretlen esemény. Pedig még azt 
is mondhatnánk, hogy szerencsés korszakban, vagy inkább helyen élünk, nem 
vagyunk kitéve háborúnak, terrortámadásnak, de még szörnyű időjárási 
viszonyoknak sem. És mégis jött a kijárási korlát, jöttek az óvintézkedések, mert 

világjárvány fenyegette meg a nyugalmasnak mondható mindennapjainkat. Biztosan mindenkinek 
meg van a maga sztorija, amit az elmúlt nehéz hónapokban élt meg, és csak sejthetjük, hogy ezekben 
több a negatívum, mint a pozitívum. Még nem érkezett el az idő, hogy mérleget vonjunk 2020-ról, azt 
azonban már most elmondhatom, hogy a záhonyi vasutasnak az idei év sem sikersztori. 

És most nem a lecsökkent forgalmat vagy a foglalkoztatási nehézségeket említeném, inkább az 
elmaradt közösségi rendezvényeinket siratnám el egy kicsit. A tavaszi járványhelyzet miatt nem 
tudtuk megtartani értekezleteinket, elmaradt a szokásos Területi Horgászversenyünk, és már a 
szervezés finisében kellett lemondanunk a beregi buszkirándulást. Elmaradtak a Berekfürdő VSZ 
Üdülő tervezett felújításai, sőt, májusban és júniusban is zárva tartottuk az üdülőt. 

Aztán megjavulni látszott az életünk, és lassan visszatérhettünk a normális kerékvágásba. Már 
„visszatérésünk” kezdetén azt latolgattuk, hogy melyek azok a rendezvények, amiket meg tudunk 
tartani. Kézenfekvő volt, hogy az elmaradt beregi kirándulást pótoljuk, az egyébként is őszre tervezett 
túrát pedig pár héttel eltoljuk. Az is egyértelműnek tűnt, és persze igény is volt rá, hogy a Kerek-Holt 
Tisza halai közül minél többet kifogjunk szeptemberben. 

Hát újra nem így lett, mert nyakunkon a járvány második hulláma, és az elmúlt héten jött a hír is, 
hogy nem tarthatjuk meg a területi oktatásunkat és a buszkirándulásainkat sem. Akkor még úgy 

gondoltuk, a szabadtéri rendezvény nem fog veszélybe kerülni, 
úgyhogy a halak rettegését továbbra is fenntartottuk. Eddig a 
napig…mert mára bizonyossá vált, hogy a horgászaink és 
családtagjaik érdekében otthon maradunk szeptember 26-án. 

Bár tudom, hogy mindenkinek más a véleménye és mást gondol a 
járványról, és az e miatt kialakult helyzetről. De „gondolati 
szabadság” ide, vagy oda, a szabályokat be kell tartani, és 
egészségünk megóvása érdekében le kell mondanunk a közös 
élményekről. Reméljük azonban, hogy a jövő esztendő elégtételt 
ad számunkra, és bepótolhatjuk azt, amiről az idén le kellett 
mondanunk. Sőt, talán egy-két rendezvényt még meg is 
duplázhatunk. Jómagam pedig bízom abban, hogy nem dupla 
vagy semmit játszik velünk az élet, és joggal bízunk a közös 
jövőnkben. 

Juhász Tiborné 
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HUMORSAROK 

NAGYKÖRÚTI MESE 

Fiatal házaspár vásárol egy új szekrényt, a férj másnap hajnalban elmegy dolgozni. Érkezik az első 

villamos, és a szekrény ajtaja kinyílik. A feleség bosszúsan bezárja, de a következő villamosnál 

ismét kinyílik a szekrényajtó, és ez így megy folyamatosan. A feleség ideges lesz, és hív egy 

asztalos, hamarosan érkezik is egy fiatalember. Vizsgálja a szekrényt, látja, hogy a villamos 

érkeztekor valóban mindig kinyílik az ajtaja, de nem jut dűlőre. Végül megkéri a fiatalasszonyt, 

zárja be a szekrénybe, hogy onnan figyelje, mit történik, ha jön a villamos. Az jött is, vele a férj, és 

látja, hogy a fiatal asztalos a szekrényben van. 

– Mit keres maga ott? – kérdezi. 

– Mondja, elhiszi, ha most azt mondom, hogy a villamosra vártam…? 

 

LOGIKA 

Hazaérkezik a férj a munkából, és döbbenten látja, hogy a felesége hancúrozik az ószeressel. 

– Te szajha! Mit keres ez az ember az ágyunkban? 

– Azt mondta, jó árat fizet mindenért, amit a férjem már nem használ… 

Balogh Attila 
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