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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 25. szám 2016. november 28. 

Megtette bérajánlatát az RCH vezetése 
Hosszú hetekig tartó előkészítő tárgyalások után e-hét csütörtökén a VÉT ülés 
keretében megtette 2017-es bérajánlatát az RCH vezetése. 
Mielőtt értékelnénk, az ajánlatot, tudni kell, hogy a tárgyalásokon a munkáltató 
valamint a reprezentatív szakszervezetek vesznek részt. A munkáltató a 
korábban megkötött középtávú megállapodás kereteit mindenképpen be kívánja 
tartani, valamint az általa stratégiainak tartott munkakörök fontosságára hívta fel 
a figyelmet. A másik oldalon pedig természetesen a szakszervezeteknek szintén 
vannak elvárásaik, melyeket szeretnének érvényesíteni. Ez a legnehezebb, 
hiszen a munkáltató azt mondja, a szakszervezetek egyeztessenek, és hozzák a 
közös álláspontot, és akkor tárgyalunk. Mi meg tudjuk, egy közös álláspont 
kialakítása sosem volt egyszerű. 

A másik fontos szempont, hogy nagy pontossággal fel kell mérni, a társaság milyen pénzügyi terhet 
bír el. De még tovább bonyolíthatjuk a kérdést, mert a regionálisan jelentkező szakemberek hiánya 
szintén további problémákat jelent a tárgyalások menetében. Ha meg a záhonyi helyzetet nézzük, 
akkor az ország más területén a dolgozói csoportok eltérő tevékenysége (operatív koordinátor, 
operátor) szintén problémát és feszültséget hoznak elő. Mindezek felvezetése után az átadott 
megállapodás tervezet ilyen formán minden részlet, feszültség kezelésére nem terjed ki. 

A tervezet első pontja a legkisebb munkabér (minimálbér), és 
a garantált bérminimum 2017. január elsejétől hatályos 
változásai alapján követi le a munkaköri kategória értékeit. A 
második pontban a középtávú megállapodás szabályai szerint a kocsivizsgáló és árukezelő 
kocsivizsgáló munkakörben alkalmazandó bértáblát tartalmazza. A harmadik pont a bérfeszültségek 
kezelésére szolgáló intézkedés, amely az állomási operatív koordinátor, árufuvarozási operátor, 
raktárnok, vonat fel- és átvevő valamint az áruátadó- illetve átvevő munkakörökre terjed ki. A negyedik 
pontban az alanyi jogú alapbérfejlesztés szabályozása szerepel, amelynek mértéke négy százalék. Az 
ötödik pont az ez évi „restrukturálási” bónuszról szól, mely 20 000 forint, majd a VBKJ szabályozása 
következik, ami 450 000 forint lesz. A munkáltató az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítés eddigi 
1,5%-os mértékét 2017. január 1-től további fél százalékkal kiegészíti, amely így az alapbér 2%-a lesz. 
Továbbá vállalja, hogy a TÜK-ben dolgozó adott munkakör betöltésére alkalmatlanná vált 
munkavállalóknak a kezelésére eljárási rendet dolgoz ki, és megoldást keres a problémára. 

A szakszervezetünknek az a véleménye, hogy az előterjesztés tárgyalási alapnak jó, de egyes 
esetekben nem, vagy csak részben találkozik a mi elképzelésünkkel. 

A foglalkoztatási megállapodást a VSZ legalább öt évre, 2022-ig 
meghosszabbítaná. A KSZ-ben a jelenlegi kéthavi munkaidő keretet 
vissza kell állítani a korábbi egy havira. Az RSB mértéke pedig 
elfogadhatatlan, mi a korábbi évek mértékeire teszünk javaslatot, ez lehet 
50 000-60 000 forint. Az alapbérek mértékét meg kell vizsgálni, például 
milyen lehetőségek vannak még az emelésre, valamint, hogy a jövő év 
esetleges jobb teljesítményéből és nagyobb bevételéből részesülnie kell a 
munkavállalóknak is. 

A héten folytatjuk. 

Zubály Bertalan 
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Boldog várakozást! 

Advent első vasárnapja volt tegnap, sok 
helyen meggyújtották az első gyertyát is. 
Igaz, vannak, akiket nem hoz lázba a 
várakozás, de attól még az első lila színű, 
ami a hit mellett a mértékletesség, az 
egyensúly, az intelligencia és az igazság 
színe is. Talán nem csoda, hogy kevesen 
szeretik a lilát, nem azért, mert csúnya, 
inkább a jelentéseivel szokott gond lenni. 
Mert bizony ritka a mértékletes ember, 

sokan kerüljük az egyensúlyt, és az intelligenciánkat, ha van, 
gyakran az igazság rejtegetésére használjuk. A hit meg 
többnyire a zsebben maradt, pedig aki készült, akár csak 
gondolatban a gyertya meggyújtására, a második vasárnapon reménykedhet a szeretetben is. Mert 
hogy az első három, és lila gyertya jelenti a hitet, a reményt és a szeretetet. 

Persze, a negyedik által jelképezett örömért sokat kell tennünk, hiszen nem elég várni rá, ráadásul 
rózsaszínű. De attól még lehet jó, ha végre mégis ránk köszön. No, koránt sem biztos, hogy 
Karácsonykor, hanem amikor már mi is akarjuk, nem csak szeretnénk. Mert az út, melynek végén 
megkaphatjuk azt az örömet, amire annyira vágyunk, a hittel kezdődik. Ha igazán meg szeretnénk 
gyújtani az öröm gyertyáját, az első háromból nem hagyhatunk ki egyet sem, és a sorrendet sem 
cserélhetjük fel büntetlenül. Mert miben, vagy kiben reménykednénk, ha nem hiszünk, és hogyan 
szerethetnénk, ha senki nem hisz bennünk? Az öröm azzal kezdődik, amit másokért tettünk, lehet, 
épp a lila gyertyák fénye világítja meg az utat. 

A keresztények, legalábbis a vallásosabbja Jézust várja adventkor, a gyerekek, hittől függetlenül a 
Jézuskát, hátha idén is hoz valamit. Feltéve, ha feléjük is ő jár szenteste, és mondjuk nem a télapó. 
De bárhogy is van, nekik szerencséjük lesz, mert előtte jön még a Mikulás, ami azért nem apróság. 
Nekünk is szerencsénk volna, ha kapnánk Mikulásra egy kis „vadpénzt”, ahogyan a megboldogult 
hármas jegyzéken elszámolt adományokat illettük egykor. Ami ugyan már rég elmúlt, de titkon azért 
bízzunk szerencse híján a vén szakállasban is, meg a Jézuskában is: Ha év közben jól bántunk velük, 
biztosan nem várunk hiába. 

Jó, tudom, nem bántunk jól egyikkel sem. Pedig életünket a 
kevésbé számolható értékek határozzák meg, mégis a 
számokhoz vonzódunk. Aztán, ha rájöttünk az igazságra, nem 
biztos, hogy értjük, hiszen nem tudjuk megszámolni. Ezért 
sokkal kevesebbet teszünk azokért a vágyainkért, amelyek 
mögött nincsenek számok, sem színes papírok. Pedig 
hányszor várunk egy szóra, egy huncut és titkos, vagy éppen 
fülig érő mosolyra, egy jelre, és amikor megérkezik, nem 
vesszük észre, vagy félünk megtenni, amit kéne. De az is 
lehet, hogy egyszerűen nincs türelmünk kivárni, inkább futunk 
még egy kört a számok után. 

Futkosás és várakozás közben vigyázzunk, ne hagyjuk elsuhanni magunk előtt. Talán rég ott áll 
mellettünk, csak a várakozásunkba feledkeztünk, és nem láttuk meg időben. Előfordulhat, hogy 
előttünk áll, vagy mögöttünk, ami nem biztos, hogy mindig jó nekünk, de ha mellettünk is, akkor elértük 
célunkat, csak vegyük észre. Amihez fontos, hogy – gyertyákkal, vagy anélkül – de legyen bennünk hit 
és remény. Legyen bennünk szeretet, csak önmagáért, hogy bennünket is szeressenek. Hogy a 
negyedik gyertya meggyújtása számunkra is örömteli legyen. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

STRATÉGIA 

Az Amerikai Stratégiai Légierő jelmondata: „A béke a hivatásunk.'' 

Alatta kézzel írott szöveg: „A háború csak hobbi." 

PONTOSÍTÁS 

Folyik az esketési szertartás. A vőlegény egyszer csak halálsápadtan a pap szavába vág: 

– Plébános úr, hogy tetszett mondani, mennyi időre??? 

 

HIÁNY 

A bolondok háza ajtajában fetreng egy bolond, az egyik orvos kérdezi a másiktól: 

– Te, miért fetreng az ajtóban? 

– Azt hiszi, ő egy újság. 

Másnap ugyanazt a bolondot kergetik a többiek. Kérdezi az orvos a másiktól: Miért kergetik a 

többiek? 

– Elfogyott a WC-papír. 

Balogh Attila 
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