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Rendkívüli Küldöttközgyűlés a Vasutas Egészségpénztárban
A Vasutas Egészségpénztár 2016. február 23-i rendkívüli Küldöttközgyűlése
– élve a jogszabályi lehetőséggel – döntött az önsegélyező pénztári
szolgáltatások Alapszabályba történő felvételéről.
Az Alapszabály módosítás révén Pénztárunk az egészségpénztári
szolgáltatások mellett 2016. március elsejétől önsegélyező pénztári
szolgáltatásokat is nyújt a tagjai és azok közeli hozzátartozói részére azzal
a kiegészítéssel, hogy a várakozási időhöz kötött önsegélyező pénztári
szolgáltatások kifizetésére 2016. május 1-ét követően nyílik lehetőség.
A szolgáltatások bővülésével Pénztárunk neve is megváltozik: 2016. március 1-től a Pénztár
új neve: Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár.
A szolgáltatás bővülése és a névváltoztatás mellett az alapszabály módosítása többek között
tartalmazza az önsegélyező pénztárakra jellemző várakozási idő meghatározását, azoknak
az önsegélyező szolgáltatásoknak a körét, amelyeket csak a pénztártag részére nyújthat a
Pénztár, valamint jogszabályi előírás alapján a szolgáltatások kifizetésének a határidejét.
A rendkívüli küldöttközgyűlés döntése
alapján a következő önsegélyező pénztári szolgáltatások vehetők igénybe:
szülési segély, gyermekgondozási támogatás, gyermeknevelési támogatás,
munkanélküliségi ellátások, rokkantsági
járadék és ápolási díj, hátramaradottak
segélyezése halál esetén, nevelési évkezdési, tanévkezdési (beiskolázási)
támogatás, közüzemi díjak finanszírozásának támogatása a védendő fogyasztók részére, lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása. Az
intézményi idősgondozás támogatása
május elsejétől lép életbe.
Zubály Bertalan
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Játék, tűz nélkül
A tűzgyújtás elmaradt, de a játék folytatódik, ami az elmúlt évekhez képest igen
korán kezdődött. A bemelegítés egész pontosan tavaly szeptember nyolcadikán
indult, amikor a Vasúti Érdekegyeztető Tanács (VÉT) ülésén vetették fel a mieink,
hogy jó volna időben elkezdeni a 2016-ra vonatkozó bértárgyalásokat. Mire a
túloldal kifejtette, hogy korai még, meg izé, de azért örülnek. Egészen december
közepéig örültek, és miután majd’ duplájára sikerült feltornáznunk az ajánlatot,
saját erőből közölték, vége a tornának, és egyszeri kifizetésként megkapjuk a fél
fizetésünket. Punktum. Erre mi is örülni kezdtünk, némelyek rövid imát is
elmormoltak, hogy még sok ilyen punktum legyen.
Aztán jött az új év, itt-ott új élet is talán, no meg, a novemberi bérajánlat megismétlése, fifti-fifti alapon.
Mármint kapnánk újabb fél százalék önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást, és fél százalék
béremelést. Utóbbit differenciáltan, már csak hogy fokozzák az örömöt, bár lehet, hogy csak játékos
kedvükben voltak. Játszani természetesen mi is szeretünk, de ahhoz közösen kéne dönteni a
keretekről is, ami sehogy sem akart összejönni. A játékosok meg zsebbe nyúltak a farkasszemekért,
és elfoglalták harcálláspontjaikat.
Miközben kötöttük a bért az öt százalékhoz – legyen miből alkudni – február elején a Választmány
megszavazta, ha harc, hát legyen harc, akár sztrájkolunk is érte! Kezdődött a rőzsehordás, és
közeledett a tűzgyújtás ideje, miközben olyat is hallani lehetett, hogy óvatosan a tűzzel! Mert könnyen
kiderülhet, hogy valóban égnie kell annak is, aki gyújtani akar. Mindkét oldalon voltak, akik így
gondolták, mert közben igazodott az ajánlat, bár nagyon szerényen. Mindenesetre a kovakövek
előkészítve, hiszen voltak jó páran, akik tűzre vágytak.
Meg olyanok is jócskán, akik nem, bár a
tűzgyújtók hangja mindig nagyobb, mint
ahányan vannak. És mi tagadás, volt
bekiabálás
is
bőven
a
partvonal
biztonságából, közel a kijárathoz. Ki-ki
vérmérséklete alapján, de az óta is hallatják
páran a hangjukat, többek csak árnyékban,
ahol nem sokan látják őket. Nem tudni,
hányan mentek volna közel a tűzhöz, ha
tényleg meg kellett volna gyújtani, és
mennyien lettek volna, akik csak másokat szerettek volna égve látni. A lényeg, hogy újabb ajánlat
érkezett: Három százalék béremelés, fél százalék a nyugdíjpénztárba, ami így már két és fél, és a
többségünknek nagyjából fedezi a tagdíjat. Ja, és ígéri a túloldal, hogy idén is lesz egyszeri punktum,
csak nem tudni még, hogy mennyi.
A szakvezetés nagy dilemma elé került, és gyorsan kellett dönteni, mi légyen a kovakövekkel,
égjenek-e a gyújtogatók. Csapatkapitányunk úgy vélte, aki másnak tűzet gyújt, könnyen maga eshet
bele, ráadásul felsejlett az is benne, nem biztos, hogy sokan lesznek, akik kapargatják majd az izzó
parazsat. Ezért úgy döntött, hogy – a többi kapitányhoz hasonlóan – elfogadja az ajánlatot, ami elég
közel van ahhoz a kikötött öt százalékhoz, és hatszorosa annak, amivel a túloldal nyitott.
Sikertörténetről természetesen szó sincs. Bár tartok tőle, sosem volt és nem is várható ebben a
sportágban. Ritka kivétel a múlt század nyolcvanas éveinek Lengyelországa, ahol a kollégák száz, sőt
kétszáz százalékos béremeléseket hoztak össze, és az elnökük később igazi elnök lett. Más kérdés,
hogy az a történet sokkal távolabb volt az érdekvédelemtől, mint az elfogadott ajánlat az igényeinktől.
És ne feledjük, ha nem dől senki kényelmesen hátra, év végéig a punktummal az öt százalék is
összejöhet, nem beszélve arról, hogy utcai ruhában könnyebb középtávú megállapodást és
életpályamodellt kitárgyalni, mint tűzoltó felszerelésben.
Dolhai József
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Helyi hírek röviden
MÁV-START Zrt.
Az elmúlt héten levélben fordultunk a Debrecen JBI igazgatójához, hogy vizsgálja felül az a
korábban kiadott rendelkezést, mely szerint a záhonyi kocsivizsgálók alkohol-teszteres
vizsgálatát a járműszerelő csoportvezetőnek kell végeznie. Az utasítás, mely alapján több
csoportvezető is írásbeli figyelmeztetést kapott, ellent mond a MÁV-START Zrt.
Munkavédelmi Szabályzat idevonatkozó pontjának, mely csak munkabaleseti esemény
bekövetkeztekor ad erre lehetőséget. A fejleményekről tájékoztatjuk olvasóinkat.

HUMORSAROK
LÁTNIVALÓ
Idős bácsika áll sorban a kasszánál, majd amikor sorra kerül, előhúz a nadrágjából egy tízezrest.
Nincs kisebb? – kérdezi a fiatal, csinos pénztáros hölgy.
– Van, de szerintem azt nem szeretné látni!!!
KÍVÁNSÁG
Kovács bácsi haldoklik. Szól a feleségének: Mama, légy szíves hívd ide azt az embert, aki
összeadott bennünket. Minek, drága férjem? – kérdezi a feleség.
– Itt az ideje, hogy megbocsássak neki...

RENDEZÉS
Részeg fazon utazik a villamoson. Jó hangosan szidni kezdi a baloldalon ülő utasokat: Ti idióták
vagytok! Ráordít a jobb oldalon ülő utasokra: Ti meg nőcsábászok! Itt az egyik utas feláll, és kikéri
magának ezt a hangot: Mit képzel maga! Húsz éve vagyok házas, és egyszer sem csaltam meg a
feleségem! A részeg egy pillanatra meghökken, de aztán azt mondja:
– Ember, maga üljön át a baloldalra...
Balogh Attila
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