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ZÁHONYI VASUTAS 
XII. évfolyam, 21. szám 2022. január 23 

Bér’23 – új kezdet? 
Épp beindult volna a gépezet, mint minden évben, sőt, most kicsit 
korábban, kár, hogy miniszteriális változásokat hozott a múlt év 
vége. Később voltak ugyan jó előjelek, az új miniszter is minden 
szépet ígért a vasutas népnek, de mire ott is minden és mindenki a 
helyére került, máris nyakunkon voltak az ünnepek. Természetesen 
a Vasutasok Szakszervezetének is megvoltak és megvannak a 
követelései, igaz, nem játszottunk számháborút némely társ 
szakszervezettel. Ami helyes döntés volt, mert lehet, én lettem volna 
az első, aki feljebb srófolom, hagy irigykedjenek, akik nagy 
dicsekvésbe fogtak a számok terén – ha már másban nem tudnak. 

Aztán elmúlt az ó év, következett az új kezdésének 
kipihenése, és végre összeült mindenki mindenkivel. 
Például a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs 
Fórumán (KVKF), ahol mindenki elmondta, amit jónak 
látott: százalékok, elvárások, infláció és szándékok 
kerültek szóba, többnyire egyetértések közepette, 
konkrét megállapodások nélkül. Mindez január 
tizenhetedikén történt, és senki számára nem lehetett 
váratlan. Majd felgyorsult a folyamat, és megkezdődtek 
az állami cégek bértárgyalásai, a vasútnál a 
tizenkilencedikei CSÉT-ülésen. 

Megállapodás természetesen nincs, furcsa is lett volna, 
hiszen a munkáltató a tulajdonos nélkül nem dönthet 
plusz bérekről. De a szakszervezetek, köztük a VSZ is 
letették az asztalra a követeléseiket. 

Ebben döntő érv az elszabadult infláció 
mértéke, és a munkáltatás biztonsága. 
Utóbbi azért fontos, mert mit ér a bér 
azoknak, akiket beáldoznának érte, no meg 
már nem is nagyon van kit. 

A tervek szerint e hét keddjén, 
huszonnegyedikén folytatás, és talán 
megegyezés következik. Ami biztosan nem 
tetszik majd azoknak, akik a pálya széléről 
kiabálnak. 
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A lényeg, hogy azzal érdemes foglalkozni, amit 
biztosan tudunk: tudjuk, hogy tárgyalnak, és a felek 
ismerik elvárásainkat. Mindenki tudja, hogy nagyon 
van mit kiigazítani, de azt is tudjuk, hogy mindez sok 
pénzbe kerül még akkor is, ha várhatóan úgysem fog 
tetszeni nekünk sem, mint általában. És tudjuk azt, 
hogy határozott szándék van arra, hogy februárban, a 
januári fizetést már az új bérrel számolhassák el. 
Remélhetőleg egy új százalékkal és egy jó egy-
összegű emeléssel. 

Ja, és azt is tudjuk, hogy a közösségi oldalon már 
sokan fenik a fogukat és billentyűzetüket. Különösen 
az ingyenélők a nagyon okosak, de kerül szervezet is 
azon térfélen. Céljuk kimondatlanul is a káosz-
teremtés, ők a dzsindzsásban érzik jól magukat. 
Szeretnének mindenkit behúzni oda, amihez még 
segítséget is kapnak azoktól, akik számháborúban és 
a vasutasok lejáratásában lelik örömüket. Talán 
érdekük is…? 

Tudjuk, a mi érdekünk az egység és a jövőben gondolkozás. A közös munka és a 
közösségi lét, mert csak ez vezet előre, ez mindannyiunk, minden vasutas érdeke. Csak 
bátran, és határozottan, „hogy mindenki meghallja” odaát, a káoszimádóknál is! 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

MÁV-START Zrt., Debrecen 

A szakszervezetek javaslatára fordamódosítás céljából érdekegyeztetést tartottak a 
munkáltató és a szakszervezetek által kijelölt munkavállalók. 

Az első tárgyalásra 2023. január 10-én került sor Debrecenben, majd a dolgozókkal való 
egyeztetés után január 17-én és 19-én újabb forduló következett. A kölcsönösen 
elfogadott módosítás 2023. január 20-án kerül bedolgozásra egy élhető menetforduló 
kialakításáért. A munkáltató partner volt az egyeztetésen, reméljük Záhony dolgozói is 
elégedettebbek lesznek az új menetfordulókkal. 

 

HUMORSAROK 

ISMERETCSERE 

Páciensek beszélgetnek a váróban: 

– Az orvosom azt mondta, hogy paranoiás vagyok. 

– Igen? Ezt csak úgy kijelentette? 

– Hát, igazából nem mondta, de biztosan gondolta… 

 

EGYEZTETÉS 

– Kolléga, szabad egy percre? 

– Parancsoljon, főnök! 

– Szereti maga a meleg piát? 

– Pfúj, undorító! 

– No, és az izzadt férfiakat, nőket? 

– Boáhh… 

– Akkor ezt megbeszéltük, télen megy majd szabadságra… 

Balogh Attila 
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