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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 17. szám 2013. szeptember 24. 

Csalóka számok 

Érdekes írásra lettem figyelmes a szakszervezetek.hu weboldalon, a főcím állítása szerint „A 40-esek 
kilencven százalékának nincs megtakarítása”. Érdeklődve kattintottam a címre, s közben azon gondol-
koztam, vajon mi lehet a többi korosztállyal. A cikk arról számol be egy online kutatás alapján, hogy a 
40 éves korosztály a legpesszimistább a jövőt illetően. A kutatás fő szempontja volt, hogy kiderítse, ez 
a korosztály hogyan képzeli a nyugdíjas éveit, mit tesznek jövőjükért, mik a félelmeik. Igazán érdekes 
olvasmány, javaslom mindenkinek, hogy nézzen utána a biztositasiszemle.hu oldalon. Amiért tollat ra-
gadtam s megosztom olvasóimmal ezeket az információkat, nem más, mint a felmérés egyik adata: 
„Jó hír, hogy a megkérdezett negyvenesek 80%-a hisz abban, hogy az öngondoskodást sok kicsivel is el 
lehet kezdeni, bár ennek ellentmond az, hogy 75%-uk szerint a megtakarítás csak a pénzről szól.” 

Ahogyan a régi mondás is tartja, sok kicsi sokra megy, és ha már itt tartunk, akkor 
szeretnék rávilágítani a nyugdíjpénztárak nyújtotta megtakarítások lehetőségére. Az 
önkéntes nyugdíjpénztárak alakulásukat követően sok százezer munkavállaló, ezen belül 
számos vasutas kolléga számára volt vonzó és elérhető megtakarítási forma. Vonzóvá 
tette a munkáltatói támogatás, a nyugdíjpénztár nyújtotta kedvező feltételek, mint az 
örökölhetőség, tagi hitel, hogy csak a legfontosabbakat említsem. S ha már vasutasok 
vagyunk, akkor beszéljünk a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztárról, ami sok éven át 
nagyon kedvező hozamokat ért el a befizetett tőkével. Később, amikor a választható 
béren kívüli juttatás bevezetésre került, a vasutasok ebből finanszírozták a nyugdíj-
pénztári tagságukat. A tíz éves várakozási idő letelte után többen is éltek az adómentes hozam felvételével, így bár a 
nyugdíjas évekre szánt összeg kissé megcsappant, de a felvett hozamból kollégáink készpénzhez jutottak. 

Aztán jött a gazdasági válság, ami a nyugdíjpénztárak hozamait is jelentősen megtépázta. De ha ez önmagában nem lett 
volna elegendő, a magánnyugdíj pénztárak megtakarításait is szép szónak látszó intézkedésekkel visszakényszerítették az 
állami nyugdíjalapba. Ezt a pesszimistább pénztártagok továbbgondolták, és megtakarításukat nem látták biztonságban az 
önkéntes pénztárakban sem. A pénztárak körüli bizonytalanság, a munkavállalók egyre nehezebb anyagi körülményei sok 
munkatársunkat kényszerítette arra, hogy tagságukat megszüntessék, s vállalva az adózás miatti veszteséget is, kivették 
pénzüket. Így maradtunk többen megtakarítás nélkül, s igyekszünk nem gondolni arra, hogy miből lesznek nyugodtak 
nyugdíjas éveink, mert tapasztalatom szerint sok munkavállalónak manapság ez az egyetlen megtakarítása. 

De kaptunk egy lehetőséget az idei bérfejlesztéssel, hogy újragondoljuk az önkéntes nyug-
díjpénztári tagságunkat. Október elsejétől a bérmegállapodás alapján az önkéntes pénz-
tári tagsággal rendelkező vasutasok tagdíjából alapbérük fél százalékának megfelelő 
összeget biztosít a munkáltató. Természetesen ez nem sok, de egyik tanult kollégám 
szerint ez is több, mint aminek látszik, vizsgáljuk csak meg egy konkrét példán keresztül. 
Vegyünk alapul egy olyan kollégát, akinek a személyi alapbére 150.000.-Ft, és rendelkezik 
önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal. Esetében a munkáltató október elsejétől minden 
hónnapban 750 forintot utal a számlájára, ami éves szinten kilencezer forintot jelent. És 
hogy miért lehet több, mint aminek látszik? Azért, mert ha az említett kolléga a havi 5300 
forintos pénztári tagdíját a VBKJ keretéből fizette, jövőre a 63600 forintos kötelező éves 
tagdíj helyett a keretből havi 750, éves szinten 9000 forinttal kevesebbet kell ezen a soron felhasználnia. Vagyis 54.600 
forintból kijön a pénztári tagság. 

Mielőtt elvesznénk a számok tengerében, egy dolgot még fontos tisztáznunk. Az említett éves tagdíj nettó értéken értendő 
az adótörvény miatt, vagyis a tényleges keretünkből az idei 1.357-es szorzót alapul véve 86.305 forintunkba került a pénztári 
tagságunk. Tehát plusz 102 forintot spórolhatunk az új hozzájárulással, ami éves szinten 1224-Ft. Ezek miatt is érdemes bent 
maradni, illetve belépni, sőt, akár visszalépni, mert sok kicsi tényleg sokra megy, és a kevés valóban több néha, mint 
amennyinek látszik. 

Juhász Tiborné 
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Visszavágó 
A magyar vasút egyik legrégebbi hagyománya a keleti régióban több 
mint negyven éve ismétlődő focibajnokság, a Fakupa. A Záhonyban 
gyökerező kispályás derbi kezdetben a távközlős és a biztosító 
berendezések szakértőinek körében szervezett versengés volt, majd 
tavaly kiegészült a felsővezetékes csapattal, így a három szakma 
méri össze tudását és lelkesedését. A régmúltban fából készült kupa 
csillogó utódjáért a múlt hét péntekén négy csapat küzdött meg 
Püspökladányban, akik az új időknek megfelelően már nem csak 
szakmai, hanem területi alapon is szerveződtek. 

A Gellér Sándor Sportcentrumban napsütéses idő várta a játékosokat és a közönséget, 
ami azért figyelemre méltó, mert az időjárás miatt napokig úgy tűnt, át kell térni a vízipóló 
bajnokságra. De aztán minden jó, ha mindenki úgy akarja, és a rendezvény sikeréért az 
égiek is a szervezők mellé álltak, így a szomszédos gyógyfürdő és a strand csak má-
sodik lehetett a sorban egészen ebédig. De addig még sok minden lefolyt a pálya szélén, 
a pályán meg sok gólt láthattunk izgalmas helyzetek kíséretében, amiről a küzdőszellemű 
játékosok gondoskodtak a lelkes közönség bíztatásával. A debreceni TEB Osztály mellett 
hagyományosan a Vasutasok Szakszervezete vitte a prímet a szervezésben és lebonyolításban egyaránt. 

A sorsolás után, melyre Debrecen, Püspökladány, Záhony és az Erősáramú Alosztály csapatai neveztek, az 
Erősáram-Püspökladány mérkőzéssel indult a viadal. A meccs és egyben a bajnokság első gólját Kovács Dávid 
szerezte a felsővezetékeseknek, akik három-kettő arányban győzedelmeskedtek a kétszer tizenöt perces 
összecsapáson. Másodikként Debrecen csapata lépett pályára Záhony ellen, és igazán érdekes, lendületes 
játékkal, no meg szemet gyönyörködtető gólzáporral a mieink győztek hét-három arányban. 

 
A következő mérkőzésen a ladányiak csapatával 
játszottunk, és bár a záhonyi csapat kitartóan és lelkesen 
játszott, sajnos nem sikerült az ellenfél hálóját 
megrezegtetni, viszont ők egyszer betaláltak a mienkbe. 
Tovább sorjáztak a meccsek és a gólok, időnként 
próbára téve a játékvezetők, Hajdú Imre és Gere Sándor 
figyelmét is, míg végre kialakult a végeredmény: Első 
helyezett az Erősáramús csapat lett, második helyen 
Püspökladány végzett, Záhony a harmadik, Debrecen 
pedig negyedik helyen zárta a derbit. Ha a győztesek 
jövőre is hozzák a formájukat, végleg övék lesz a kupa, 
hiszen idén másodszor nyerték el azt. Tehát mondhatni, 
hogy visszavágó következik, no meg egy tele kupa. 
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Mint már évek óta, ezen a 
bajnokságon sem csak a 
tudás, vagy a kitartás és 
lelkesedés csapott össze, 
hanem bizony az életkorok is. 
Hiszen a játékosok a leg-
különbözőbb korosztályból 
kerültek ki, de mi tagadás, 
egyre kevesebb a fiatal, 
ahogyan a munkahelyeken is 
alig-alig látunk harmincas, 
netán még fiatalabb kol-
légákat. Ennek dacára, vagy 
épp ezért izgalmas és 
fordulatos meccseket lát-
hattunk, és főleg lelkes, 
kitartó játékosokat. 

Természetesen itt volt mindenki, akinek ideje engedte, és úgy gondolta, hogy a változások ellenére, 
továbbra is „egy csapatban focizunk”. Reméljük ez még sokáig így lesz, hiszen ahogyan a fociban, úgy a 
munkában sem nélkülönözhető a csapatszellem. Találkozzunk tehát jövőre is, és visszavágó címén vigyük 
tovább régi hagyományainkkal régi-új barátságainkat is. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

TELITALÁLAT 

Egy nő félrelép, és miközben zajlik az akció, lépteket hall. 

– Úristen! A férjem jön haza a vadászatról! 

– Akkor én most hová bújjak – kérdi a szerető. 

– Hmm, sehová csak gyere gyorsabban. Mozgó célpontot még sohasem talált el... 

 

MESEBESZÉD 

Messze, messze, az Óperenciás tengeren túl, a kurta farkú herceg vára mellett üldögél 

odvas barlangja előtt a hétfejű sárkány. Fáradt hangon, félhangosan dünnyög 

magában: 

....hmmm, mikor jön már az a megváltó kurafi kis királyfi...mert ha nem jön, magam 

viszem vissza ezt a ribancot az apjának. Hát sehogyan sem érti meg hogy nekem csak 

a fejemből jutott hét... 

Balogh Attila 
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