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ZÁHONYI VASUTAS 
XI. évfolyam, 51. szám 2022. augusztus 08 

Betegyem? Kivegyem? 

Ismét komoly kérdésen görcsöl a vasutas nép, mégpedig, hogy 
betegyék, vagy kivegyék. A válasz korántsem olyan könnyű, mint 
gondolná, akit nem érintenek meg hasonló feladványok, pedig 
amilyen bonyolulttá tudunk tenni dolgokat, olyan egyszerű a helyzet: 
természetesen be kell azt tenni, már csak azért is, hogy később egy 
kellemesebb formában kivehessük. Például amikor elérjük majd 
végre a várva várt „aranykort”, lánykori nevén a nyugdíjazásunkat. 
No, de a többségünknek van még hova fejlődni ezen a téren is, tehát 
maradjunk egyelőre annál, hogy miért tegyük be, és miért ne vegyük 
még ki a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztárból a pénzünket. 

Kezdjük a végén, hátha mégis, vagy megint jó lesz: háború ide, válság oda, a 
nyugdíjpénztárunk hosszú távon mindig jól teljesített: tíz éves, vagy hosszabb időtávon 
mindig infláció felett. A rossz emlékű 2008-as pénzügyi és gazdasági világválság idején 
is nagy volt a riadalom, és voltak, akik kivették idő előtt. Így aztán ők sokat vesztettek az 
addig összerakosgatott pénzükből, sőt, ezzel még a cégnek is spóroltak. Akik viszont 
visszatartották magukat, pár hónap után ismét a pénzüknél voltak, és gyarapodtak 
tovább, részben, vagy teljesen a cég pénzéből. És bizakodva várják, hogy mikor vehetik 
majd ki a lehető legjobban, mondjuk a nyugdíjba vonuláskor. 

Manapság is hasonló a 
helyzet, igaz, nagyrészt 
más okok miatt. A 
lényeg, hogy ismét visz-
szaesés következett, egy 
kicsit év elején, aztán 
úgy március középén. 
Ezt a nyugdíjpénztár 
honlapján (vnyp.hu) kö-
vethetjük nyomon, ahol 
három „élő” diagram, 
ábra is található. Három 
éves, két éves, és 
tizenkét hónapos, utóbbi 
az előző tizenkét hónap 

változásait mutatja. Ha rávisszük a kurzort, akkor megjelenik egy függőleges vonal, és 
attól jobbra olvashatjuk is (ezért élő), hogy mi mennyi, úgymint az egyenlegünk, tőkénk 
és a hozamunk. (Kivágtam a számaimat, nehogy a kedves olvasó megirigyelje, hogyan 
gazdagodok vasutasként.) 
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Kettő, nekünk fontos szám most kevesebb, mint néhány hónapja: az egyenlegünk úgy 
öt-hat százalékkal, mert a hozam csökkent húsz százalék körül. A tőke nyilván nőtt, 
hiszen a cég fizet rendületlenül. Sajnos nincs ember, aki biztosra megmondhatná, 

meddig tart ez a folyamat, de pont úgy 
vége lesz, mint 2008-ban. És 
csakúgy, mint 2020. év elején, akkor 
épp a covid19 berobbanása után 
kapaszkodtunk vissza ismét – ez a 
harminchat hónapos ábrán látható. 
Valószínűleg érdemes havonta be-
nézni, hogy lássuk a tendenciát. 
Például azt, hogy nem zuhanórepülés 
van, csupán izgága mozgás, ami 
bizony jellemzője a nehezebb idők-
nek, de attól, hogy izgága, még lehet 
jó a vége. 

Ráadásul jó ideje olyan „kegyelmi” 
helyzetben van a vasutas, hogy a 
többség helyett a munkáltató fizet. 
Hiszen a minimális tagdíjat sokaknak 
teljesen, vagy majdnem lefedi a cég 
által vállalt nyugdíjpénztári hozzájá-
rulás, főleg ha élünk az adó-
visszatérítési lehetőséggel is. Mond-
hatni, olyan faramuci a helyzet, hogy 
amit beteszünk, az nem is biztos, 
hogy a mienk, ám ha majd kivehetjük 
végre, mi élvezhetjük kedvünkre a 
manővert. Ne kapkodjuk hát el a 
dolgot, ha kitartunk, minden érdekelt 
számára jó lehet a vége. 

Vigyázzunk hát magunkra és egymásra, hogy érjük el azt az oly kívánatos „aranykort”! 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Fényeslitke, Kocsijavító Alapszervezet 

Két év után ismét Kis-Vasutasnapot tartottak a Kocsijavító Alapszervezet jóvoltából Fényeslitkén. A már 
hagyományosnak tekinthető rendezvényen sütöttek, főztek, beszélgettek, amolyan igazi csapatépítés 
történt, vagy inkább folytatódott. Reményeik szerint jövőre újra ott, legalább ilyen jó hangulatban! 

 

HUMORSAROK 

HENCEGŐ 

Az újgazdag dicsekszik az operabálon, neki annyi pénze van, hogy megvehetné egész New 

Yorkot! 

Erre a cimbora: az lehet, de én nem adom el!! 

 

TALÁLÓS 

Mi az? Nagy, szőrös, és ha felizgatják, feláll? 

– Medve! 

TITKÁRNŐS 

– Képzeld, nekem az igazgató néha a kezembe csúsztat valamit! 

– Az semmi! Nekem néha a számba is szokott… 

Balogh Attila 
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