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ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 33. szám 2018. február 05. 

Folytatódó egyeztetések 

Ma egy hete, január huszonkilencedikén folytatódott a felső 
vezetői szinten nemrégiben Budapesten kezdődött 
konzultációnk a B+N Referencia Zrt. vezetésével. Ezúttal 
Záhonyba látogatott Kaczkó Tamás igazgató Zlati Róbert, 
szakszervezetünk érdekvédelmi alelnökének társaságában, és 
a Területei Képviseleten ültünk tárgyalóasztalhoz. 

Sorra vettük az ismert gondokat, a hozzám érkezett jelzéseket 
részletesen ismertettem az igazgatóval. Ő biztosított 
bennünket arról, hogy a cég nem alkalmaz negatív 

megkülönböztetést a szakszervezeti tagokkal szemben, érdekeltek abban, hogy 
normális keretek között dolgozhassanak. Mint ahogyan abban is, hogy a 
szerződésben vállalt kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tegyenek. 
Elmondta, a cégnél egyféle takarító munkakör létezik, nincs külön iroda- illetve 
kocsitakarító, ezt a munkát nem választják szét, ott kell dolgozni, ahová 
irányítják a dolgozókat. És az is kiderült, hogy legfeljebb önjelölt 
csoportvezetőről lehet szó, mert Záhonyban nincs ilyen beosztás a cégnél. 

A felvetések között személyes, konkrét 
tagtársunkat érintő kérdések is szerepeltek, 
ezért volt szűk körű a találkozó, de az igazgató 
nem zárkózott el az általunk igényelt dolgozói 
fórumtól sem, amire egy későbbi időpontban 
kerülhet sor. 

Az igazgató ígérte, hogy a problémáknak utána 
jár, mi pedig reméljük, addig is nyugodtabban 
folyik a munka, és minden érintett türelemmel 
viseltetik egymás iránt. 

Juhász Tiborné 

mailto:juhasztne@zahonynet.hu
mailto:zhtk@vsz.hu


Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 

vasúti tel: 03/33-49, mobil: 30-3866083, 20-286-1440, Fax: 03-70-63, 03-33-48 

E-mail: juhasztne@zahonynet.hu, zhtk@vsz.hu 

 
2 

Béreinkről 

Tavaly – reméljük nem átmenetileg – véget értek a csendes „békeévek”, 
amikor két-három százalékos béremelésekre alig volt hallható a 
vasutasok reakciója. Igaz, a béremelés meg akkoriban nem nagyon volt 
látható, mondhatni nem volt miről beszélni, és egyelőre csak remélni 
tudjuk, hogy jövőre ismét lesz miről diskurálni. Tavaly ilyentájt viszont 
már jól látható volt béreink változása, és mit tagadjuk, harsogott is a nép 
rendesen. Idén, bár még nincs „bérszalag”, ismét van harsanás: A 
láthatóság mellé belépett a rendszerbe a differenciálás is. Rég volt már 
ilyen, és sokak szerint jobb lenne, ha még sokáig nem volna, mások 
meg üdvözlik. 

Nem nehéz kitalálni, akik kaptak tizenkét 
százalékot, azok egy kicsit örvendenek, 
akik mondjuk csak tízet, harsognak, néha 
nagyon. Igazság természetesen annyi, 
ahány ember, mert annyi féle 
gondolkodás. De fontos lenne, hogy 
megnyugvással zárjuk a pénzszámolást, 
mondván, még mindig kevés, de azért jól 
esik, hogy érezhetően több, mint eddig. 
Amihez előbb azon kell túltenni 
magunkat, hogy csak a mi igazságunk 
lehet az igaz, mindenki másé oktalan és 
érdemtelen. Alighanem azt a 
legnehezebb elfogadni, hogy van, aki 
még tőlünk is többet dolgozik, vagy jobban, esetleg nagyobb felelősséget cipel a vállán. 

Vagy szimplán csak többet tanult, ami akkor is érdem valahol, ha a többiek sem azért 
kerülgették az iskolákat, mert nem akartak bemenni. Nyilván vannak sokan, akiknek kevésbé 

volt rá lehetősége, pénze, ereje, meg olyanok is, 
akiknek a kedvében volt a hiány. De bármit hagytak is 
ki a múltban, arról biztosan nem az tehet, akik tudott 
élni a lehetőséggel, amit most díjaznak egy kicsit. Nem 
nagyon, mert attól két százaléktól senki nem fog az 
égbe menni, ahogyan a két százalék hiányától sem 
lesz szegény senki a jövőben. Az nem mostanában 
kezdődött, és sajnos nem is mostanában fog véget 
érni, olyan bértábla nincs. 

Amelyek vannak, azok számos betegséggel küzdenek, egyrészt mert többnyire régiek, vagy 
még részlegesek. Másrészt azért, mert évek kellenek, hogy utolérjük önmagunkat – lásd 
még a minimum bruttó háromszázezres besorolást, amit szakszervezetünk középtávú 
célként tűzött ki. De mégiscsak elkezdődött valami a Vasutasok Szakszervezete által 
megálmodott három éves megállapodással. És egyszer majdnem kész lesz minden bértábla. 
Mert teljesen ugyan soha, de ha mindig jobb lesz egy kicsit, előbb-utóbb örülhet mindenki 
valamelyest. Az viszont biztos, hogy lenni kell különbségeknek a szomszédos bérosztályok 
között, de vita tárgya lehet, hogy menyi. Aki zsebben hordja a bölcsek kövét, tartsa magasra 
a kezét, és ne zárja magába a tudását, mi is szeretnénk bölcsülni egy kicsit. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

MÁV Zrt. 

Csütörtökön tájékoztatóra hívott a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi igazgatója, amin részt vettek 
az érdekképviseleteken kívül a szolgálati helyek vezetői, osztályvezetői. A téma az idei 
bérfejlesztés volt. Az igazgató, Hadnagy Attila elmondta, hogy az alanyi jogú bérfejlesztést a 
január havi fizetéssel kapják a munkavállalók, a differenciált bérfejlesztést pedig február 
hónapban. Még nem készült el a differenciálás végrehajtásáról az utasítás, de amint 
megkapják, minden szolgálati vezető egyeztetéseket fog folytatni az érdekképviseletekkel. 

HUMORSAROK 

ÁLLAPOT 

Az igazgató megkérdezi az új titkárnőjétől: Hogy érzi magát a jelenlegi helyzetében, Micike? 

– Köszönöm, elég jól, csak a hamutartó már nyomja egy kicsit a fenekemet… 

ISMERET 

Két barát bemegy a bordélyházba, amikor kijönnek, az egyik megszólal: 

– Hát, ennél még a feleségemmel is jobb! 

Mire a másik: 

– De még mennyivel! 

 

SORS 

Két katonatiszt beszélget: 

– Képzeld, nekem milyen katonás feleségem van! Ha este hazamegyek, és meg akarom dugni, 

engedélyt kell tőle kérnem. 

– Az semmi – mondja a másik – ha én meg akarom kefélni a feleségemet, sorba kell állnom.... 

Balogh Attila 
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