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ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 34. szám 2018. február 12. 

Differenciálás 
Ha megnézzük az idegen szavak szótárában a differenciálás szó jelentését, akkor azt a 
konkrét meghatározást kapjuk, hogy különbségtevés. 

Az idei bérmegállapodás III. pontja, ad most a munkáltatói jogkörgyakorlóknak erre a 
különbségtevésre lehetőséget, persze meghatározza annak mértékét és kereteit. 

Hogy mennyi lesz az annyi a szolgálati főnökségeken, azt a bértömeg bizonyos százaléka 
mutatja meg. Egy biztos, aki részesül belőle, háromezer forinttól nem kaphat kevesebbet. 

A bérmegállapodás fent említett pontja irányelveket is szab, így a különbségtevés 
végrehajtása során a jogkörgyakorló különös figyelemmel köteles eljárni: 

A munkakör munkaerő piaci helyzetére, a munkakör leterheltségére, a munkavállaló 
állami iskolai végzettségére, szaktudására, tapasztalatára és a feladatokhoz való hozzáállásra. Továbbá figyelni 
kell a hasonló tevékenységet ellátó munkakörök között az egyéni bérfeszültségekre, valamint a garantált 
bérminimum 2017-ben megvalósult emelése kapcsán keletkezett bérfeszültségek kezelésére, illetve az 
utánpótlásra, valamint a munkavállaló méltányos érdekeire. 

Persze nem mindenki fog kapni a differenciálásból, és nem is mindenki kaphat. 
Kizárja a megállapodás azokat a munkavállalókat, akiknél jogerősen kiszabott 
hátrányos jogkövetkezményt tartanak nyilván. 

Nos, már az idejére sem emlékszem, amikor utoljára lehetősége volt a 
munkáltatói jogkörgyakorlónak differenciálásra. Mi érdekvédők ezt nem is 
igazán támogattuk volna, mert lássuk be a különbségtevés általában szubjektív. 
Most azonban olyan feszültségek vannak az alapbérekénknél, hogy ez hozhat 
egyfajta gyógyírt. De senki ne legyen annyira naiv, hogy azt gondolja, ezek a 
feszültségek egy csapásra megoldódnak. Erre egyrészt kevés a felhasználható 
bértömeg, ebből adódóan nem fog jutni mindenkinek. De tapasztalatom szerint, 
még ha jutna is, akkor is lennének elégedetlen munkavállalók. 

Az is biztos, hogy a szakszervezetek véleménye is meghallgattatik, egyeztetések lesznek a differenciálással 
kapcsolatban. Térségünkben több szolgálati helyen ezen a héten kerül sor ezekre. Ott majd elmondhatjuk 
véleményünket, véleményeiteket. Persze nem személyre, hanem munkakörökre szabottan. Jó esetben mi is 

azokat a feszültségeket látjuk a rendszerben, 
amit a munkáltató, rosszabb esetben nem esik 
egybe majd a véleményünk. A döntés joga 
azonban a jogkörgyakorlóé, ám ott lesz a 
szakszervezeti kontroll, és bízunk abban, hogy a 
különbségtevés senkit nem fog emlékeztetni a 
régmúltból jól ismer „pofapénzre”. 

Juhász Tiborné 
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Körték és dinnyék 

A nagy béremelések korszakát éljük, ami akkor is tény, ha sokak szerint 
csak az elmaradt emelések történnek mostanában. Fel-felkapjuk a 
fejünket, de még nem azért, mert a vasúton megvalósul, hogy alapként 
mindenkinek legalább háromszáz legyen a bruttója. Sokkal inkább azért, 
mert a hírek szerint másutt beteljesülni látszik az álom: A nagy 
kereskedelmi láncoknál háromszázezer forint körüli bruttó bért kínálnak, 
és nem a boltvezetőknél kezdődik az öröm, hanem akár az árufeltöltőknél, 
pénztárosoknál, egyszerű eladóknál. Ez már döfi, mondhatnánk, kár, hogy 
nem igaz! 

Tavaly ilyentájt azon bosszankodtunk, hogy az újságok megírták, harminc 
százalékkal emelik a béreket a vasúton – csak éppen elfelejtették hozzá 

tenni, hogy három év alatt, ami viszont minden jel szerint igaz lesz, sőt, már majdnem igaz. Ettől 
durvábbak a kereskedelemből érkező hírek, mert arról már csak kevés helyen, inkább 
szaklapokban írnak, hogyan is kell értelmezni a nagy nekibuzdulást. Mert ebben az esetben 

ugyan körtét hasonlít a vasutas körtével (bért bérrel), 
csak esetleg rosszul, így aztán a hőn áhított dinnyéket 
hozzuk ki győztesnek. És könnyen úgy járhatunk, mint 
az egyszeri lány, mikor közölte az ebéd után: 
Dinnyeszagot érzek édesanyám! Mire a válasz: 
Februárban, lányom? Akkor itt már nagy a baj…! 

Mit tagadjuk, a kereskedelemben is nagy a baj, de ők 
legalább már tudják, mennyi is az a háromszázezer. Na, 
és hogy mennyi? Amilyen soknak tűnik, olyan egyszerű, 
sokaknak meg kevés. Tehát bért bérrel hasonlítunk 
ugyan, de nem mindegy, milyen munkaidőre. A lényeg, 
hogy minden bért az összehasonlíthatóság kedvéért a 
teljes munkaidőre, tehát a negyven órás munkahétre kell 
számolni, napi nyolc órás munkaidőre vetíteni. Vagyis az 

az árufeltöltő kap bruttó háromszázezret, aki teljes munkaidőben dolgozik. A helyzet az, hogy 
ilyen a világon is ritka, hát még nálunk. Sőt, a vezetőket leszámítva a nagy láncoknál általában 
nagyítóval kell keresni a napi nyolc órában dolgozókat. 

A nagy áruházláncoknál huszonöt, harminc és harmincöt órás foglalkoztatás dívik, utóbb jelenti a 
napi hat órát. Tehát ezt kell alapul venni, amikor összehasonlítgatunk ezt-azt. És így már 
laposabb az öröm, igaz, így is 
sokkal jobb lett nekik is a helyzet, 
mint egy-két éve, kerekebb lett a 
körte. Ám korántsem irigylésre 
méltóan, ahhoz még gyúrniuk kell. 
Igaz, nekünk is arra a bruttó 
háromszázra, de ha már elindultunk, 
miért állnánk meg útközben. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

SZAKMABELIEK 

Egy presszó teraszán három lány üldögél. Rendőrök érkeznek, razzia kezdődik. Az egyiket 

megkérdezi a nyomozó: 

– Mi a foglalkozása? 

– Matematikus vagyok! Összeadom magam az igazgatóval, négyzetre emelem a szoknyámat, és 

kivonom magam a termelésből. 

– Hát maga? – fordul a másikhoz. 

– Agronómus vagyok! Vándorlok egyik melegágyból a másik melegágyba. 

A harmadikhoz fordul: 

– Hát maga? 

– Én is prosti vagyok, csak én nem tudom magam ilyen szépen kifejezni… 

 

NAIVITÁS 

Az indiánrezervátumban a turisták meglátnak egy tolldíszes indiánt, aki az aszfaltút közepén 

fekszik. Közelebb lépve hozzá hallják, azt suttogja: 

– Fehér, 200-as Mercedes, acél radiál gumikkal, 85 mérföld sebességgel... 

Felkiált az egyik turista: 

– Fantasztikus! És ezt mind hallja? 

– A fenéket! Úgy két perce ütött el! 

Balogh Attila 
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