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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 27. szám 2018. január 21. 

Aktualitások 

Mi is lehetne napjainkban aktuálisabb, mint a bérmegállapodás 
megkötése, vagy az országos tüntetéssorozatok a „rabszol-
gatörény” ellen. Van azért még valami más is, amire oda kell 
figyelnünk, nemcsak nekem, hanem mindannyiunknak. Nos, ez 
nem más, mint a közelgő üzemi tanács és munkavédelmi képviselő 
választások. 

Az már történelem, hogy 1993-ban miért kellett megalakítani az 
említett testületeket, arra talán többen emlékszünk, hogy az első 
választásnak mekkora tétje volt. A legelső üzemi tanács 

választások eredménye alapján kellett felosztani a szakszervezeti vagyont, s akkor az 
is eldőlt, hogy melyik szakszervezet nyer reprezentativitást. Nem mellesleg az új 
(1992) Munka Törvénykönyve több – korábban szakszervezeti jogosítványt – az üzemi 
tanácsok hatáskörébe utalt. Szóval komoly tétje volt és van is annak, hogy az üzemi 
tanácsnoknak milyen az összetétele, melyik szakszervezetek tudnak több 
mandátumot megszerezni. 

A vagyonfelosztás már nem tétje, mint 
ahogyan a reprezentativitás sem a 
választások eredményének függvénye. Azt 
megtanultuk, hogy komoly kampány, és a 
bölcs jelöltállítás, ami végül elvezethet a 
sikerhez. A szakszervezetek közötti „harc” már 
inkább együttműködés, ami persze sosem 
zökkenőmentes. Tehát az üzemi tanácsok, 
üzemi megbízottak, központi üzemi tanácsok, 
munkavédelmi képviselő testületek, központi 
munkavédelmi bizottságok mandátumai 
hamarosan lejárnak, így az említett testületek sorra teszik közzé felhívásukat a 
választási bizottságok megalakulására. 

Figyeljen mindenki, és aki tud, no meg akar, az legyen aktív résztvevője a 
választásoknak! 

Juhász Tiborné 
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Bérmegállapodás az RCH-nál 

Több hónapos feszített tempójú tárgyalássorozat végén 2019. január 17-
én megszülettek a 2019. évre szóló megállapodások. A múlt év október 
15-én kezdődő tárgyalások a külső körülményekre való tekintettel nem 
hoztak eredményt. Az adótörvények, valamint a minimálbér késői 
meghatározása szintén akadályozó tényező volt. Sajnos a munkáltató 
által októberben előterjesztett méltánytalan, 4%-os bruttó 
keresetnövekedés is nagyban befolyásolta a tárgyalások menetét. 

Szakszervezetünk kitartó tárgyalási stratégiája végül meghozta az 
eredményt, és a követeléseink is nagy részben teljesültek: a 
kétszámjegyű bérfejlesztés a 6-12 kategóriákban megvalósult, de a 

középkategóriákban is 
sikerült 8%-os alap-
bérfejlesztést elérnünk. Ez 
évben a felső kategóriákban 
is átlagosan 6%-os alap-
bérfejlesztés valósul meg, 
továbbá a mobil kocsi-
vizsgálói feladatok ösztön- 
zésére további 1% bértömeg 
fordítható. Az önkéntes 
nyugdíjpénztár munkáltatói 
támogatása 3,5%-ra emel-
kedik, az egészségpénztári 

egy százalékos munkáltatói támogatás idén is megmarad. A 2017-ben bevezetett törzsgárda 
elismerés ebben az évben sávonként ötezer forinttal lesz több. 

Az aláírást követően a vezetők elmondták, hogy nagyon nehéz év áll előttünk, de ennek 
ellenére is vállalható ez a megállapodás. 

Zubály Bertalan 
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Nullás 

Fortyog az ország, tüntetések, demonstrációk, forgalomlassítások 
tarkítják a hétköznapokat, borítják a hétvégéket és uralják a híradásokat. 
Mindeközben zajlanak a bértárgyalások, és minden munkahelyen, ahol 
nem csak minimálbéren tartják az alkalmazottakat, komoly viták 
szegélyezik az egyezkedéseket. Már, ha van miről vitatkozni, a vasúton 
például eleddig a vitaalap egy nagy nullás a munkáltató részéről, hiszen 
az első tárgyalási napon nem sikerült ajánlatot tennie.  

Tudjuk, természetesen, 
hogy nem egyszerű a 

helyzet, sosem egyszerű, amikor pénzről 
van szó. Ezért szoktak a tárgyaló felek 
időben és többször is asztaloz ülni, hogy 
alaposan végiggondolják a mát és a jövőt. 
A többször reméljük, még összejön, és 
reális, előremutató ajánlattal érkezik cégünk a következő fordulóra. A Vasutasok 
Szakszervezetén nem fog múlni, mi már tavaly méltányos, a jövőre is gondoló ajánlatot 
tettünk, amit Meleg János, szakszervezetünk elnöke idén is megerősített: többek között 
kétszámjegyű béremelés, a VBKJ továbbélése, különös tekintettel például az 
öngondoskodás vállalati támogatására.  

Miért méltányos a VSZ ajánlata? Azért, mert érdekvédő szervezetként is gondol a cégre, 
hiszen mindannyiunk érdeke, hogy jól működjön. Ehhez sok minden kell, többek között 
elegendő és jól képzett munkaerő – másképpen jó vasutas. Akik sajnos igen fogytán vannak, 
mert akár tetszik, akár nem, mindenki öregszik, sokak szerint még én is. Ugyanakkor, akik a 
jövőt jelentenék, a fiatalok nem nagyon szaladnak hozzánk, mert tudnak jobbat. Olyat, ahol 
több a pénz, nem kell mindenféléből vizsgázni, amire nincs szükség a munkájához. Amire 
pedig mégis, azt sem úgy kell elmondania, mint az Anyám tyúkját kellett egykoron. 

Egyszóval haladni kell nem csak a korral, de az igényekkel is ahhoz, hogy egyszer valóban 
jobb, tisztább és pontosabb legyen a magyar vasút. És természetesen olcsóbb, utasnak és 
tulajdonosnak egyaránt, amit nem volna szabad a halandók béréből összehozni, hiszen 

mégiscsak ők viszik, tolják és húzzák a 
vasutat. Már ameddig lesznek, és 
hagyják nekik. 

Sokak szerint nem is nekünk dukál a 
nullás, hanem a munkáltatónak. Mert 
már rég tudja mindenki, hogy milyen 
gondokkal nézünk a jövő vasútja után, és 
azt is, hogy belátható jövő nélkül lassan 
régiség leszünk mindannyian. De tudjuk, 
még a legszigorúbb egyetemen is van 
második lehetőség kijavítani a nullás 
dolgozatot, reméljük, sikerül a vasúton is! 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

OKTATÁS 

Juliska a nászéjszaka előtt izgatottan érdeklődik anyukájától a várható fejlemények ügyében, mire 

az: 

– Jancsi már minden bizonnyal tapasztalt. Neked csak az a dolgod, hogy megkérdezd a végén, 

hogy mi legyen a gyerek neve. 

A nászéjszakán meg is történik a dolog, mire Jancsi lehúzza a gumit, csomót köt rá, és a 

következőt mondja: 

– Legyen a neve David Copperfield! 

 

TALÁLÓS 

Miért gyengédek a férfiak? 

– Mert egész életükben két tojáson ülnek… 

VALLOMÁS 

Mit mond az óvszer a bíróságon? 

– Nem tehetek semmiről! Engem csőbe húztak! 

Balogh Attila 
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