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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 29. szám 2018. február 04. 

Megállapodás előtt 
Mára már mindenki „tudja” a múlt keddi VÉT-ülés eredményeit, sőt, sokan 
reklámozzák is, hogy milyen jól értesültek. Többnyire elolvasták a 
hivatalos közleményeket, igaz, nem biztos, hogy értették is, ami nem 
akadályoz meg némelyeket abban, hogy terjesszék az általuk félreértett, 
de adj’ Isten, elferdített konkrétumokat. Munka közben, vagy oda utazván, 
na, és természetesen a közösségi oldalon is bátran fejtegetik néhányan, 
hogy megegyeztünk az idei bérben. Jó tudni, az idei bérfejlesztésről nincs 
új megállapodás a vasútvállalatoknál! 

Van viszont megállapodás a VBKJ-ban, ami változatlan bruttó összeggel 
megy tovább ez évben (271 400 Ft). És változatlan tartalommal, a megszűnt Erzsébet-
utalvány kivételével, valamint megmarad az alanyi jogú, vendéglátásban elkölthető SZÉP-
kártya kerete is (92 900 Ft). Ami a nettó összegeket jelenti, majd szorzókból kiderül, de az 
már biztos, hogy a számunkra fontosabbak bizony adózni fognak rendesen, ahogy illik 
errefelé, hála az adójogszabályok változásainak. 

Ám van jó hír is, mégpedig a cafetériát illetően: szakszervezetünk kitartó tárgyalási nyomán 
a vasút három és fél százalékról négyre emeli az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-
hozzájárulást – a plusz nagyjából fedezi az öngondoskodásra is kirótt plusz adóterheket. 

Ami a bért illeti, kezdjük a tényekkel: van egy érvényes, három éves megállapodás, mely 
alapján az előző évek tíz százalék feletti béremelései után idén öt százalék dukál a 
vasutasnak. Tény az is, hogy a minimális bérek megemelése után az öt százalék már csak 
4,7 százalék, amennyiben mindenki egyenlő mértékben részesül belőle. 

Az is nagy igazság még, bár korántsem igaz-
ságos, hogy a tulajdonos támogatása nélkül 
egyelőre nincs az öt százalékon túli béremelésre 
pénze a cégnek. Az, hogy lesz-é, nem tudni, de 
további tény, hogy a szakszervezetek, köztük a 
Vasutasok Szakszervezete nem hajlandó 
elfogadni, hogy néhány százalékkal indítsuk az 
évet. Mert az rossz a vasutasoknak, de a 
vasútnak is, például egyre veszélyesebb 
méreteket ölt a jó vasutas szakemberek hiánya. 

Valójában a bérfejlesztéssel kapcsolatban egy dologban állapodtak meg: tovább folytatják a 
tárgyalásokat a január elsejéig visszamenőleg megvalósítandó béremelésről, illetve a 
szakszervezetek kezdeményeznek egy újabb, három éves középtávú megállapodást. 

Igaz ugyan, hogy a fenti tények a nemszeretem kategóriába tartoznak, de nem zárják ki, 
hogy szerethető legyen a vége. Várjuk ki, sírni és inni egyaránt csak a megállapodás után 
szabad! 

Dolhai József 
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Foglaljatok! 

Bár még a kutya nem ette meg a telet, mi már mégis a nyárra 
készülünk Berekfürdőt illetően. Az üdülőnk további korszerűsítését 
még ősszel megkezdtük, s a május elsejei nyitásra el is készülünk 
vele. Az idén már mindegyik szoba megújulva várja tagtársinakat, új 
bútorok és padlózat teszi még komfortosabbá a pihenni vágyók 
kényelmét. 

Reményeink szerint már az udvaron is meglepetéssel szolgálunk, a 
kisgyerekek számára hinta és libikóka nyújt lehetőséget a 

szórakozásra, az önfeledt játékra. 

A nagy érdeklődésre tekintettel március helyett, már a mai naptól lehet foglalni 
szobákat a szokott módon. Két turnust tervezünk, az egyik péntektől hétfőig tart, ami 
négy nap három éjszaka, valamint hétfőtől csütörtökig, szintén négy nap három 
éjszaka. 

Juhász Tiborné 
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HUMORSAROK 

KEZDŐ 

– T-tte-s-ék-k m-mondani, á-árulnanak itt v-v i brá-to-tort? 

– Igen, természetesen. 

– Na-nagy ró-ró-zsa-zsaszínűt i-is? 

– Igen hölgyem. 

– Ho-ho-hogyan ke-kell ki-kikapcsolni? 

 

INFORMÁCIÓ 

– Az én férjem rosszul kefélni – mondja a bevándorolt hölgy újdonsült magyarországi 

barátnőjének. 

– Helyesen úgy mondják: Az én férjem rosszul kefél! – javítja ki a barátnő. 

– Nem! A te férjed jól kefélni, az enyém rosszul! 

Balogh Attila 
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