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Európai Uniós ismeretek

Kedves Kollégák!
MTSZSZ tagok! 

hogy a munkaközi szünet kikerült a munkaidő részéből. Mindez komoly gondot okoz egyrészt 
azért, mert napi egy órával többet kell dolgozni ugyanazért a munkabérért az állami vállalatok-
nál, másrészt a vezénylés miatti problémákat is meg kell oldani. 
Az MTSZSZ igyekszik minden területen segíteni tagjait, jogi segítséget adunk a munkaszerző-
dések módosításában azzal, hogy tagjaink megbízhatják a szakszervezetet, hogy járjon el he-
lyettük a vitás kérdésekben.
MTSZSZ füzetek formájában segédanyagot, un. kisokost készítünk tisztségviselőink számára, 
hogy könnyebben tudjanak eligazodni a jogi útvesztőkben. Képzést is tartottunk számukra a 
Minisztérium jogi képviselőjének részvételével, aki részletes tájékoztatást adott a kormányzati 
szándékról és a törvény változásának fontosságáról.
Az MTSZSZ továbbra is igyekszik szélesebb területen megjelenni, ágazati szinten tovább erő-
södünk, egyre több vállalattal vesszük fel a kapcsolatot, hogy a dolgozóikkal megismertethes-
sük az MTSZSZ programját és tevékenységét, eddig eredménnyel.
Bízom abban, hogy erősebben, nagyobb taglétszámmal, még több vállalatnál, a szakmai isme-
retünkkel és tapasztalatunkkal egyre eredményesebben tudjuk védeni tagjaink érdekeit.

Buzásné Putz Erzsébet
elnök                                               

Évek óta nincs nyári szabadságolási időszak a munkánkban, mert ilyenkor 
talán még több dolog történik, mint az év más időszakaiban. Idén július 
1-vel lépett életbe a Munka Törvénykönyve, amelyet másfél év kemény 
munkája előzött  meg. Küzdöttünk a meglévő jogainkért, a munkavállalók 
munkahelyi biztonságáért, a szakszervezeti jogosítványokért. Több keve-
sebb sikerrel.
A hatályba lépést követően a Kollektív Szerződéseket kell igazítani a tör-
vényhez, így minden vállalatnál elkezdődtek a tárgyalások. Legégetőbb 
gond a kötelező napi 8 óra munkaidőre való ráállás, valamint az a tény, 

9 Az új Mt. átmeneti
rendelkezéseiről

14 Dugódíj 
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Több hónapos szervező és előkészítő 
munka előzte meg annak a nemzetkö-
zi megállapodásnak a megkötését, amit 
Budapesten, az Európai Üzemi Tanács 
képviselőjének jelenlétében, Gerhard 
Tauchner Úrrl, a VIDA Osztrák Szak-
szervezet alelnökével, a mozdonyvezető 
szekció elnökével írt alá az MTSZSZ elnö-
ke és az MTSZSZ Cargo Mozdonyvezetők 
Tagszervezetének vezetőjével írtunk alá.

Ezzel a VIDA és az MTSZSZ között egy 
hosszútávú együttműködés vette kezdetét. 
Ma már a vasút nemzetközi alapokon nyug-
szik. Az Európai Uniós jogalkotás, minden 
tagállamra kiterjedően hozza határozatait, 
irányelveit.
A földrajzi határok a vasúti közlekedésben 
lassan eltűnnek és érvényesül a kölcsönös 
átjárhatóság irányelve.
A VIDA és az MTSZSZ között létrejött meg-
állapodás, valamint a jövőben megköten-
dő megállapodások és az Európai Üze-
mi Tanács megnyíló egyeztető csatornái 
nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy 
szakszervezetünk hatékonyabban tudjon 
fellépni a munkavállalók érdekében.

Megállapodás született az MTSZSZ 
és az Osztrák Szakszervezet között

TCC – ÜT VÁLASZTÁS
 
A Textil Competence Kft.-nél Szügyön üzemi és mun-
kavédelmi tanács választásra került sor. A cégnél ta-
valy alakult meg a Mérnökök és Technikusok Szakszer-
vezetének tagszervezete, így idén már sor kerülhetett a 
törvény által előírt üzemi tanács választásra is.
Tekintettel arra, hogy más szakszervezet nem működik 
a Kft-nél, az MTSZSZ által jelölt képviselőkre és függet-
len jelöltekre lehetett szavazni. Ennek eredményekép-
pen a dolgozók nagy része részt vett a szavazáson.

A megválasztott  üzemi tanács tagjai: Radosné Bacsa Andrea                                                                                      
                                                                                 Járjáné Szlavev Ildikó
                                                                       Csejkné Keresztes Rita
                                                                                 Kertész Péterné
                                                                       Istvanovszki Károlyné

             Póttag: Karaba Ildikó

  A munkavédelmi bizottság új tagjai: Gál Gáborné
                                                                           Barta Szilvia Magdolna
                                                                           Baska Éva
                                                                           Váczi Zoltán Péterné
                                                                                 Blaskó Béla György

             Póttag: Berki Béláné
 

A megválasztásukhoz gratulálunk, a továbbiakban eredményes
munkát kívánunk nekik.      

Josef Hohenberger, Gerhard Tauchner, Buzásné 
Putz Erzsébet, Sulyok László, Révész György

MTSZSZ-TCC MEGÁLLAPODÁS
Megállapodás jött létre az MTSZSZ és a Tex-
til Competence Center Kft. között a munka-
vállalók egy éves időtartamú egyenlőtlen 
munkaidőbeosztás bevezetésének le-
hetőségéről, valamint a rendkívüli 
munkavégzés maximumáról.
A többfordulós egyezteté-
sek eredményeként létrejött a 
megállapodás, amely az autó-
iparban jellemző szezonális in-
gadozások és a TCC vevői által 
adott megrendelések mennyiségbe-

li és időbeli eltérései tették indokolttá. A munka-
idő rugalmasabbá alakításának célja a gyártási 

tevékenységnek és a válla-
lati szolgáltatásoknak a pi-
aci és vevői igényekhez 
való igazítása.
A megállapodás célja a 
TCC versenyképességé-
nek megerősítése, szak-

szervezeti-munkavállalói 
szempontok szerint pedig a munka-

helyek megőrzése.
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Az 5 legnagyobb munkaadó-
ból a SPAR kivételével mind 
csökkentette alkalmazottai 
számát az elmúlt évben, ösz-
szesen 2500 fővel - derült ki 
a Bisnode csoporthoz tartozó, 
Dun & Bradstreet nemzetkö-
zi cégminősítő közreműködé-
sével minden év júliusában, 
a Figyelő hetilapban megjele-
nő listából, amelyben az árbe-
vétel szerinti 100 legnagyobb 
Magyarországon működő vál-
lalatot mutatják be. Nagy mun-

kahelyteremtő a 100-as listában a tavalyi évhez ha-
sonlóan a - közelmúltban Pécsett is telephelyet nyi-
tó - Jabil Circuit amerikai elektronikai gyártó cég volt, 

amely 2010-ről 2011-re 46 százalékkal, több mint 
2500 fővel növelte alkalmazottai létszámát. A cég al-
kalmazottai számának növelését többek között egy 
23 millió eurós államilag is támogatott beruházás tet-
te lehetővé.
A top 100-as listában már megállni látszik a nagy le-
építési hullám. Az átlagos statisztikai létszám a MOL-
nál csökkent a legjobban, több mint 1700 fővel, de 
ez csupán a cég alkalmazottaink 5 százaléka. A GE, 
a Nokia, a MÁV és a Rail Cargo is közel 500-500 fő-
vel kevesebb alkalmazottat foglalkoztatott 2011-ben, 
mint 2010-ben, és mint tudjuk, van olyan cég is ezek 
között, ahol a leépítési folyamat nem állt meg. 2009-
ről 2010-re az ALCOA-KÖFÉM Kft. még 42 százalék-
kal (több mint 1000 fővel) csökkentette alkalmazottai 
számát, 2011-re azonban már 6 százalékos létszám-
emelkedés volt a cégnél.

Hazánk legnagyobb Munkaadói közül
szintE MindEgyik csökkEntEttE
alkalMazottai száMát 

Konferencia az új Mt-ről
 
A Mérnökök és Technikusok Szakszervezete képzést tartott 150 tisztségviselőjének az új Munka Tör-
vénykönyvéről. A 2012. július 1-én hatályba lépő alaptörvény számos pontján módosításra került a meg-
előző hónapokban. A legfontosabb változásokat egynapos képzés keretében ismerhették meg tisztség-
viselőink, hogy munkájukat azok ismeretében tudják végezni. A Nemzetgazdasági Minisztérium főosz-
tályvezetője, dr Jáczku Tamás az új munkajogi szabályrendszer bevezetéséről tartott előadást, majd dr. 
Antal-Molnár Emese és dr Bajnai Gábor részletesen ismertették a jogszabályváltozásokat.

A Magyar Postánál, a MOL-nál, a Tescónál, a MÁV-nál és a SPAR-nál dolgoz-
nak a legtöbben ma hazánkban. Összesen több mint 120 ezer embernek ad-
nak munkát, de szinte mindegyik csökkentette alkalmazottai számát - írja a 
profession.hu.
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A munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény módosítása
A munkaviszony felmondással történő 
megszüntetésekor legkésőbb az utolsó 
munkában töltött napon, egyébként leg-
később a munkaviszony megszűnésé-
től számított ötödik munkanapon kell a 
munkavállaló részére kifizetni munkabér-
ét, egyéb járandóságait, és az igazoláso-
kat kiadni.
A felmondás szabályaitól kollektív 
szerződés eltérhet a munkavállaló ja-
vára. Az azonnali hatályú felmondás sza-
bályaitól ugyancsak a munkavállaló javá-
ra lehet eltérni.
Kötetlen a munkarend, ha a munkálta-
tó heti átlagban legalább a napi munkaidő 
fele beosztásának jogát írásban átenge-
di, a munkakör sajátos jellegére, a mun-
kavégzés önálló megszervezésére te-
kintettel.
Készenléti jellegű munkakörben a felek 
írásbeli megállapodása szükséges a be-
osztás szerinti napi, illetve heti munkaidő 
felemeléséhez, a megállapodást a mun-
kavállaló felmondhatja. A heti munkaidő 
mértékébe a rendkívüli munkaidőt teljes 
egészében be kell számítani.
Vasárnapra rendes munkaidő elrendel-
hető a kereskedelemről szóló törvény ha-
tálya alá tartozó, kereskedelmi tevékeny-
séget, a kereskedelmet kiszolgáló szol-
gáltató, valamint kereskedelmi jellegű tu-
risztikai szolgáltatási tevékenységet foly-
tató munkáltatónál is.
A munkavállaló kérésének megfelelő-
en kiadott évi hét munkanap szabadsá-
got arányosan kell figyelembe venni, ha a 
munkaviszony év közben kezdődik vagy 
szűnik meg.
A munkáltató nyilvántartja a munkaidő-
höz kapcsolódóan kötött megállapodáso-
kat is (ld. pl. készenléti jellegű munkakör).
Kollektív szerződés csak a munkavál-
laló javára térhet el a kötetlen munka-
rendre vonatkozó egyes szabályoktól, a 
munkaközi szünet szabályaitól, a sza-
badság mértékének szabályaitól (így az 
életkor alapján járó pótszabadság sem 
csökkenthető). A polgári repülésben, 
személyszállításban stb. a napi és heti 
munkaidő mértékétől kollektív szerződés 
nem, csak a felek írásbeli megállapodá-

sa térhet el; kollektív szerződés osztott 
munkaidőt is megállapíthat. A megállapo-
dás alapján a beosztás szerint munkaidő 
legfeljebb tizenkét órával haladhatja meg 
a törvényes mértéket, a megállapodás a 
munkavállaló által felmondható.
Vasárnapi pótlék a kereskedelemben 
foglalkoztatottaknak is jár.
A műszakpótlékra jogosultságnál 
nem feltétel a több műszakos munka-
rendben való foglalkoztatás. Meghatá-
rozza ugyanakkor a törvény, mit kell ér-
teni azon, hogy a beosztás szerinti napi 
munkaidő kezdetének időpontja rend-
szeresen változik: ilyennek minősül, ha 
havonta a beosztás szerinti napi munka-
idő kezdetének időpontja a munkanap-
ok legalább egyharmada esetében el-
tér, valamint a legkorábbi és a legkésőb-
bi kezdési időpont között legalább négy 
óra eltérés van.
A rendkívüli munkáért járó pótléknál 
egyértelműsíti a javaslat, hogy főszabály-
ként bérpótlék jár, míg szabadidő csak 
munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy 
a felek megállapodása alapján.
A kötelező legkisebb munkabér és a ga-
rantált bérminimum szabályozásánál a 
törvény nem használja a „kötelező legki-
sebb munkabér” együttes fogalmát.
A határozott idejű munkaviszony meg-
hosszabbítása vagy hat hónapon belü-
li ismételt létesítéséhez a „munkaszerve-
zéstől független, objektív ok fennállása” 
helyett „munkáltatói jogos érdek” fennál-
lása szükséges.
A köztulajdonban álló munkáltatóval 
fennálló munkaviszony szabályozása 
a következőképp változik:
• A felmondási idő tekintetében nem le-
het eltérni a 69. § (3)-(4) bek.-től sem (a 
felmondási időbe be nem számítandó 
időtartamok, a felmondási idő vége ha-
tározott idejű munkaviszonynál), a 69. § 
(3) bek. (felmondási idő meghosszabbítá-
sa a felek megállapodása alapján) pedig 
ilyen munkaviszonyban nem lenne alkal-
mazható. Ugyancsak nem alkalmazha-
tó a 86. § (3) bek., így a munkaközi szü-
net, valamint a lakóhelyről (tartózkodási 
helyről) a munkavégzés helyére és visz-
sza történő utazás tartama nem lehet ré-
sze a munkaidőnek.

• Rövidebb teljes munkaidőt kollek-
tív szerződés vagy a felek megállapo-
dása kizárólag az egészségi ártalom 
vagy veszély kizárása érdekében álla-
píthat meg, egyébként nem állapítha-
tó meg rövidebb teljes napi munkaidő.
• Továbbra sem lehet eltérni a kollektív 
munkaügyi kapcsolatok szabályaitól (Mt. 
XIX–XXI. fejezet).
Az üzemi tanács elnökét is megbízatá-
sának idejére és annak megszűnését kö-
vető hat hónapra illeti meg a munkajogi 
védelem (ha a tisztségét legalább tizen-
két hónapon át betöltötte).
A munkáltató az üzemi tanácsot (egye-
bek mellett) a munkáltatónál foglalkoz-
tatott munkavállalók számáról és mun-
kakörük megnevezéséről tájékoztatja (a 
távmunka és munkaerő-kölcsönzés ke-
retében foglalkoztatottak száma helyett).
Az üzemi megállapodás nem térhet el 
a tájékoztatás és konzultáció szabályait 
tartalmazó 233. § rendelkezéseitől sem.
A szakszervezeti tisztségviselők védel-
mét szabályozó 273. § felépítése változik, 
tartalma nem, azonban egyértelműbbé 
válik, hogy a védelem csak tisztségvise-
lőt illethet meg.
A kollektívszerződés-kötési jogosult-
ság szabályozása nagyban változik. 
Kollektív szerződést szakszervezeti szö-
vetség is köthet. A szakszervezeti szö-
vetség kollektív szerződés kötésére jo-
gosult, ha a munkáltatónál képviselettel 
rendelkező legalább egy tagszervezete 
megfelel a törvényben előírt feltételnek 
(10%-os szervezettség), és tagszerveze-
tei a kollektív szerződés kötésére felha-
talmazzák. Ha a kollektív szerződést több 
munkáltató köti, az adott munkáltatók (a 
kollektív szerződés felhatalmazása alap-
ján) csak rájuk kiterjedő hatállyal további 
kollektív szerződést is köthetnek (a mun-
káltatói szintű kollektív szerződés a több 
munkáltató által kötött kollektív szerző-
déstől eltérő rendelkezés hiányában csak 
a munkavállaló javára térhet el).

A kollektív szerződés hatályát veszti, 
ha a kollektív szerződést kötő szakszer-
vezet (szakszervezeti szövetség) nem 
jogosult kollektív szerződés kötésére (a 
munkáltatónál munkaviszonyban álló 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi i. törvény hatálybalépésével 
összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló tör-
vényjavaslatot az országgyűlés 2012. június 18-án fogadta el, a törvény 
még kihirdetésre vár. a törvény az átmeneti rendelkezések mellett mintegy 
66 törvény, köztük az új Munka törvénykönyve módosítását is tartalmazza. 
az alábbiakban a törvény főbb rendelkezéseit részletezzük.

aZ úJ mt. ÁtmENEtI 
RENDELKEZÉSEIRoL̀̀

A hétfőn meghirdetett tízpontos mun-
kahelyvédelmi akció részeként a 25 
év alattiak, az 55 év felettiek és a kép-
zettséget nem igénylő munkát végző 
25 és 55 éves kor közöttiek után fi-
zetendő munkáltatói terheket a felé-
re csökkentenék. A huszonötnél ke-
vesebb munkavállalót foglalkoztató 
cégek pedig a jövőben 16 százalékos 
kisvállalati adót választhatnának.

Foglalkoztatás
A 25 év alattiaknál 200 ezer, az 55 
év felettieknél 500 ezer főt érint a be-
jelentett intézkedéscsomag - idézte a 
tárca számítását a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium adóügyekért felelős 
helyettes államtitkára Balog Ádám az 
MTI-nek. Hozzátette azt is, hogy az 
első csoportban 18 százalékos, az 
utóbbiban 36 százalékos a magyar 
foglalkoztatási arány, amely mindkét 
korcsoportban nemcsak az EU átla-
gától marad el, hanem még a régiós 
átlagtól is.
Arra a kérdésre, hogy a munkavédel-
mi program a jelenleg foglalkoztatot-
tak megtartását vagy az új emberek 
felvételét segíti-e, a helyettes államtit-
kár úgy válaszolt: a program mindkét 
cél elérését támogatja. A foglalkozta-
tás logikájából természetesen az kö-
vetkezik, hogy az 55 év felettieknél 
a munkahelyek megtartása a fonto-
sabb, míg a 25 év alattiaknál elsősor-
ban új munkahelyek teremtését segít-
heti az akcióterv - magyarázta.
Hangsúlyozta azt is, a növekedés-
hez fontos, hogy a vállalkozásokat 
az adókörnyezet ne korlátozza. Mert 
"bár az adóterhelés mindig korlátot 
jelent, nem szabad, hogy olyan mér-
tékben szűkítse a vállalkozások moz-
gásterét, hogy az már növekedési ál-
dozattal járjon".
"Mivel Magyarországon a kis- és kö-
zepes vállalatok növekedését első-
sorban a foglalkoztatást terhelő adók 
befolyásolják, ezért ezeknek az adók-
nak és járulékoknak a csökkentésére 
van szükség" - emelte ki a helyettes 
államtitkár. Véleménye szerint a meg-

felelő adózási környezet jelenthet va-
lós ösztönzést a működőképes kis-
vállalkozói szektornak a gazdasági 
növekedés beindulásakor, arról nem 
is szólva, hogy a meghirdetett ked-
vezmények segítenek abban, hogy 
túléljék a jelenlegi válságos idősza-
kot. Balog Ádám elmondta: a szociá-
lis hozzájárulásból levonható kedvez-
mények a vállalkozásoknak 100-150 
milliárd forintos tehercsökkentést je-
lentenek.

Vállalkozói adózás
A jelenleg igénybe vehető egysze-
rűsített adózási formák megmarad-
nak, így az egyszerűsített közteher-
viselési hozzájárulás (ekho), az egy-
szerűsített vállalkozási adó (eva), il-
letve az átalányadók különböző fajtái 
- emelte ki a helyettes államtitkár. De 
jelezte azt is, hogy a tárca konzultál 
a vállalkozásokkal, a piaccal. Ameny-
nyiben olyan felvetés fogalmazódik 
meg, hogy a felsorolt egyszerűsített 
adózási formák közül valamelyikre 
már nincs szükség, akkor szóba jöhet 
a megszüntetés.
A 6 millió forint alatti árbevételű 
mikrovállalkozásoknál olyan tételes 
átalány - nevezhetjük kisadónak - ke-
rül bevezetésre, amely kiváltja a tár-
sasági adót, a személyi jövedelem-
adót, a járulékokat és a szociális hoz-
zájárulási adót, mértéke főállásban 
havi 50 ezer, mellékállásban havi 25 
ezer forint lesz. Külön érdemes ki-
emelni, hogy ebben az adózási for-

mában az áfát nem lehetne elszámol-
ni - magyarázta Balog Ádám.
A helyettes államtitkár véleménye 
szerint amennyiben egy eva-körbe 
tartozó vállalkozás árbevétele nem 
éri el az évi 6 millió forintot - ide tar-
tozik az evások 60-70 százaléka -, a 
vállalkozónak lehetősége lesz arra, 
hogy éljen ezzel a "kedvező ajánlat-
tal".
A másik kedvező adózási lehetőség-
re is felhívta a figyelmet, amelyet a 25 
főnél kevesebbet foglalkoztató vál-
lalkozások vehetnek igénybe. A 16 
százalékos adókulcs a nyereség és 
a bérköltség, mint adóalap után len-
ne fizetendő.A meghirdetett 300 milli-
árd forintos csomagból a már említett 
100-150 milliárdos tétel mellett, az 
utóbb felsorolt kedvezményes adózá-
si formák további 150-200 milliárd fo-
rintos adókedvezményt jelentenek a 
vállalkozásoknak - közölte a helyet-
tes államtitkár.
Arra a kérdésre, hogy a program fe-
lülről nyitott-e, azaz szükség esetén 
több kiadást is elviselne a költség-
vetés, azt felelte, hogy szaktárca vi-
szonylag pontos becslés alapján szá-
molt a 300 milliárd forintos összeggel.
Kiemelte azt is, hogy meghatáro-
zott körbe tartozó vállalkozók számá-
ra (500 ezer euró alatti éves bevétel 
esetén) finanszírozási könnyítést je-
lenthet, hogy pénzforgalmi szemléle-
tű általánosforgalmiadó-elszámolást 
választhatnak. Ennek lényege, hogy 
az ilyen elszámolást választó vállal-
kozások csak akkor kötelesek be-
fizetni az áfát, ha nekik az ellenér-
téket már kifizették, de ennek felté-
tele, hogy vállalják, hogy a beszer-
zések áfáját is csak akkor vonják le, 
ha a szállítói számlát kiegyenlítették 
- hangsúlyozta Balog Ádám.
A helyettes államtitkár rámutatott: az 
Országgyűlés várhatóan szeptem-
berben fogadja el a munkavédel-
mi csomagot, így a vállalkozásoknak 
elegendő idejük áll rendelkezésre ah-
hoz, hogy döntsenek az esetleges ja-
nuári változtatásokról.

Munkahelyvédelmi akcióterv
az országgyűlés szeptemberben fogadhatja el a háromszázmilliárd forintos munkahely-
védelmi csomagot. nemcsak az új munkahelyekre, hanem a már meglévőkre is lesz 
kedvezmény a munkáltatói terheknél.
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tagjainak száma nem éri el a munkáltató-
val munkaviszonyban álló, illetve munkál-
tatói érdekképviseleti szervezet által kö-
tött kollektív szerződés esetében a kol-
lektív szerződés hatálya alá tartozó mun-
kavállalók létszámának tíz százalékát; a 
szakszervezeti szövetség által kötött kol-
lektív szerződés esetében a szakszerve-
zeti szövetségnek a munkáltatónál képvi-
selettel rendelkező tagszervezetei egyike 
sem éri el a fenti feltételt vagy a tagszer-
vezetek meghatalmazásával nem ren-
delkezik). A több szakszervezet által kö-
tött kollektív szerződés hatályát veszti, ha 
egyik szakszervezet sem jogosult kollek-
tív szerződés kötésére.
A munkáltató személyében bekövetke-
ző változás esetén az átvevő munkáltató 
az átvétel időpontjában a munkaviszony-
ra kiterjedő hatályú kollektív szerződés-
ben meghatározott valamennyi munka-
feltételt (a munka- és pihenőidőre vonat-
kozó szabályokat is) az átvétel időpontját 
követő egy évig köteles fenntartani.

A Munka törvénykönyve 2012. július 
1. napján lép hatályba, kivéve az 53. § 
(munkaszerződéstől eltérő foglalkozta-
tás), a 115–131. §, 133. § (a szabadság, 
a szabadság kiadása, betegszabadság, 
szülési szabadság, fizetés nélküli sza-
badság szabályai a tényleges önkéntes 
tartalékos katonai szolgálat kivételével), 
valamint a 148–152. § (a távolléti díj szá-
mítása) – a felsorolt rendelkezések 2013. 
január 1. napján lépnek hatályba.

Átmeneti rendelkezések
Az Mt.-t (az átmeneti törvény eltérő ren-
delkezése hiányában) a hatálybalépé-
sekor fennálló jogviszonyokra is al-
kalmazni kell. Az egyoldalú jognyilat-
kozatra a közléskor hatályos rendelke-
zéseket kell alkalmazni (kivéve a kötele-
zettségvállalásra, valamint a munkálta-
tói szabályzatra vonatkozó rendelkezé-
seket).
A munkáltató személyében bekövet-
kező változás egyes szabályait csak ak-
kor kell alkalmazni, ha a gazdasági egy-
ség átvételére a törvény hatálybalépés-
ét, 2012. június 30-át, illetve 2012. július 
15-ét követően kerül sor.
Ha a munkaszerződésben változó mun-
kavégzési helyet határoztak meg a mun-
kahely megjelölése nélkül, munkahelynek 
azt a helyet kell tekinteni, ahol a munka-
vállaló munkáját szokásosan végzi.
A próbaidő csak az Mt. hatálybalépését 
követően kötött munkaszerződés esetén 
hosszabbítható meg.
Az Mt. hatálybalépését megelőzően meg-
kezdett tanulmányokra a tanulmányok 
befejezéséig (de legfeljebb az előírt kép-
zési idő tartamára) alkalmazni kell a régi 
Mt. tanulmányok folytatásához szüksé-
ges szabadidő biztosítására vonatko-
zó 115. §-át. A hátrányos jogkövetkez-
ményre a kötelezettségszegés időpontjá-
ban hatályos Mt.-t kell alkalmazni.
A munkaviszony megszűnésének fel-

tételeire, jogkövetkezményeire, valamint 
a munkaviszony megszüntetésére vonat-
kozó jognyilatkozat feltételeire, jogkövet-
kezményeire a megszűnéskor, illetve a 
jognyilatkozat közlésekor hatályos Mt.-t 
kell alkalmazni.
Az Mt. hatálybalépését megelőzően meg-
kezdett, jogszabály szerinti, az emberi 
reprodukciós eljárással összefüggő keze-
lés esetében a védelem a kezelés tarta-
mára, de legfeljebb 2012. december 31-ig 
illeti meg a kezelés alatt álló munkavál-
lalót (nőt).
Az Mt. hatálybalépését megelőzően létre-
jött jogviszony esetében a végkielégítés 
kiszámítása során munkaviszonyban töl-
tött időként kell figyelembe venni a sorka-
tonai szolgálat tartamát is.
A felmondási idő meghosszabbításá-
nak felső korlátjára vonatkozó rendelke-
zést csak a törvény hatálybalépését kö-
vetően kötött munkaszerződésre kell al-
kalmazni.
A csoportos létszámcsökkentés sza-
bályait akkor kell alkalmazni, ha az üzemi 
tanács felé történő tájékoztatásra 2012. 
június 30-a után kerül sor.
A munka- és pihenőidőre vonatkozó 
szabályokat akkor kell alkalmazni, ha a 
munkaidőkeret 2012. június 30-át köve-
tően kezdődött vagy a munkaidő-beosz-
tást 2012. június 30-a után közölték (ki-
véve: Mt. 95. § - eljárás a munkaviszony 
munkaidőkeret lejárta előtti megszűné-
se esetén; 97. § (5) bek. – munkaidő-be-
osztás módosítása a munkáltató műkö-
désében, gazdálkodásában felmerült, 
előre nem látható körülmény miatt; 132. 
§ - tényleges önkéntes tartalékos kato-
nai szolgálatteljesítésre járó fizetés nél-
küli szabadság).
2012-ben legfeljebb 225 óra rendkí-
vül munkavégzés rendelhető el (kol-
lektív szerződésben változatlanul legfel-
jebb 300 óra).
Az Mt. hatálybalépése előtt, a Munka Tör-
vénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tör-
vény 117/C. §–a (heti 36 órás rövidebb 
teljes munkaidő megállapítása esetén a 
munkaidő mértékének felemeléséről kö-
tött megállapodás) vagy 127/A. §–a alap-
ján (felek megállapodása a rendkívüli 
munkavégzés törvényes mértéken felü-
li elrendelésének lehetőségéről) megkö-
tött megállapodásra – annak megszűné-
séig – a megállapodás megkötésekor ha-
tályos szabályokat kell alkalmazni.
Az Mt. hatályba lépését megelőzően 
igénybe vett fizetés nélküli szabadság-
ra a régi Mt.-nek a fizetés nélküli szabad-
ság igénybevételekor hatályos szabálya-
it kell alkalmazni.
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 
XXII. törvény 136. § (1) bekezdése szerin-
ti, a gyermek ápolása, illetve gondozása 
céljára kapott fizetés nélküli szabadság 
első hat hónapjára járó szabadság 2012. 
december 31. napjáig váltható meg.
Ahol kollektív szerződés vagy a felek 
megállapodása személyi alapbért említ, 
azon alapbért, ahol átlagkeresetet említ, 

azon távolléti díjat kell érteni. 2013. június 
30. napjáig az Mt. 145. §–ának első alka-
lommal történő alkalmazásakor (bérpót-
lékot is magában foglaló alapbér vagy 
bérpótlék helyetti átalány megállapítá-
sa) – változatlan feltételek melletti foglal-
koztatás esetén:
• az átalány összege nem lehet alacso-
nyabb a munkavállaló részére az utolsó 
tizenkét naptári hónapban kifizetett bér-
pótlék havi átlagánál,
• az alapbér bérpótlékot is magában fog-
laló meghatározása esetén az alapbér 
nem lehet alacsonyabb a munkaválla-
ló részére az utolsó tizenkét naptári hó-
napban kifizetett bérpótlék havi átlaga és 
a megállapítás időpontja szerinti alapbér 
együttes összegénél.
Ettől eltérően, a jogszabályban meghatá-
rozott elvárt béremelést teljesítő munkál-
tatónak az elvárt béremelés végrehajtá-
sának időpontjától számított időszakban 
kifizetett bérpótlékok havi átlagát kell ala-
pul vennie azzal, hogy ez az időszak nem 
lehet hat hónapnál rövidebb.
Az Mt. 156. §-ának rendelkezéseit (mun-
kabér elszámolása és kifizetése mun-
kaidőkeret alkalmazása esetén) a 2012. 
június 30. napját követően kezdődött 
munkaidőkeret vagy közölt munkaidő-be-
osztás tekintetében kell alkalmazni.
A kártérítési felelősségre a károko-
zó magatartás (esemény), ha ennek idő-
pontja nem állapítható meg, a kár bekö-
vetkezésének időpontjában hatályos ren-
delkezések az irányadók .
A köztulajdonban álló munkáltatónál 
fennálló munkaviszony esetében az 
Mt. 205. § (1)-(2) bekezdésében rendel-
kezéseit az Mt. hatályba lépését követő-
en kötött kollektív szerződésre és mun-
kaszerződésre kell alkalmazni (így a fel-
mondási időre, illetve a végkielégítésre 
vonatkozó eltérő kikötés érvényes marad 
a fennálló munkaszerződésben és kollek-
tív szerződésben).
Az Mt. 214. (2) bekezdését (kikölcsön-
zés tartama nem haladhatja meg az öt 
évet) a 2011. december 1-jét megelőző-
en létesített határozatlan idejű munkavi-
szonyokban történő kikölcsönzés ese-
tén is alkalmazni kell, azzal, hogy a ki-
kölcsönzés kezdő időpontjának 2011. de-
cember 1-jét kell tekinteni.
A versenytilalmi megállapodásra és a 
tanulmányi szerződésre a megállapo-
dás megkötésekor hatályos rendelkezé-
sek az irányadók.

Az Mt. hatálybalépését megelőzően vá-
lasztott üzemi tanács tagját 2012. de-
cember 31-ig az üzemi tanács elnöké-
vel megegyező védelem illeti meg. A ko-
rábbi szövegtől eltérően a törvény nem 
tartalmazza, hogy az Mt. hatálybalépés-
ét megelőzően választott üzemi tanács 
megbízatása a megválasztásától számí-
tott öt évre szól.
A 2012. július 1-jét megelőzően megvá-
lasztott üzemi tanács tagja megbízatásá-
nak megszűnése esetén az új tag meg-

választására az Mt. szabályai az irány-
adók, azzal, hogy a megbízatás tartama 
az üzemi tanács megszűnéséig tart.
Az üzemi tanács elnökét és a szakszer-
vezeti tisztségviselőt megillető munkajo-
gi védelem tekintetében 2012. decem-
ber 31. napjáig a Munka Törvénykönyvé-
ről szóló 1992. évi XXII. törvény szerinti 
kirendelés, tizenöt munkanapot elérő ki-
küldetés, más munkáltatónál történő fog-
lalkoztatás, valamint az átirányítás (ha ez 
a munkavállaló más munkahelyre való 
beosztásával jár) előtt is ki kell kérni az 
üzemi tanács, vagy a felső szakszerve-
zeti szerv előzetes egyetértését.
A 2012. június 30-án a régi Mt. 28. §-a 
szerinti védelemben részesülő szak-
szervezeti tisztségviselőre alkalmazni 
kell az Mt. 273. § (2) bekezdését (a vé-
delem a tisztségviselőt megbízatásának 
idejére és annak megszűnését követő 
hat hónapra illeti meg, ha tisztségét leg-
alább tizenkét hónapon át betöltötte). A 
korábbi szövegtől eltérően a védelem-
ben részesülő tisztségviselőket nem kell 
2012. július 15. napjáig megjelölni.

A munkaidő-kedvezmény mértékének 
számításánál 2012-ben is a 2012. janu-
ár 1-ji taglétszám irányadó.
A kollektív szerződés 2013. janu-
ár 1-jén hatályát veszti, amennyiben a 
kollektív szerződést kötő szakszervezet 
vagy szakszervezeti szövetség az Mt. 
276. § (2)-(3) bek. alapján nem jogosult 
kollektív szerződés kötésére (10%-nál 
alacsonyabb szervezettségi szint vagy 
a 10%-os szervezettségi szintet elérő 
szakszervezetek által nem együttesen 
kötött kollektív szerződés). A szerződés-
kötési jogosultság tekintetében a 2012. 
január 1-jei taglétszám az irányadó. Több 
szakszervezet által együttesen kötött kol-
lektív szerződés akkor szűnik meg, ha 
valamennyi szakszervezet elveszíti szer-
ződéskötési jogosultságát.
A munkajogi igény érvényesítésére 
irányuló eljárásra az Mt . rendelkezései 
az irányadók. Az igény érvényesítésével 
kapcsolatos határidőre az igény keletke-
zésekor hatályos rendelkezések az irány-
adók. A kollektív munkaügyi vita elbírá-
lására a kezdeményezésének időpont-
jában hatályos rendelkezések az irány-
adók.
A közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény módosítá-
sa (26. §)
A Kjt. hatálya alatt a versenytilalmi meg-
állapodásra vonatkozó Mt. 13. § nem al-
kalmazható.
A munkaviszony egyes típusaira vonat-
kozó különös szabályok közül nem alkal-
mazhatók a bedolgozói munkaviszony, 
az egyszerűsített foglalkoztatásra és az 
alkalmi munkára irányuló munkaviszony, 
a köztulajdonban álló munkáltatóval fenn-
álló munkaviszony, valamint a vezető ál-
lású munkavállaló szabályai.
Munkaerő-kölcsönzés vagy iskolaszö-
vetkezeti tagság keretében közalkal-

mazott a munkáltató alaptevékenysége 
körében nem foglalkoztatható, kivéve, ha 
az alaptevékenység szerinti feladat más 
módon nem lenne ellátható.
A Kjt. 6. §-ban módosul az ágazati és ön-
kormányzati érdekegyeztetés szabályo-
zása. A munkaügyi kapcsolatokat és a 
közalkalmazotti jogviszonyt érintő ága-
zati jelentőségű kérdésekben az ágaza-
ti miniszter a KOMT-ban vagy az ágaza-
ti érdekegyeztető fórumban tárgyal az or-
szágos önkormányzati érdekképviseleti 
szervezetek és az ágazatban reprezen-
tatív szakszervezetek bevonásával. A te-
rületi (megyei) vagy települési jelentősé-
gű, ezen belül egyes ágazatokba tarto-
zó közalkalmazottak jogviszonyát érintő 
kérdésekben a fenntartó az érintett, te-
rületi vagy települési szinten reprezenta-
tív szakszervezetekkel a fenntartói szin-
tű érdekegyeztető fórumban egyeztet 
(az önkormányzati érdekegyeztető fórum 
jogintézménye helyett). Ha az ágazatban 
(alágazatban, szakágazatban) önkor-
mányzati intézményfenntartó nem mű-
ködik, az önkormányzati érdekképviseleti 
szervezetek bevonása az érdekegyezte-
tő fórumba mellőzhető.

A miniszter az ágazaton (alágazaton, 
szakágazaton) belül az ágazati sajá-
tosságoknak megfelelően, a tárcaszin-
tű ágazati társadalmi párbeszéd egyéb 
fórumát is kialakíthatja (ágazati érdek-
egyeztető fórum). Ekkor a munkaügyi 
kapcsolatokat és a közalkalmazotti jog-
viszonyt érintő ágazati kérdésekben az 
ágazati érdekegyeztető fórumban egyez-
tet. Az ágazati érdekegyeztető fórumban 
az önkormányzati érdekképviseleti szer-
vezetek, az érintett költségvetési szer-
vek, ágazati szakmai érdekképvisele-
tek, valamint a megfelelő szintű és rep-
rezentativitással rendelkező szakszerve-
zetek részvételét, továbbá véleményezé-
si és konzultációs joguk érvényesülését 
a Kjt.-nek megfelelően biztosítani kell. A 
fenntartói érdekegyeztető fórumok létre-
hozása, működtetése, személyi, tárgyi és 
anyagi feltételeinek biztosítása a fenntar-
tó kötelessége. Az érdekegyeztető fóru-
mok a működésükre vonatkozó szabá-
lyokat -megállapodás útján - maguk ala-
kítják ki.

A reprezentativitás szabályai a Kjt. 6/A. 
§-ába kerülnek. Érdemi változás, hogy 
a törvény a reprezentatív szakszerveze-
teket hatalmazza fel a KOMT-ban való 
részvételre is (ugyanakkor az 5. § to-
vábbra is említi az alapszabályában meg-
határozott országos szakszervezeti kon-
föderációkat is.
Kollektív szerződés a Kjt., illetve a Kjt. 
felhatalmazása alapján kiadott rendele-
tek előírásaitól akkor térhet el, ha az el-
térésre ezek a jogszabályok felhatalma-
zást adnak.
A Kjt. hatálya alatt az üzemi tanácsra 
vonatkozó egyes rendelkezések nem al-
kalmazhatók, így nem lehet üzemi meg-

bízottat választani, vállalatcsoport szin-
tű üzemi tanácsot választani, továbbá az 
üzemi megállapodás nem szabályozhat-
ja a közalkalmazotti jogviszonyból szár-
mazó vagy ezzel kapcsolatos jogot vagy 
kötelezettséget.
A határozott idejű közalkalmazotti jogvi-
szonyt a közalkalmazott is megszüntet-
heti írásban indokolt lemondással, ha a 
lemondás indoka olyan ok, amely számá-
ra a közalkalmazotti jogviszony fenntar-
tását lehetetlenné tenné vagy körülmé-
nyeire tekintettel aránytalan sérelemmel 
járna. A határozott idejű közalkalmazotti 
jogviszony más okból lemondással nem 
szüntethető meg.
Közalkalmazotti jogviszonyban rövidebb 
teljes munkaidőt nem lehet megállapítani.
A közalkalmazotti jogviszony tekinteté-
ben a rendkívüli munkaidő ellenértéke-
ként szabadidőt csak kollektív szerződés 
állapíthat meg.
A közalkalmazott általi károkozás ese-
tében súlyosan gondatlannak minősül a 
károkozás különösen, ha a közalkalma-
zott - a munkáltató gazdálkodására vo-
natkozó szabály - szándékosságnak nem 
minősülő súlyos megsértésével, vagy az 
ellenőrzési kötelezettség elmulasztásá-
val, illetve hiányos teljesítésével okozta a 
kárt, vagy a kár olyan - jogszabályba üt-
köző - utasítás teljesítéséből keletkezett, 
amelynek várható következményeire az 
utasított közalkalmazott előzőleg a figyel-
met felhívta.

A magasabb vezető a vezetői tevékeny-
ségének keretében gondatlanul okozott 
kárért teljes mértékben felel. Amennyi-
ben a magasabb vezető a közalkalma-
zotti jogviszonyát jogellenesen szünteti 
meg, hathavi távolléti díjával felel.
A módosító törvény átmeneti rendelke-
zéseit a Kjt. hatálya alatt is alkalmazni kell.
A módosító törvény hatálybalépésekor 
folyamatban lévő fegyelmi eljárás meg-
szűnik.
Az üzemi tanácshoz hasonlóan a közal-
kalmazotti tanácsot sem illeti meg együtt-
döntési jog a jóléti célú ingatlanok és in-
tézmények hasznosítása tekintetében, a 
jóléti célú pénzeszközöknél viszont to-
vábbra is feltétel, hogy azokat kollektív 
szerződés határozza meg.
Hatályukat vesztik a szakszervezeti jo-
gokra, illetve a kollektív szerződés köté-
sére vonatkozó rendelkezések (helyettük 
az Mt.-t kell alkalmazni). Nincs lehetőség 
a munkaidő-kedvezmény összevonására 
az önkormányzati szintű érdekegyezteté-
sen eljárni jogosult szakszervezeti tiszt-
ségviselő részére.
Hatályukat vesztik a közalkalmazotti jog-
viszony jogellenes megszüntetésére vo-
natkozó szabályok (helyette az Mt.-t kell 
alkalmazni).
Hatályukat vesztik a fegyelmi felelősség 
szabályai.
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Újabb 400
milliárd forintos 
vasútfejlesztés 
indulhat
A már megkezdett vagy a közeljövőben kezdő-
dő vasútfejlesztési munkák több mint 500 mil-
liárd forintos beruházást jelentenek, de a MÁV 
hálózatán egy újabb, mintegy 400 milliárd fo-
rintos fejlesztés akár egy-két belül elindítha-
tó - mondta Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium államtitkára a 62. Vas-
utasnap tisztavató ünnepségén.

Az államtitkár közölte: a hazai fejlesztési lehető-
ségeket a közösségi közlekedésben is elsősorban 
az uniós források elérhetősége határozza meg. A 
következő uniós költségvetési ciklusban felhasz-
nálható keretekről folynak a tárgyalások az Euró-
pai Bizottság és a tagállamok között, s Magyaror-
szág következetesen kiáll a kohéziós források sze-
repének megőrzése mellett - mondta. Az államtit-

kár szerint várhatóan még a most kezdődött cip-
rusi uniós elnökség ideje alatt eldőlhet, mire lesz 
pénz az évtized végéig a hazai közlekedésfejlesz-
tésben is.
Hegmanné Nemes Sára kiemelte az előváro-
si közlekedés feltételeinek javítását, illetve ennek 
kapcsán Budapest elővárosi kötöttpályás közleke-
désének fejlesztését, valamint az egységes jegy- 
és bérletrendszer bevezetését. A főváros közigaz-
gatási határát naponta több mint 600 ezren lépik 
át, és az előrejelzések szerint a közeljövőben az 
utazási igények akár 30 százalékkal is megnőhet-
nek. Eközben jelenleg csak minden harmadik em-
ber érkezik Budapestre vonattal vagy autóbusz-
szal - indokolta a fejlesztés szükségességét az ál-
lamtitkár. Hegmanné Nemes Sára kitért a közle-
kedési vállalatok közötti együttműködés javításá-
ra. Mint fogalmazott: a cél, hogy a MÁV és a Vo-
lán-társaságok ne vetélytársai, hanem partne-
rei legyenek egymásnak. Ezzel kapcsolatban el-
mondta: megkezdődött a Volán-társaságok raci-
onalizálása, amelynek eredményeként várhatóan 
hét Volán-társaság marad. Az ünnepségen Dávid 
Ilona, a MÁV elnök-vezérigazgatója közölte: azon 
dolgoznak, hogy a nemzeti vasúttársaság koráb-
ban szétdarabolt szervezetét újra egységessé te-
gyék, a sok leánycég rendszere átláthatatlan, pa-
zarló, és a rendszer működése lassú.
Forrás: noplaza.hu

az Mtszsz önálló sátorral vett 
részt a Vasutasnapon Miskolcon   

„A MÁV vezetése elkészítette a 
vasúttársaság hosszú távú, fenn-
tartható szervezeti felépítésének 
és működésének tervét, a doku-
mentum hamarosan a kormány 
elé kerül” – válaszolt a Világgaz-
daságnak a  háttérbeszélgetésen 
Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója.
Kész a vontatási leányvállalat, a 
MÁV-Trakció és a járműjavító cég, 
a MÁV-Gépészet üzleti terve is.
Ezek tartalmáról Dávid Ilona egy-
előre nem nyilatkozott, hiszen azo-
kon a kormány még változtathat. 
Mindazonáltal már ismert, hogy 
a végső cél a pályavasút üzlet-
ág – mint állami infrastruktúra-te-
vékenység – önállósítása, a sze-
mélyszállítás és a vontatás össze-
vonása. Az egyszerűbb, átlátha-
tóbb és hatékonyabb szervezet ér-
dekében már megkezdődött a pro-
filhoz tartozó tevékenységek visz-
szaszervezése és a profilidegenek 
eladása is. Mostanra lezárult a tár-
saság több ezer elemű ingatlan-
vagyonának felmérése is, igaz, az 
ezekkel kapcsolatos földhivatali 
bejegyzések némelyikén még vál-
toztatni kell.

Dávid Ilona leszögezte, hogy a 
MÁV működése a 2012-es költ-
ségvetési törvényben foglaltak 
szerint folyik. Ez azt jelenti, hogy 
a bevételei – ennek részeként az 
állammal kötött közszolgáltatási 
szerződésekből befolyó pénz – fe-

dezik a működési költségeit. Az ál-
lami kezességvállalással felven-
ni kívánt 27 milliárd forintos hitel-
re pályavasúti munkák fedezetéül, 
egy további, 36 milliárdos kölcsön-
re pedig a kifutó hitelek kiváltása-
ként van szükség.

„Emellett fontos feladat a MÁV 
személyszállítási bevételeinek 
növelése is. Már az év első felé-
ben nőtt az utasaink száma és az 
ebből származó bevételünk is” – 
mondta lapunknak a MÁV-START 
Zrt. vezérigazgatója. Ungvári Csa-
ba a növekedést a szolgáltatá-
sok javulásának tudta be, elismer-
ve, hogy a MÁV-Startnak van még 
bőven teendője a menetrend pon-
tos betartása terén. Egyébként ép-
pen a jobb utaskiszolgálás érdeké-
ben tett egyik lépés adott apropót 
és helyszínt a háttérbeszélgetés-
nek is: a társaság 1,2 milliárd fo-
rintból felújította az Újszász–Szol-
nok vasútvonal 18 állomását a ta-
valy indított, 460 megállóra kiterje-
dő projektje részeként.
Abban, hogy a felújított állomások 
és környezetük állapota a mosta-
ni szinten maradjon, a MÁV számít 
az érintett önkormányzatok sze-
repvállalására is. Ennek érdeké-
ben Dávid Ilona tárgyalt Pécs ve-
zetésével, hamarosan következik 
Szeged és a többi nagyváros.
A MÁV működtetésében a 
GYSEV-től érkezett vezetők sze-
retnének minél többet átvenni a 

GYSEV-nél bevált gyakorlatból is, 
tudva, hogy eltérőek a két társa-
ság adottságai.
„A GYSEV nagyon jól kihasznál-
hatja a regionális voltát, ennek ré-
szeként komoly együttműködést 
épített ki a helyi vállalatokkal is. 
Ezért nagyon jó lenne, ha a MÁV is 
erősödhetne térségi szinten, a he-
lyi tapasztalatokra és a helyi igé-
nyek jobb megismerésére alapoz-
va” – magyarázta Ungvári Csaba.
Duplázni kellene az áruforgalmat.
Megkezdődött az iparvállalatokkal 
és az áruszállító vasúttársaságok-
kal való együttműködés szorosab-
bá tétele is a MÁV infrastruktúrá-
jának minél jobb kihasználása ér-
dekében – közölte Dávid Ilona. Ab-
ban ugyanis, hogy a GYSEV haté-
konysági mutatói messze jobbak, 
mint a MÁV-éi, nagy szerepe van 
annak, hogy sokkal több tehervo-
nat fut a sínjein. Az elnök-vezér-
igazgató nem tart attól, hogy az 
áruforgalom megkétszerezése ne-
hézségeket okozna.

„Ha a MÁV évekkel ezelőtt a jelen-
leginél fejletlenebb irányítástech-
nikával le tudta vezényelni az évi 
135 millió tonna árut, akkor nem 
lehet gond a mostani 30 millió ton-
na duplája sem” – szögezte le. A 
MÁV szorosabb együttműködés-
re készül a pályaberuházásokért 
felelős Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt.-vel is. 
Forrás: Világgazdaság

Elkészült a MÁV-recept
Hamarosan a kormány elé kerül a MáV csoport hosszú távú működési ter-
ve, amely a mostaninál egyszerűbb és hatékonyabb szervezetet ír le. sze-
mélyszállításának felfuttatása és pályái jobb kihasználása érdekében a 
társaság regionális szinten szeretné erősíteni a tevékenységét.

A vAsutAsok 
A 62. vAsutAsnApot Ünnepelték
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Metrószerelvényekkel kárpótolná a BKV-t az Alstom 
a járművek legyártásának többéves késése miatt.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és az 
Alstom arról egyezkedik, hogy a metrógyár jármű-
vekkel kárpótolná Budapestet. Az új vonatok még 
mindig nem álltak forgalomba a 2-es metró vonalán, 
ami több milliárd forintba került a BKV-nak.  „Valóban 
megkezdődtek a tárgyalások a vitás kérdések vég-
leges rendezése érdekében. A követelések mindkét 
fél részéről elérik a 30 millió eurót (8,6 milliárd forint), 
részben a késedelemért való felelősség, részben a 
műszaki változtatások miatti felelősség a vita tárgya. 
A főváros célja, hogy a vitákat tárgyalásos úton ren-
dezze  – tudatta válaszlevelében a BKK sajtóirodája.
Forrás: Blikk

A NAPOKBAN indul egy teljesen elektromos hajtású 
busz többhetes tesztje a BKV Zrt. vonalain. Az eBUS-
12 a kínai BYD társaság terméke, akkumulátorának 
egyszeri feltöltésével akár 250 kilométer megtételére 
is képes.

Végsebessége óránként 70 kilométer. Közlekedése so-
rán káros anyagot nem bocsát ki a BKK közleménye 
szerint. A busz 12 méter hosszú, vagyis hosszabb a pi-
acon lévő akkumulátoros buszok többségénél.
Forrás: Világgazdaság

A parlament leszavazta a fővárosi dugódíj beve-
zetését megteremtő törvénymódosítást, ezért – 
mondta Tarlós István főpolgármester – elvileg ve-
szélybe kerülhet a 4-es metró uniós támogatása.

Az európai Bizottság – Demszky Gábor és a szo-
cialista- szabaddemokrata többségű városvezetés 
2009-es döntése alapján – abban a határozatában, 
amely a 4-es metró beruházásának támogatásáról 
szól, külön kötelezte Budapestet a dugódíj legké-
sőbb 2013-es bevezetésére. A BKV finanszírozá-
sáról a kormány és a főváros által korábban kötött
megállapodásnak csak egyetlen pontja rendelkezik
a dugódíjról, a mellett a másik nyolc javaslat mel-
lett, amelyet a főváros és a Századvég tett.
A főpolgármester hozzátette: ezt a pontot újra 

kell tárgyalni, mert ha a dugódíjból várt bevételeket 
nem pótolják, 2013 közepén finanszírozhatatlanná 
válhat a BKV. Forrás: Metropol

Dugódíj – Újra tárgyalna a
kormánnyal a főpolgármester

Ajándékba metrót
kapna Budapest

Villanybuszteszt indul a BKV-nál

Egy kis Európa ― Európai uniós ismErEtEk
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1880-ban Tisza László megálmodta,
Hogy Szentlászló és Veszprém között
Épüljön vasút a Bakonyban.
Zircet Veszprémmel, Győrrel összekösse,
De menjen az még tovább is,
Délvidéktől a Gönyűi Dunáig.
Járja be a Kisalföldet, Cuha völgyet, Mezőföldet,
Fűzzön össze három megyét,
Amíg Dombóvárra beér.

A nagy idea vajúdott még sokat,
Amíg 1886-ban lett elvi engedély,
És megkezdődhetett a vasút tervezés.
Merre kinek a földjére menjen?
Melyek azok, amelyeket elkerüljön?
Hol legyen állomás?
Hol csak megállóhely?
Ki mennyit fog a költségekből állni?
Ki az, aki megpróbál kihátrálni?
Veszprém megye nem volt fukar,
Hozzájárult az építéshez 480 000 Ft-tal
A jó példát követték még sokan:
Minden érintett község,
A költségekből bőven kivette a részét.

A sok huzavona a vezetést kikezdte,
1891-ben Tiszánál a cérnát elmetszette.
De a sok energia nem veszett kárba,
Az egyezkedést májusban siker koronázta.
1893-ban Széll Kálmán lépett az élre,
Egy személyben lett az építő és engedményes.
De bank nélkül a dolgok már akkor sem mentek,
Ezért Earlanger bankárt a vasútnak megnyerte.
Lett is rögtön építési engedély
1895. február 22-én.
Az építést áprilisban kezdték,
Tréfának mégsem tekintették.
Fűrésszel, baltával kezdtek a munkának.
Csattogott a fejsze, sziszegett a fűrész,
Dőltek az évszázados nagy fák,
Belőlük az ácsok a talpfákat faragták.

A nyomukban kőfejtők, kőfaragók jártak,
Fejtették a sziklát, bontották a hegyet,
Alagutat fúrtak, faragták a követ,
Sok pörölycsapás zuhogott a kőre,
Amíg  formás idomkő vált belőle.
Burkolták az alagutat, építettek hidat,
De a forgácskő sem veszett kárba,
Belőle lett talpfáknak az ágya.
A kubikos brigád sem maradt tétlen,
Elkezdték a munkát amint hozzáfértek.
Csákánnyal, lapáttal, taligával láttak a munkának,
Vágták a bevágást, épített töltést,
Hogy a talajszint kiegyenlíttessék.
Köves volt a talaj, szikrázott csákány,
Sok kérges tenyérre tört hólyagot a szerszám.
Hubert főmérnök vezetésével,
A vágányfektetést is azonnal megkezdték,
Amint az alépítményi munkák ezt megengedték.
Terítették a követ, fektették a talpfát,
A síneket is szögezték rá mindjárt.
Készlett a vágány már csak szabályozni kellett,
Hogy rajta a vonat biztonságban menjen.
Emelték a vágányt megfelelő szintre,
Hozták egyenesbe, vagy hajlították ívbe,

Krampáccsal kiverték a pályamunkás kottát,
Amíg a kavicsot a talpfák alá tömték.
Az építést 206 m tengerszint feletti magasságban
Szentlászlón és Veszprémben egyszerre kezdték,
Hogy Zircen a két ág majd összetalálkozzék.
Folyton-folyvást emelkedtem,
Sok helyen a megengedett legnagyobb
20‰-es permillel.
Kanyarogtam jobbra-balra,
Folyóvölgyben, hegyoldalban.
Utam állták sziklatornyok,
Irdatlan mély szakadékok.
De az ember minden akadályt legyőzött,
Átbujtatott 4 alagúton,
Átvezetett ugyanannyi viadukton,
Amíg felértem a 414 m magas gerincre,
Kész lett a vasút 1896. december 14-re.

A sok munkát megháláltam,
Mint testben a főütőér,
Kapcsoltam az ország gazdasági életébe a Bakonyt.
A kultúra helyi nagykövete lettem,
Közel hoztam távoli vidékeket,
Hoztam-vittem: iskolába a tanuló gyerekeket,
Munkahelyre a dolgozó embereket,
Vásárba, piacra az őstermelőket,
Városi embert ki a természetbe,
Hogy a Cuha-völgyében,
Jó levegőt felüdülést nyerjen.
A teherszállítás sem volt mellékes.
Fuvaroztam a sok természeti kincset:
Fát, követ, mangánt, bauxitot, szenet,
Feldolgozott termék is volt mindig a vagonba:
Tégla, fűrészáru, szerszámnyél, talicska.
A mezőgazdasági termék sem hiányzott,
Szállítottam: gabonát, burgonyát, rostlent,
Cukorrépát sok száz szerelvénnyel,
Élőállatokat nagysietséggel.

A sok árut az állomáson rakodni sem győzték,
Nyíltvonali rakodó lett a segítség.
Rakták a fűrészárut Vinyén vagonszámra,
Fát az Eszterházin, Mikácsiban követ,
Eplényben a mangánt,
Ámos hegyen fát, bauxitot, követ.
De hadivágányok is voltak a 17-esnél,
Várta ott az ellenséget nehézágyús szerelvény.
két erdei kisvasút is csatlakozott hozzám:
Porvai vízimalomtól Vinyére, Lesaljára,
Kis Somhegy alól Zirc állomásra.
Gyűjtötték a sok fát,
Hogy az állomáson vagonokba rakják.

Ezek voltak a szép idők,
A szomorú napok Csanádival jöttek,
1969-ben Veszprém-külsőtől Alsóörsig
A vasutat megszüntette.
Itt maradtam csonkán, szárnyaszegetten.
Vigyázzatok hát rám EMBEREK,
Hogy ez az egyedülálló nagy mű, 
Ne az enyészeté legyen!

Borzavár, 2012.03.08.
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