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Elkezdődött az új év – új kihívásokkal, régi és új feladatokkal.
A 2011. évre szóló megállapodások tárgyalásai áthúzódtak január-
ra, a Kollektív Szerződés néhány paragrafusának módosítása, a 
bértárgyalás és a kiszámítható munkaügyi kapcsolatokat szolgáló 
foglalkoztatási megállapodás.
Január közepén sikerült megállapodásra jutnunk, hogy a munkavál-
lalók a januári bérek február eleji kifizetésével megkaphassák az 
adóváltozásból eredő keresetveszteség kompenzációját és a 
VBKJ keretet, amely 12 000 Ft-al emelkedett 2011-ben.
Ezek a megállapodások a MÁV Zrt-nél, a Trakció Zrt-nél és a 
Gépészet Zrt-nél jöttek létre. Sajnos a Start Zrt-nél és a többi 
leányvállalatnál még nem sikerült megállapodnunk a Gúla 2011. 
évi 1 számának megjelenéséig.

Kedves Olvasóink!

Készülünk a februári bálunkra, ahol ismét átadásra kerül az év mérnöke és az év technikusa díj. 
A pályázati felhívást január első napjaiban közzé tettük, honlapunkon is olvasható, de itt e lap 
hasábjain is megtaláljátok. Ebben az évben is lesz üzemi tanács választás a Trakció Zrt-nél, már 
most tavasszal, a Start Zrt-nél pedig ősszel. A MÁV-nál is van folyamatban választás a forgalmi 
központokban.
Bízunk abban, hogy továbbra is erősítjük pozíciónkat minden területen, mert úgy lesz egyre haté-
konyabb az érdekvédelmi munkánk. Számos rendezvényt tervezünk erre az évre is, amelyek az 
összetartozást erősítik tagjaink között, valamint a széleskörű kapcsolatépítést szolgálják. Számí-
tunk tagjaink véleményére, észrevételeire az erősebb érdekérvényesítés érdekében.
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A Díjak átadására a Mérnök-Technikus Bálon kerül sor, ünnepélyes keretek között, 
2011. február 26-án a Grand Hotel Hungária báltermében.

Budapest , 2011. január 4. 
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1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

337/2010. (XII. 27.) Korm. rend. Havi bér
Ft/hó

Heti bér
Ft/hét

Napi bér
Ft/nap

Órabér
Ft/óra

Minimálbér                       Korm. rend. 2. § (1) bek. 78.000 17.950 3.590 449
Garantált bérminimum*  Korm. rend. 2. § (2) bek. 94.000 21.650 4.330 541

* A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalót illeti meg (Korm. rend. 2. § (2) bek.). A Korm. rend. a költségvetési szerveknél közszolgálati, közalkalmazotti, 
kormánytisztviselői jogviszonyban állókra is kiterjed. A Kormányrendelet által meghatározott személyi alapbér kötelező legkisebb 
összegét a Ktv., Ktjv., illetve a Kjt. alapján megállapított illetményeknek is el kell érniük (Korm. rend. 3. § (2) bek.). 

Köztisztviselők illetményalapja 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 59. § (1) 1992. évi XXIII. tv. 
(Ktv.) 43. § (1) bek.

38.650,-Ft

Kormánytisztviselők illetményalapja 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 59. § (2) 2010. LVIII. tv. 
(Ktjv.) 18. § (1) bek.

38.650,-Ft

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2010. CLXIX. tv.  (Költségvetési tv.) 60. § (1) 
bek. c) pontja - 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. §     20.000,- Ft

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat
2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 61. § (1) – (2) bek. 
1997. évi LXVII. tv. 103. § (2) bek. – 1994. évi LXXX. tv. 46/D. § (2) bek.

356.000,-Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2010. CLXIX. tv.  (Költségvetési tv.) 61. § (3) – (4) 
bek. – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek.          3.000,-Ft/óra

A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal felnőttenként 2010. CLXIX. 
tv. (Költségvetési tv.) 62. § (1) bek. – 1997. évi XXXI. tv. 66/F. § (2) bek.       15.000,-Ft/hó

A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 62. § (2) 
bek. - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek.     135.000,-Ft/hó

2. A 2010. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások 

Öregségi nyugdíj legkisebb összege  168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § 28.500,-Ft

Rokkantsági nyugdíj
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 23. §

III. rokkantsági csoportban 28.500,-Ft
II. rokkantsági csoportban 29.800,-Ft
I. rokkantsági csoportban 30.850,-Ft

Baleseti rokkantsági nyugdíj
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 28. §

III. rokkantsági csoportban 28.600,-Ft
II. rokkantsági csoportban 30.000,-Ft
I. rokkantsági csoportban 31.000,-Ft

Árvaellátás legkisebb összege   168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. § 24.250,-Ft
Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek. 72.820,-Ft

Rokkantsági járadék 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 5.§ (3) a.) pont 33.330,-Ft 
Rendszeres szociális járadék 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 5.§ (3) b.) pont 27.000,-Ft
Házastársi pótlék és az ahhoz járó kiegészítés együttes összege 351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 
2. §, 72/2008 (IV. 3.) Korm. rend. 1. § (4) d) pont, 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (4) d) pont 20.410,-Ft

Házastárs után járó jövedelempótlék 351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 2. §; 72/2008 (IV. 3.) Korm. 
rend. 1. § (4) e) pont, 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (4) e) pont 14.160,-Ft

Egészségkárosodási járadék maximális összege 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (2) b) pont 85.500,-Ft
Vakok személyi járadéka 242/2008 Korm. rend. 1§ (3) bek.  15.360,-Ft
Rehabilitációs járadék minimális összege: a (III. csoportú) rokkantsági nyugdíj legkisebb 
összegének 120%-a 2007. évi LXXXIV. tv. 4. § 34.200,-Ft

3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás

* Kivéve, ha a járulékalap nem éri el a minimálbért, ebben az esetben a járadékalap 60%-a

4. Munkaadók által fizetendő közterhek

Munkaadó TB járulék fizetési 
kötelezettsége 
1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 19.§(1)-(2)- 
(3) bek.

Nyugdíjbiztosítási 
járulék 24 %

Egészségbiztosítási 
és munkaerő-piaci 
járulék

3%

Természetbeni 
egészségbiztosítási járulék* 1,5%

Pénzbeli egészségbiztosítási 
járulék 0,5%

Munkaerő-piaci járulék 1%
Összesen 27%

Rehabilitációs hozzájárulás      2010. CLXIX.  tv.(Költségvetési tv.) 62. § (9) bek. 964.500,-Ft/év/fő

Szakképzési hozzájárulás               2003. évi LXXXVI. tv. 3. § (3) bek. Társadalombiztosítási járulékalap 1,5 %-a

5. Munkavállalók által fizetendő közterhek

Munkavállaló egyéni járulék és 
magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetési 
kötelezettsége
1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§(1)-(2)- 
(3) bek.

Nyugdíjjárulék Pénztártag 2 %*
(8% tagdíj)

Nem pénztártag 10 %

Egészségbiztosítási 
és munkaerő-piaci 
járulék

Természetbeni 
egészségbiztosítási járulék 4%

Pénzbeli egészségbiztosítási 
járulék 2%

Munkaerő-piaci járulék 1,5%
Összesen 17,5%

A nyugdíjjárulék fizetés felső határának egy naptári napra jutó összege
2010. CLXIX. tv.  (Költségvetési tv.) 58. § (1) bek. és az 1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 24. § (2) bek. 21.000,-Ft/nap

* A 2010. november 1. és 2011. december 31-e közötti időszakban esedékes, a magán-nyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék 
mértéke – a fentiektől eltérően – 10 %! (Tbj. 19. § (7) bekezdés)

6. Egészségügyi szolgáltatási járulék    5.100,- Ft/hó (170,- Ft/nap)

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján 
nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó 
után a társas vállalkozás. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]

Mi mennyi 2011-ben?
1991. évi IV. tv. Minimum* Maximum

Álláskeresők járadéka (ÁJ)
I. szakasz (folyósítási idő fele, max. 91 nap) 
1991. évi IV. tv. 26.§ (5) bek.

járulékalap 60%-a, legalább a 
jogosultság kezdő napján hatályos 
minimálbér 60%-a:
                             46.800,-Ft/hó
                               1.560,-Ft/nap

járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság 
kezdő napján hatályos minimálbér 120%-a:
                                   93.600,-Ft/hó 
                                     3.120,-Ft/nap

Álláskeresők járadéka (ÁJ) 
II. szakasz (hátralévő idő, max. 179 nap)

jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 60%-a:
46.800,-Ft/hó      1.560,-Ft/nap

Álláskeresők segélye (ÁS)
1991. évi IV. tv. 30.§

a minimális bér 40%-a:
31.200,-Ft       1.040,-Ft/nap

Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv. 14. § 
(6) bek. alapján 60-100% között mérlegelési 
jogkörben állapítható meg

46.800 – 78.000,-Ft/hó    1.560 – 2.600-,-Ft/nap
Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás  
képzésben való részvétel esetén jár!
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7. Adósávok, adókedvezmények

Adósávok 1995. évi CXVII. törvény (Szja. 
tv.) 8. § 

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke, 
ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóalap 16 százaléka

Adóalap kedvezmény Szja. tv. 27/A-B.§ A bruttósított összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az adó 
kifizetésekor:
- egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett 
eltartottanként 62.500,- Ft-tal,
- legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett 
eltartottanként 206.250,- Ft-tal csökkenthető. 

Adójóváírás  Szja. tv. 33. § Az adóévben megszerzett bér és az arra tekintettel megállapított 
adóalap-kiegészítés együttes összegének 16 százaléka, 
legfeljebb jogosultsági hónaponként 12 100 forint,
Az adójóváírás évi 3.960.000,- Ft összes bevallott jövedelemig 
jár, de 2.750.000,- Ft feletti éves jövedelem esetén a levonható 
adójóváírás összegét csökkenteni kell a 2.750.000,- Ft feletti rész 
12%-ával. A csökkentett összegű adójóváírást – amennyiben az 
adóelőlegnél adójóváírást nem kért az ügyfél - az adóbevalláskor 
érvényesítheti, és a bevallás alapján igényelheti vissza a 
különbözetet. 
A 3.960.000,- Ft-ot meghaladó éves jövedelem esetén az 
adójóváírás „elfogy”, igénybevételére lehetőség nincs. 

Kedvezményes adózású természetbeni 
juttatások
[1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 70. §]

Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott 
juttatás értékének 1,19 szerese,)

- internethasználat                                         havi 5000,- forintig,
- Üdülési csekk:                                                   78.000,- Ft/év
Meleg, ill. hideg étkeztetés (ideértve az erre jogosító utalványt is):        
                                                                              18.000,- Ft/hó
Iskolakezdési támogatás:                                     23.400,- Ft/év
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói
hozzájárulás:                                                        39.000,- Ft/hó
önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett  munkáltatói 
hozzájárulás:                                                       23.400,- Ft/hó
Széchenyi Pihenő Kártya:                                 300.000 Ft/év 

Csekélyértékű ajándék: 3x7.800,- Ft. Évente három alkalommal 
adható, a juttatás értékének 1,19szerese után fizetett 16 % SZJA 
és 27 % EHO mellett.

Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevé-
kenységből származó Szja. tv. 23. § szerint 
figyelembe veendő jövedelme.
[1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. pont, és 
1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §]

                                                                                  
                                                                            600.000,-Ft

8. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások

Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS) 1997. 
évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42. § A naptári napi átlagkereset 70 %-a 

Gyermekgondozási díj (GYED) 1997. évi 
LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42/D. § (1) bek.

A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori 
minimális bér kétszeresének 70 %-a: 109.200,-Ft

Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. 
§ (8) bek.

A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő 
esetében). A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő 
esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén)
Egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő 
napján érvényes minimálbér 400 százalékának, a biztosítási jogviszony 
megszűnését követően (passzív jogon 30 napig) a minimálisbér 150 
százalékának harmincad részét.

Családi pótlék  (CSP)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) bek.

Egy gyermekes család esetén                                               12.200,Ft/hó
Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén                        13.700,-Ft/hó
Kétgyermekes család esetén gyermekenként                     13.300,-Ft/hó
Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén
gyermekenként                                                                   14.800,-Ft/hó
Három, vagy több gyermeket nevelő család
esetén gyermekenként                                                        16.000,-Ft/hó
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló
esetén gyermekenként                                                        17.000,-Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő család esetén gyermekenként               23.300,-Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként      25.900,-Ft/hó
Nagykorú fogyatékos esetén                                             20.300,-Ft/hó
Intézményben elhelyezett gyermek esetén                         14.800,-Ft/hó

Anyasági támogatás 1998. évi LXXXIV. tv. 
(Cst.) 31. §

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:                            64.125,-Ft
Ikergyermek esetén 300%-a:                                              85.500,-Ft
A támogatás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya 
legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhesgondo-
záson (Cst. 29. és 32. §).

Gyermekgondozási segély (GYES) 1998. évi 
LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1)-(2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                            28.500,-Ft/hó
2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,-Ft/
hó), 3 Ikergyermek esetén 300%-a (85.500,-Ft/hó), 4 Ikergyermek esetén 
400%-a (114.000,-Ft/hó), 5 ikergyermek esetén 500%-a (142.500,- Ft/
hó), 6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó).
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás 
évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 
10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).

Gyermeknevelési támogatás (GYET) 1998. 
évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                           28.500,-Ft/hó
A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, 
és a legkisebb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §)

9. Kis összegű követelés értékhatára       100.000,-Ft
[2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 72. § (2) bek.]
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes telje-
sítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

10.  Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher 
Egyszerűsített foglalkoztatási forma A közteher mértéke (Ft/nap)
1. mezőgazdasági idénymunka 500,- Ft  
2. turisztikai idénymunka 500,- Ft
3. alkalmi munka 1.000,- Ft  

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8.§ (2) bekezdés alapján.
Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó) bér.
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2011. január 19-én a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-nél létrejött a bérmegállapodás és a foglalkoz-
tatási megállapodás, valamint a szakszervezetek és a munkáltató módosították a Kol-
lektív Szerződés egyes rendelkezéseit.

A bérmegállapodás szerint a 293.400 Ft alatti 
bruttó keresettel rendelkező munkavállalók 
vonatkozásában a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. kere-
setfejlesztést hajt végre az adószabály vál-
tozásokból eredő keresetcsökkenés kompen-
zációjaként. A 2011. évi VBKJ keret összege 
350.000 Ft/év/főre emelkedik. Egy korábbi 
megállapodásban foglaltak alapján folytatódik 
a mozdonyfelvigyázó és külsős mozdony-
felvigyázó munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalók bérfelzárkóztatási programja, 
az előbbiek 4,2%-os, az utóbbiak pedig 2,6%-
os alapbérfejlesztésben részesülnek. 
Az MTSZSZ többszöri felvetésére a munkál-
tató vállalta, hogy 2011. márciusára a szak-
szervezet közreműködésével elkészíti a von-
tatási reszortos munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalók bérfelzárkóztatására alkalmas 
rendszer tervezetét, amely a márciusi VÉT-en 
ismertetésre kerül.
A mozdonyvezetők foglakoztatását érintő 
kérdések rendezése tárgyában a munkáltató 
és a szakszervezetek egy évre szóló foglal-
koztatási megállapodást írtak alá, melyben 

többek között rögzítették a munkáltatónál 
keletkező létszámtöbblet, foglalkoztatási krí-
zishelyzet kezelésére vonatkozó intézkedési 
eszközöket és eljárási rendet.
A fentieken kívül a munkáltató és a szak-
szervezetek megállapodtak a Kollektív 
Szerződés egyes pontjainak módosításról, 
így módosulnak a vontatási utazó szolgálatot 
ellátó munkavállalók munkaidejére vonatkozó 
külön rendelkezések, a munkaidő-hiány elszá-
molása; a rendkívüli munkavégzés szabályai, 
valamint a VBKJ-ra vonatkozó szabályok. 

A MÁV Zrt. megállapodott a határozatlan idő-
tartamra szóló Kollektív Szerződésének mó-
dosításáról a szakszervezetekkel. Ennek 
alapján a választható béren kívüli juttatások 
éves bruttó keretösszege 2011-ben 350 000 
forint/fő lett.
“A 2011 évre a munkavállalók foglalkoztatá-
sához tartozó főbb eljárásrendekről” szóló 
megállapodást is valamennyi érdekképviselet 
aláírta, ennek eredményeként 2011-ben is le-
hetőség nyílik indokolt esetben a munkavál-
lalók korengedményes nyugdíjazására és a 
MÁV-ÉVEK programban való részvételre.

A bérmegállapodást a VDSzSz Szolidari-
tás kivételével a többi szakszervezet (Vas-
utasok Szakszervezete, Mozdonyvezetők 
Szakszertvezete, Pályavasúti Dolgozók Szak-
szervezete, Mérnökök és Technikusok Sza-
bad Szakszervezete, valamint a Vasutasok 

Független Szak-
szervezeti Szövet-
sége) aláírta.
A VDSzSz Szo-
lidaritás kijelen-
tette, hogy ugyan 
nem írja alá a bér-
megállapodást, 
de nem is fog-
ja támadni azt. A 
MÁV Zrt. a bér-
m e g á l l a p o d á s 
alapján a kere-
setek nominális 
szintjének válto-
zatlanságát biztosítja az alacsony és köze-
pes szintű kereseti kategóriákban, szem előtt 
tartva az OÉT ajánlásait, a vasutas munka-
vállalók foglalkoztatásának biztonságát és a 
vállalat költségviselő képességét.

Bérmegállapodás a MÁV-nál
A MÁV Zrt. és hat - köztük az öt reprezentatív - szakszervezet aláírta a határozatlan 
időre szóló Kollektív Szerződés módosítását. A hat szakszervezet közül öt a bérmegál-
lapodást is aláírta a nemzeti vasúttársasággal.

Megállapodás
a Trakció Zrt-nél!

Balesetből eredő részkártérítés
Új elemmel bővült az MTSZSZ érdekvédelmi tevékenysége. Elnökségi határozatunk 
értelmében 2011. január 1-től lehetőség van arra, hogy a mellékelt szabályzat szerint meg-
térítsük tagjaink részére a munkájuk során balesetből eredően bekövetkezett károk rájuk 
kiszabott értékét.

Aki a szabályzat alapján nyilatkozik arról, hogy be kíván kapcsolódni ebbe a körbe, annak 
befizetését külön erre a célra nyitott bankszámlán vezetjük, és a kifizetés is innen történik.
Több helyről, de különösen Miskolc területéről érkezett hozzánk igény arra, hogy lehetőség 
legyen a tagjaink részére a részkártérítésre. Akit érint és érdekel, azoknak várjuk a je-
lentkezését.

XVII.
MÉRNÖK – TECHNIKUS BÁL

Időpont: 2011. február 26-án szombaton
Helyszíne: Grand Hotel Hungária bálterme

( Budapest VII. Rákóczi út 90.)
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Rail Cargo Hungaria Központi 
Munkavédelmi Bizottság

Teljes létszámmal 2011. 01. 28-án tartotta ülését a Központi Munkavédelmi Bizottság. Első napirendi 
pontban a Megállapodással kapcsolatos észrevételek, javaslatok kerültek megtárgyalása, mert az új 
tagok most látták először a tervezetet. Fontos, hogy a Megállapodás  kiterjedjen a területeken működő 
Munkavédelmi Bizottságokra is. Ez azért sarkalatos kérdés, mert az elmúlt ciklusban nem kötöttek 
minden területen Megállapodást, így félreértések merültek fel. 
A második napirendi pontban a 2011. első féléves munkaterv került elfogadásra. A harmadik napirendi 
pontban szerepel a képernyő előtt munkavégzés kategóriájába tartozó munkakörök felmérése, vala-
mint az erre vonatkozó szabályok betartásának fokozott ellenőrzése az elkövetkezendő időszakban.  
Az új számítógépes rendszerek bevezetése miatt nagyon sok ilyen munkakör keletkezett.. A negyedik 
napirendi pontban a következő állandó munkacsoportokat hozta létre a KMvB:

- Kommunikációs Munkacsoport: Szabó Erzsébet vezető
                                                          Farkas Imréné tag  
                                                          Dobos Alexandra tag
- Munkaruházati Munkacsoport:    Hugyecz Józsefné vezető
                                                          Faluvégi József tag
                                                          Sós István tag
                                                          Kucskár Imre tag
- Egészség megőrzéssel kapcsolatos Munkacsoport: Czöndör Csaba Gábor vezető
                                                                                            Kopjákné kovács Zsuzsanna tag
                                                                                            Becker Kornél tag
- A Központi Munkavédelmi Bizottság tagjainak elérhetősége: Táblázat mellékelve.
                                                                       
                                                                                                              KMvB Kommunikációs Munkacsoport

NÉV: Szolgálati hely: Munkakör: Mobilszám: E-mail cím:
Honfi József Békéscsaba Kocsivizsgáló 06-30-945-6042 honfi.jozsef@freemail.hu

Gyűre István Záhony Kocsivizsgáló művezet 06-70-317-2380 istvan.gyure@railcargo.hu

Becker Kornél Komárom Kocsivizsgáló 06-30-252-4544 beckerkornel@freemail.hu

Czöndör Gábor Csaba Győr ÁFU szakelőadó 06-70-455-0789 csaba.gabor.czondor@railcargo.hu

Dobos Alexandra Rákosrendező ÁFU előadó 06-70-316-5478 dobosalexandra@rubicom.hu

Faluvégi József Dombóvár Kocsivizsgáló 06-70-940-3613 minyi@citromail.hu

Faluvégi József Székház Tarifa szakelőadó 06-20-349-0333 imrene.farkas@railcargo.hu

Hugyecz Józsefné Székház Koordinátor 06-30-963-4900 jozsefne.hugyecz@railcargo.hu

Kopjákné Kovács
Zsuzsanna

Záhony Diszponens 06-30-908-2469
zsuzsanna.kopjakine.kovacs@rail-

cargo.hu

Kucskár Imre Hajdúszoboszló Raktárnok 06-70-949-3846 kucsi@gmail.com

Sajbánné
Csikász Judit

Miskolc TÜK ÁFU szakelőadó 06-30-959-7265 judit.sajbanne.csikasz@railcargo.hu 

Sós István Budapest- Ferencváros Kocsiviszgáló 06-20-250-7321 sos600905@freemail.hu

Szabó Erzsébet
Szeged Területi

Értékesítési Iroda
Értékesítési 
szakelőadó

06-30-914-0259 erzsebet.szabo@railcargo.hu

Rail Cargo Hungária Zrt. Központi Munkavédelmi Bizottságának Névsora

Üzemi Tanács választás az Informatika Zrt-nél!
Normál esetben három évente kerül sor üzemi tanács választásra a vállalatoknál. 2011. január 31-én 
szavazhattak a munkavállalók az Informatika Zrt-nél a szakszervezetek és a dolgozók által állított jelöltekre.
Az MTSZSZ a 7 üzemi tanácstagi helyre 7 fő jelöltet állított.

A szavazás eredménye: az MTSZSZ a leadott szavazatok 57,8%-át kapta.
A 7 fős üzemi tanácsba 6 MTSZSZ jelölt került.

Jelöltjeink az Üzemi Tanács választásra:

Anda János
Regionális 

Igazgatóság   
BPRIK

Budapest
Kerepesi út 1-3.

Gollitz Gábor
Regionális 

Igazgatóság   
DSZTO

Budapest
Kerepesi út 1-3.

Hernáczki 
Henrik

Regionális 
Igazgatóság   

DSZTO

Budapest
Kerepesi út 1-3.

Juhász Tibor
Infokommunikációs 

Divízió                  
HBSZE

Budapest
Mészáros u. 19.

Kele Teréz
Gazdálkodási 
Igazgatóság

HGO

Budapest
Krisztina krt. 37./a.

Némethné
Gábor Ágnes

Tanácsadási és 
Alkalmazásfejlesztési 

Divízió
VITI

Budapest
Alkotás u. 17-19.

Tóth Péter
Regionális 

Igazgatóság   
MSRIK

Miskolc
Rákóczi u. 7.

Gratulálunk a megválasztott üzemi tanács tagoknak és köszönjük mind a hét jelöltünknek, hogy vállalták a jelölést 
és erősítették az MTSZSZ érdekvédelmi pozícióját. Köszönjük az Informatika Zrt. munkavállalóinak az  MTSZSZ-
re adott szavazataikat és a bizalmat, aminek minden igyekezetünkkel meg kívánunk felelni.



Ajándékozzon Karácsonyra
4*-os kényeztetést

és élményt!
Ízelítő 2011-es ajánlatunkból!

Valentin napi hancúrozás

Lepje meg Párját egy csábító 
wellness pihenéssel, engedjenek 
a kísértésnek, bújjanak el a világ 
elől két felejthetetlen éjszakára!
2011. 02. 11-13. között szállás 
félpanziós ellátással, éjfélig nyitva 
tartó wellness és szauna világ 
használattal 2 éjszakára már 
29.900 Ft/fő ártól. Ajándékunk 
az elsőként foglaló 20 párnak 
egy wellness szolgáltatásokra 
felhasználható utalvány. 

Engedje, hogy kényeztessük!

Ehhez kínálunk Önnek megfelelő környezetet és gondoskodást!

BEST WESTERN HOTEL 
AQUARELL**** 
2700 Cegléd, Fürdő út 24. 
Tel.: +36-53-510-900 
www. aquarellhotel.hu 


