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Megállapodtunk

Képek a VÉT-rõl

2006. december 30-án 20.00 óra
magasságában megállapodás született a MÁV ZRt. és a reprezentatív szakszervezetek között a 2007.
évi foglalkoztatásról , a béremelés
mértékérõl, a Kollektív Szerzõdés
módosításáról és egy 2007–2010.
évek közötti együttmûködési megállapodásról.
Egyes vélemények szerint hirtelen születtek meg a
megállapodások, de azok akik részt vettek a – közel
százórányi – tárgyalássorozaton, eltérõen vélekednek
errõl.
A konkrét megállapodásokat a lap részletesen ismerteti, én most csak egy elemét ragadom ki, jelesül a Kollektív Szerzõdést. Ami a legfontosabb: amióta a MOSZ
megalakult, nem volt olyan KSZ, mely egy évnél hoszszabb ideig lett volna hatályos a MÁV ZRt.-nél. Arról a
semmiségnek nem nevezhetõ tényrõl sem szabad
megfeledkezni, hogy ennek tartami része óriási garanciákat nyújt munkavállalónak, munkáltatónak egyaránt. E fontos szabályozás eddig sem volt rossz, de
bizton állíthatom, hogy még jobbá vált, mint az elõzõ
években. Õszintén be kell vallanom azonban, hogy
nem tudtuk minden – a tagság által elvárt – elképzelést
megvalósítani. Ebbõl most kettõt emelek ki.
Évek óta jogos elvárás annak megtestesítése a Kollektív
Szerzõdésben, hogy a mozdonyvezetõi munkakör sajátságos idõbeosztása miatt más, mint a forduló, vagy
akár nappalos munkavállalóké. Ezt egy vezényelt munkarend „honosításával” kívántuk a KSZ-ben rögzíteni.
Mindazonáltal, hogy tárgyalópartnereink elismerték az
utazók sajátságos foglakoztatási körülményeit, (rendszertelen kezdés, szolgálatok eltérõ hossza, stb.) mégsem sikerült az új munkarendet elfogadtatni.
A másik kérdés, melyben nem sikerült a Küldöttközgyûlés KSZ-t érintõ elvárásának megfelelni az, hogy a
kéthavi munkaidõ keretet állítsuk vissza egyhavi mértékre. Ennek merev elutasítása a munkáltató részérõl
szinte érthetetlen volt, figyelembe véve, hogy a
VDSZSZ – ezzel ellentétes irányú – kezdeményezését,
nevezetesen a forgalmi utazók két- havi munkaidõ keretben való foglalkoztatását a munkáltató szintén elutasította. Logikus magyarázat ezekhez a döntésekhez
nem fûzhetõ. Ha az egyiknél igen, akkor a másiknál
miért nem, vagy akár fordítva is.
Annak ellenére, hogy e kérdések megoldása most két
évre eltolódik, állítom, hogy olyan Kollektív Szerzõdést
kötöttünk, amely garanciák mellett biztosítja a mozdonyvezetõk zökkenõmentes foglalkoztatását.
Kiss László
elnök

A MOSZ tárgyalói.

Megegyezünk?

Szemben a munkáltató.
Fotók: Dörnyei Szilárd

Folytatás a 3. és a 19. oldalon.
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A tárgyalások
2007. január 10-én a MOSZ Küldöttközgyûlése három
ellenszavazattal és ugyancsak három tartózkodással elfogadta a tárgyalások eredményét. Ezzel lezárult az a
többhónapos folyamat, amelyben voltak nehéz és még
nehezebb napok.
Az Ügyvivõ Bizottság után a Küldöttközgyûlés is elismeréssel szólt az eredményekrõl, voltak, akik köszönetüket fejezték ki.

Más nehézségek is jelentkeztek idõrõl-idõre. Az egyik
reprezentatív szakszervezet – amelyik nem volt ott a
sajtótájékoztatón – minden tárgyalási véghajrában
ugyanazt a forgatókönyvet ismételte. Egyrészt megpróbálta azt a látszatot kelteni, hogy nélküle nincs megállapodás, másrészt az addig frontemberként tárgyaló
képviselõjük addigi álláspontját rendre felülbírálta a
szervezet – immár megjelenõ – vezetõje. Hát ez van.

A tárgyalás-sorozatra néhány körülmény rányomta bélyegét. Egyrészt 2006. december 31-én a Kollektív
Szerzõdés idõbeli hatálya lejárt volna. Ezért is volt sürgõs a megállapodás, másként meg kellett volna hoszszabbítani az idõbeli hatályt.

Ahogy múlt az idõ, egyre sürgetõbbé vált a felkészülés
elõkészítése egy lehetséges sztrájkra. 2006. december
27-én megalakult a MOSZ Sztrájkbizottsága, útjára bocsátottuk az aláíróíveket, megfogalmaztunk egy nyilatkozatot is. (A január 10-én tartott küldöttközgyûlési
észrevételekben többen késõinek tartották az elõkészületek indítását. Igazuk volt.)

Váratott és várat magára az Országos Érdekegyeztetõ
Tanács megállapodása a 2007. évi bérajánlásról, a
bruttó keresetek növelési mértékérõl. Az ott elfogadott
javaslat ugyan nem bír jogi kötõerõvel, mint a minimálbér, de nagyon jelentõsen befolyásolja a helyi béralkukat. Ám a munkáltatók és a kormány javaslatai elfogadhatatlanok voltak, sõt úgy tûnik, hogy egyiküknek
sem fontos a megállapodás.
Vezetõváltások sora zajlott a MÁV Zrt. élén, a vezérigazgatósági apparátusban. Ez nehézkessé tette a tárgyalások indítását. Nem volt felesleges a közös sajtótájékoztató a Mozdonyvezetõk Szakszervezete, a Vasutasok Szakszervezete, a Pályavasúti Dolgozók
Szakszervezete és a Mérnökök és Technikusok Szabad
Szakszervezete részvételével, hiszen itt jelentettük be,
hogy január 10-ig látunk lehetõséget a békés megállapodásra. Itt szólítottuk fel a MÁV Zrt. vezérigazgatóját
arra, hogy vegye át a munkáltatói oldal irányítását,
kapcsolódjon be a tárgyalásokba.

Megkezdõdött az aláírások gyûjtése, olyanok is voltak,
akik más munkakörbõl adták nevüket a követeléseinkhez.
Két kritikus nap következett, december 29. és 30. Eleinte úgy tûnt, mintha kétesélyes lenne a küzdelem.
Vagy sikerül megállapodni, vagy nem. Mindkettõnek
meg lettek volna a következményei. Eközben azt is lehetett tapasztalni, hogy a kormány szinte testületileg
„jól megérdemelt” szabadságát tölti, nem foglalkoztatja õket a vasutas bértárgyalás. Az állami tulajdonú cégek egyik sajátossága, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló kormányemberek tudnak újabb és újabb felhatalmazást adni a menedzsmentnek a tárgyalási
pozíciók változtatásához.
Feltehetõleg most is így történt. Csak megint kezdett
szorítani az idõ, mert január elsõ napjaira újra „munkába állt” a kormány, az illetékes tárcavezetõkkel
együtt. Õ pedig – enyhén szólva is – nem rajong a

A „Vezér” érvel.

A „Vezér” bejelent. (megállapodtunk)
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meret mondatja azt, hogy mindig van egy pillanat a
tárgyalásokon, amikor vagy így, vagy úgy, de eldõlnek
a dolgok. Errõl a pillanatról persze senki nem beszél
nyilvánosan. De attól kezdve lehet tudni, hogy már
„csak” az utolsó fázis van hátra, némi utómunkálattal.
Ezt a pillanatot azonban csak megérezni lehet. Megérezni, hogy most, most valami eldõlt. De még senki
nem mondja. Csak gondolja.

A levezetõ elnök magánya.

munkavállalók követeléseiért, sõt az õket képviselõ
szakszervezetekért sem.

És eljött december 30-a, esete fél nyolc. A MÁV Zrt.
vezérigazgatója és a reprezentatív szakszervezetek elnökei szinte hallható megkönnyebbült sóhajjal ültek az
aláírásra kijelölt asztalhoz. Mindenki fáradt volt, de
tudták, hogy vállalható megállapodás született. (A kormányzat részérõl kapcsolatot tartó miniszter nem kis
megnyugvással konstatálhatta, hogy nem lesz munkabeszüntetés a Magyar Államvasutak Zrt-nél.)
Dr. Borsik János

December 29-én történt valami. Sokéves tárgyalási is-

Megállapodtak a Vasúti Érdekegyeztetõ Tanácsban
2006. december 30. szombat 21:08
[MTI]
Megállapodtak a MÁV Zrt. és a vasutas szakszervezetek képviselõi szombaton a kollektív szerzõdésrõl, a
2007. évi bérfejlesztésrõl, a foglalkoztatáspolitikáról, a
munkáltató és a szakszervezetek közötti középtávú
együttmûködési szerzõdésrõl a Vasúti Érdekegyeztetõ
Tanácsban.
Az aláírását követõen a MÁV Zrt. közlemény tudatta,
hogy a megállapodás értelmében 2007. évben az alapbérek átlagosan 7,5 százalékkal növekednek. A heti
munkaidõ egy, illetve két órával, heti 37,5 illetve
38 órára emelkedik. A heti munkaidõalap növekedést
a munkáltató pótlék fizetésével ellentételezi. A kollektív szerzõdést egy év helyett két évre szóló hatállyal kötötték meg a felek. A tárgyalások eredményeképpen a
MÁV Zrt. és a reprezentatív szakszervezetek középtávú – a 2007-2010 közötti idõszakra szóló – együttmûködési megállapodást is aláírtak – közölte a MÁV Zrt.
Borsik János, a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének
ügyvezetõ alelnöke az MTI-nek nyilatkozva úgy értékelte, hogy hosszú és nehéz tárgyalások után jutottak
el a felek az egyezségig, a MÁV Zrt. és az öt reprezentatív szakszervezet között létrejött megállapodás vállalható.
A részletekrõl szólva Borsik János elmondta, hogy az
átlagosan 7,5 százalékos személyi alapbéremelés mel-

lett a várható bruttó keresetnövekedés meghaladja a
10 százalékot, efölött van az a jövedelemátrendezés,
ami a munkaidõ-emelkedés ellentételezésére született. Példaként említette, hogy ez utóbbi a mozdonyvezetõknél 9 százalékot jelent. Borsik János elmondta,
a létrejött megállapodás a vasutasoknak azt jelenti,
hogy nem csökken a reálkeresetük 2007-ben, és van
esély arra, hogy érzékelhetõ mértékben emelkedjen.

A szakszervezeti oldal.
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MEGÁLLAPODÁS
a mozdonyvezetõk foglalkoztatásáról
A MÁV ZRt. és a Mozdonyvezetõk Szakszervezete a
mozdonyvezetõk foglalkoztatása tárgyában az alábbi
megállapodást kötik:

citásnak megfelelõ létszám MÁV Cargo ZRt.-hez, vagy
más, mozdonyvezetõt foglalkoztató társasághoz való
átszerzõdéséhez.

1. A MÁV ZRt. - vagy annak mozdonyvezetõket foglalkoztató utódszervezete - kötelezettséget vállal arra,
hogy a jelen megállapodást követõ 5 évig mozdonyvezetõ munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát létszámleépítés, vagy átszervezés címén
nem szünteti meg.

d) A MÁV ZRt – vagy annak mozdonyvezetõket foglalkoztató utódszervezete – a rendkívüli foglalkoztatási
helyzetet mindaddig fenntartja, amíg az elõzõekben
részletezett intézkedésekkel és természetes fogyási
módokkal a létszám a szükséges mértékre nem csökken.

Amennyiben elõre nem tervezhetõ események, vagy
folyamatok (pl.: vonalbezárások, forgalomszüneteltetés, jelentõs piacvesztés) miatt ki nem használt mozdonyvezetõi kapacitás keletkezne, Felek az alábbi intézkedésekben állapodnak meg (a felsorolás az intézkedések prioritását jelöli):

b) A teljes foglalkoztatás érdekében az érintett területeteken a MÁV ZRt. – vagy annak mozdonyvezetõket
foglalkoztató utódszervezete - a mozdonyvezetõk
részmunkaidõs foglalkoztatására tér át. A munkarendek és a munkabér megállapítása vonatkozásában az
adott helyzetre Felek megállapodást kötnek.

2. A MÁV ZRt. - vagy annak mozdonyvezetõket foglalkoztató utódszervezete - kötelezettséget vállal arra,
hogy a mozdonyvezetõ-gyakornoki munkakörben alkalmazott munkavállalók létszáma, a mozdonyvezetõ
kiképzés, valamint a nyugdíjas mozdonyvezetõk viszsza- illetve továbbfoglalkoztatása kérdésében fenntartja a megállapodásos viszonyt a Mozdonyvezetõk Szakszervezetével. Ennek keretében Felek a mozdonyvezetõi létszámigényrõl - munkáltatói elõterjesztés alapján
– évente egyeztetnek, és az alkalmazható mozdonyvezetõ-gyakornokok létszámáról, valamint a vissza- illetve továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok számáról megállapodnak.
2007. évben a foglalkoztatható mozdonyvezetõ-gyakornokok maximális létszámát Felek 100 fõben határozzák meg, mely bõvül a mozdonyvezetõi létszámban 2006. július 1. és 2007. december 31. között bekövetkezõ ösztönzött nyugdíjazás és természetes
fogyás mértékével.

c) Munkáltató lehetõséget ad a ki nem használt kapa-

2006. december 29.

a) A körülmények ismertté (eldöntötté) válása esetén a
folyamatban lévõ utánpótlási terveket, képzéseket, valamint a más munkakörben történõ foglalkoztatás lehetõségeit közösen felülvizsgálják és megállapodnak a
teendõkben.

MEGÁLLAPODÁS
a MÁV Zrt. 2007. évi bérintézkedéseirõl és a béren kívüli
juttatások feltételeirõl
A megállapodás célja
A MÁV Zrt. és az aláíró szakszervezetek megállapodnak, hogy
• a Társaság 2007. évi bérintézkedéseit és a béren kívüli juttatások feltételrendszerét az alábbi szabályok
mentén határozzák meg; és
• a humánpolitikai vezérigazgató-helyettes a bérintéz-

kedések végrehajtásáról a megállapodás aláírását követõ 15 napon belül végrehajtási utasítást készít.
• A 2007. évi intézkedések
• Alapbéresítés, pótlékok rendezése
• Bérsávok meghatározása
• Bérfejlesztés megvalósítása
• Munkaidõ megváltása
• Teljesítményösztönzõ juttatás
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• Munkavállalói csoportok béremelése
• Munkakörök, besorolási rendszer és a munkaerõ-piaci pozíció erõsítése
• Béren kívüli juttatások rendszere

2007. január
III. 2007. évi bérfejlesztés
Alapja: 2006. december 31-i személyi alapbérnek a
l,5%-os teljesítményösztönzõ juttatás alapbéresítésével
képzett összege.

I. Alapbéresítés, pótlékok rendezése
a) 2007. január 1-jétõl alapbéresítésre kerül a 2006.
évben kifizetett l,5%“os teljesítményösztönzõ juttatás.
Az alapbéresítés vetítési alapja a 2005. december 31én statisztikai vagy munkajogi és 2006. november 30án is statisztikai állományban foglalkoztatott- illetve
betegség miatt jogi állományban lévõ munkavállalók
2006. december 31-i személyi alapbére.
b) Racionalizálási intézkedések a következõ, személyi
alapbér arányában meghatározott pótlékok vonatkozásában:
• 7, 12 és 12,5%-os mértékû mûszakpótlékok felülvizsgálata, egységesítése, megszûntetése illetve magasabb mûszakpótlékra történõ ráállítása.
• A havi rendszerességgel folyósított fix és %-os mértékû csoportvezetõi pótlékok megszûntetése a Gépészeti üzletágnál (egyidejûleg egy új munkakör kialakítása);
• véradási átalány, TVG figyelõi pótlék, és egyéb jutalék címén kifizetett pótlékok megszûntetése.
Végrehajtás idõpontja: Folyamatos, további megállapodások mentén, a KSZ erre vonatkozó módosítását
követõen.
II. Bérsávok
Az aláíró felek egyaránt kívánatosnak tartják a MÁV
Zrt. Munkaköri Kategóriákhoz (továbbiakban MMK)
tartozó személyi alapbérsávok szûkítését.
A felek egyetértenek abban, hogy:
• cél a munkakörök értékéhez rendelt, zárt bérsávok
medián értékeinek a piaci medián értékhez való közelítése,
• a sávminimumra való ráállás (alulról felzárkóztatás)
kötelezõ,
• a zárt személyi alapbérsávokat a 7. számú melléklet
mutatja be.
A MÁV ZRt.-hez újonnan belépõ, felsõfokú állami iskolai végzettséggel (oklevéllel ill. diplomával) rendelkezõ pályakezdõk minimális személyi alapbére
• fõiskolai végzettség esetén 182.000 Ft/hó,
• egyetemi végzettség esetén 192.500 Ft/hó.

Mértéke: munkaköri csoportonként eltérõ
• 6-8 MMK: 8,0 %
• 9-17 MMK: 7,5%
Végrehajtása:
• Alanyi jogú bérfejlesztés:
– 6-8 MMK-ba tartozó munkavállalóknál 8%, de minimum 5000 Ft
– 9-13 MMK-ban tartozó munkavállalóknál 6%, de
minimum 5000 Ft
– 14-17 MMK-ban tartozó munkavállalóknál
5000 Ft.
A 6-8 MMK-hoz, a 9-13 MMK-hoz és a 14-17 MMKhoz kapcsolódó bérfejlesztési összeg nem csoportosítható át az egyes kategória csoportok között
• Differenciált bérfejlesztés: az alanyi jogú bérfejlesztésen felül
– 6-8 MMK-ba tartozó munkavállalóknál 0,0%-os,
– 9-13 MMK-ba tartozó munkavállalóknál 1,5%-os,
– a 14-17 MMK-ba tartozó munkavállalóknál az alanyi jogon járó 5000 Ft-os bérfejlesztés és a 7,5%os bértömeg különbsége.
A bérfejlesztést a munkáltatói jogkört gyakorló differenciálási lehetõségének biztosításával kell végrehajtani.
A differenciálás a következõ objektív szempontok figyelembe vételével történhet:
• Az üzletági, igazgatósági szervezeti egységeknél esetlegesen kialakult bérfeszültségek kezelése;
• az egy MMK-ba sorolt, de hierarchikusan egymásra
épülõ munkakörök bérfeszültségeinek kezelése.
Az üzletági, igazgatósági szervezeti egységek az érintett
szakszervezetekkel a differenciálás gyakorlati végrehajtására a megállapodásban szereplõ objektív differenciálási szempontok alapján a Mûködési és Szervezeti
Szabályzathoz igazodóan, a végrehajtási utasításban
felsorolt szervezetekre a megállapodás aláírását követõ
15 napon belül megállapodást kötnek.
Az alapbéremelés vetítési alapja a 2006. december
31-én és 2007. január 1-jén egyaránt statisztikai állományban foglalkoztatott munkavállalók 2006. december 31-i személyi alapbére, illetve a jelen megállapo-
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dás I.a) pontjában érintetteknél az a szerint keletkezett
személyi alapbér.

pótlék a munkavállalót addig illeti meg, míg a 37,5
órás, illetõleg 38 órás foglalkoztatása megvalósul.

A bérfejlesztés a MÁV Zrt. 2006. december 31-én és
2007. január 1-jén egyaránt statisztikai állományban
foglalkoztatott teljes- és részmunkaidõs munkavállalói
részére jár. A jogi állományban lévõ munkavállalók
személyi alapbérét a státuszukban bekövetkezõ változás idõpontjában kell rendezni.

• A munkaidõ növelés kompenzálásának mértéke
– Vontatási utazóknál (mozdonyvezetõ, mozdony segédvezetõ) 9,0%
– Vonatkísérõknél 4,0%
– Többi munkakörben 3,5%
• A munkaidõ növelési pótlék csak a 2006. december
31-én és 2007. január 1-jén statisztikai állományban
foglalkoztatott
– teljes munkaidõs munkavállalókat, illetve
– a 2006. december 27-én aláírt megállapodás hatálya alá tartozó vonatfel-, átvevõi munkakörbe tartozó munkavállalókat illeti meg.

Végrehajtás idõpontja: 2007. január 1-jei hatállyal, a
2007. januári bérek kifizetésével együtt, a 2007. februári bérfizetési napon, amennyiben a Megállapodás
aláírását követõ 15 napon belül, azaz legkésõbb január 15-ig:
• a humánpolitikai vezérigazgató-helyettes végrehajtási utasítást ad ki,
• az üzletági, igazgatósági szervezeti egységek az érintett szakszervezetekkel a differenciálás gyakorlati
végrehajtására megállapodást kötnek.
Amennyiben fentiek csak 2007. január 15 után, de
2007. január 31-ig teljesülnek a végrehajtás idõpontja:
visszamenõlegesen 2007. január 1-jei hatállyal, elõször
a 2007. februári bérek kifizetésével együtt, a 2007.
márciusi bérfizetési napon történik.
Amennyiben az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban
2007. január 31.-ig a Megállapodásban elfogadott
7,5% bérfejlesztést és 1,5% társasági eredmény mutató teljesítéséhez kötött teljesítmény ösztönzõ juttatást
meghaladó mértékû béremelési ajánlást fogadnak el a
felek, (azaz az OÉT ajánlás középértéke meghaladja a
9%-ot), a MÁV ZRt. és a Megállapodást aláíró szervezetek felülvizsgálatot kezdenek.
A differenciálás végrehajtásáról a munkáltató a Vasúti
Érdekegyeztetõ Tanácson a bérfejlesztés végrehajtását
követõ két hónapon belül tájékoztatást ad.
IV. Munkaidõ megváltása
• A munkaerõ-piaci helyzet erõsítése, illetve a mûködési hatékonyság növelése érdekében az alábbi
munkaidõ növekedés valósul meg.
– a vontatási utazóknál a jelenleginél 2 órával magasabb, azaz 38 óra a kötelezõ heti munkaidõ (határozatlan idõre),
– a vonatkísérõ és további munkakörökben a jelenleginél 1 órával magasabb, azaz 37,5, illetve 38 óra
a kötelezõ heti munkaidõ (2007 évre).
• A munkaidõ növelés kompenzálása munkaidõ növelési pótlékkal valósul meg, amely a törzsbér részét
képezi (mûszakpótlék alapja). A munkaidõ növelési

Végrehajtás idõpontja: 2007. március 1-tõl, elsõ kifizetés az áprilisi bérfizetési napon.
V. Teljesítményösztönzõ juttatás
Az aláíró felek rögzítik, hogy
• a MÁV Zrt. a társasági szintû komplex teljesítményösztönzési rendszer részeként – a rövidtávú vezetõi
ösztönzési rendszerbe tartozó munkavállalók kivételével – valamennyi munkavállaló részére társasági
eredmény mutató teljesítéséhez kötött teljesítmény
ösztönzõ juttatás egyszeri kifizetés lehetõségét biztosítja l,5%-os bérfejlesztésnek megfelelõ bértömeg
mértékéig;
• ezen bértömeg felosztása a Mûködési és Szervezeti
Szabályzathoz igazodóan, a végrehajtási utasításban
felsorolt szervezetekre történik;
• a Vasúti Érdekegyeztetõ Tanácsban a felek az alkalmazott mutatókról a MÁV Zrt. üzleti tervének elfogadását követõ 30 napon belül megállapodnak.
Az értékelésre a 2007. I–IX. havi tényadatokból számított éves várható teljesítés alapján kerül sor, amelynek
eredményérõl a végrehajtását követõen a munkáltató
a Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács részére tájékoztatást
ad.
A kifizetés végrehajtása a 2007. novemberi bérekkel
együtt, a 2007. decemberi bérfizetési napon történik.
A MÁV Zrt. a 2007. évi üzleti tervezés során a 2007.
évi bérköltség tervében a kifizetés (1,5%) forrását biztosítja.
VI. Munkavállalói csoportok béremelése
A keresetemelésben részesülõ munkavállalók vonatkozásában a reprezentatív szakszervezetek munkavállalói
csoportok kialakítására tehetnek javaslatot, akik között
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– de a csoporton belül maradva – az átlagostól eltérõ
béremelési módszert indítványozhatnak. A javaslatot
tevõ reprezentatív szakszervezetek és a munkáltató
között létrejött megállapodásokat az aláíró felek elfogadják.
VII. Béren kívüli juttatások
A választható béren kívüli juttatások keretösszege
210.000 Ft/fõ/év.
Végrehajtása: A munkavállaló részére járó VBKJ keretbõl - február 10-ig megtett nyilatkozata alapján - választott elemek értékének átutalását havonta utólag
egy ízben, a tárgyhót követõ 10. napig kell teljesíteni.
A VBKJ keretbõl járó részösszeg elsõ utalására 2007.
március 10-ig kerül sor, azaz a munkavállalók a februári fizetéssel kapják meg az elsõ kéthavi, részarányos
VBKJ összeget.
VIII. További intézkedések
Munkáltató kötelezettséget vállal a 2007 évben munkajogi jogutódlással kiszervezett munkavállalókat megilletõ munkaidõ növelési pótlék alapbéresítésére.
Az aláíró felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat a Kollektív Szerzõdés 2007. évre vonatkozó módosításánál elfogadják, illetve azokkal egyetértenek.

Örömteli hírt kaptunk az APEH-tõl: kollégáink, barátaink, szimpatizánsaink, mindazok, akik azonosulni tudtak Alapítványunk céljaival, a 2005 évi jövedelmük
után fizetett adójuk 1%-ának felajánlásából összesen
8 047 174 Ft-ot juttattak el Alapítványunkhoz.
Az összeg emelkedett az elõzõ évhez képest. Elegendõnek tûnik az alapítvány céljaiban leírtak megvalósításához, de nem tartalmaz elegendõ forrást érezhetõ
segély, támogatás növeléshez, esetleg új juttatások bevezetéséhez. Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük a
mozdonyvezetõ társadalom létszámát, és ismerve a jövedelmi helyzetét, ki kell jelentenünk: még mindig

2007. január
1. számú melléklet
A MÁV Munkaköri Kategóriákhoz tartozó 2007. évi
személyi alapbérsávok

MMK

Személyi alapbér
Minimuma (Ft/hó)

Személyi alapbér
maximuma (Ft/hó)

6

72 000

91 000

7

75 000

99 000

8

77 000

108 000

9

83 000

124 000

10

94 000

147 000

11

104 000

170 000

12

118 000

217 000

13

164 000

260 000

14

197 000

295 000

15

221 000

358 000

16

267 000

439 000

17

335 000

537 000

Budapest, 2006. december 30.

csak a kollégák kb. negyede ajánlja fel adójának 1%-át
alapítványunk számára.
Megértem azokat a kollégákat, akik valamilyen oknál
fogva szívükhöz közelebb álló alapítványt, társadalmi
szervezetet választanak, és adójuk 1%-át oda adják.
Viszont azt is gondolom, sok olyan mozdonyvezetõ
van, aki egyszerûen fel sem ajánlja adójának ezt a részét. Õket kell elérnünk, õk azok, akik másoktól nem
vonják el a segítséget, ugyanakkor jelentõsen segíthetnek nekünk – és ez által maguknak.
Nem öncélú ez a megállapítás. Több 1% = több segítség. Egyre nagyobb számban fordulnak hozzánk a
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kollégák, egyre többen kérnek segítséget. Havonta ülésezünk, és havonta 30-50 segélykérelemmel kell foglalkoznunk. Próbáljuk a kérelmeket objektíven elbírálni – bár esetenként ez elég nehéz a rendelkezésre álló
adatokból. Szerencsére kezdik megfogadni a kérelmek
továbbításával foglalkozó kollégák a korábbi tanácsainkat. Ma már általában, megvannak a határozatok, az
igazolások, és a környezettanulmányok. Ezek a kérelmek egyúttal hivatalos, pénzügyi bizonylatok is, az
APEH bármikor ellenõrizheti az abban leírtak valódiságát! Kérek mindenkit, ennek a figyelembevételével járjon el.
Erõteljesen növekedtek – mind darabszámukat, mind
pedig összegszerûségüket tekintve - az un. kárfelelõsségi segélyek. Közös érdekünk, hogy ezeket az összegeket, minél alacsonyabb szinten tartsuk. Ez pedig leginkább a helyi tisztségviselõkön múlik.
Kérésem a tisztségviselõkhöz az, hogy a felajánlások
növelése érdekében, magyarázzák el a kollégáknak,
hogy ezzel az 1%-kal, magukon segítenek. Üléseink
nyilvánosak, minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Egy másik témáról is írnom kell.
Alapítványunk elkülönítetett számlán kezeli a Kõnig
Norbert javára gyûjtött összeget. Bizonyára tudjátok
Õ egy kollégátok gyermeke, akinek Németországban
lesz lehetõsége – az ígéretek szerint januárban – májátültetésre. Jelenleg is donorra vár a kisfiú. Az Alapítványunk nevében is köszönöm a kollégák és a tagcsoportok segítségét, mindazokét, akik fontosnak tartották ezt
az ügyet támogatni. Sajnos az összegyûlt összeg (272
500 Ft) nem fedezi a mûtét költségeit. Kérem, akik
még nem tettek felajánlást, és szándékukban áll, tegyék meg. Természetesen, aki igényli annak a felajánlott összegrõl adóigazolást adunk ki, amivel személyi
jövedelemadóját csökkentheti!
Hamarosan itt az évvége, az adóbevallások idõszaka
nincs már olyan messze. Az 1% felajánlásánál gondoljatok arra az alapítványra, amely segíthet rajtatok, ha
igazán baj van. A fenti logót gyakrabban fogjátok ezután látni, reméljük ezáltal hamarabb beugrik: ha segítség kell: Alapítvány, ha 1%: Alapítvány.
Tóth Ferenc Attila, a kuratórium elnöke

A Vasutas Nyugdíjpénztár önkéntes
Pénztári Ágazatának 2007. évi tájékoztatója
Tisztelt Vasutas Munkavállalók!

3. sáv 100.001- 150.000 Ft között fedezeti tartalék
98%, mûködési tartalék 2%, likviditási tartalék 0%.

Megköszönjük bizalmát, ha nyugdíjas éveinek biztonsága érdekében 2006. évben a VBKJ rendszer keretében az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj fizetését választotta.

4. sáv 150.001 Ft-tól a fedezeti tartalék 100%.

Elérkezett 2007. év, amikor önnek ismét döntenie kell
a MÁV ZRt. által rendelkezésre bocsátott VBKJ-keret
összegérõl. Ehhez szeretnénk önnek segítséget nyújtani tájékoztatónkkal.

• Biztonság a nyugdíjas évekre.
• Az egységes tagdíjon felüli többlet tagdíj vagy eseti
befizetés 150.000 Ft-ig sávos formában oszlik meg
az alapok között. A 150.000 Ft-on felüli rész teljes
egészében kerül az egyéni számlájára.
• Az egyéni számlán Jóváírt hozam mentes a kamatadó alól.
• A pénztártag az egyéni számla összegére kedvezményezettet jelölhet.
• A tagdíj saját jövedelembõl történõ fizetése esetén a
pénztártag 30%-os adókedvezményt vehet igénybe,
amely minden évben az egyéni számlán kerül jóváírásra.
• Öregségi (elõrehozott, korengedményes) nyugdíjazás esetén 3 éves tagsági viszony után a szolgáltatás

Az egységes tagdíj mértéke 2007. évben is változatlanul havi 5.300 Ft, amely sávosan oszlik meg az alapok
között.
1. sáv 63.600 Ft-ig: fedezeti tartalék 94,74%, mûködési tartalék 5%, likviditási tartalék 0,26%
2. sáv 63.601 - 100.000 Ft között fedezeti tartalék
95,80 %, mûködési tartalék 4%, likviditási tartalék
0,20%

Miért érdemes a Vasutas Nyugdíjpénztárban önkéntes pénztári tagnak lenni?
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adómentes. Rokkantsági nyugdíjazás esetén a tagsági viszony idõtartamától függetlenül adómentes a kifizetés.
• A Pénztár alacsony költségek mellett a hozamot tekintve is elõkelõ helyen áll a többi önkéntes nyugdíjpénztár között. A 2000-2005-ös idõszak hozamait
vizsgálva a Vasutas Nyugdíjpénztár volt a 2. legjobb
a tízezer fõnél több tagot számláló nyugdíjpénztárak
között. A Pénztár nettó - költségekkel csökkentett hozama az elmúlt 5 évben átlagosan 10,41% volt,
mely évente átlagosan 5,28%-kal haladta meg az infláció mértékét, ezáltal jelentõs reálhozamot biztosítva minden pénztártag részére.
Hogyan juthat a pénztártag a nyugdíjpénztári megtakarításhoz már a nyugdíjazás elõtt?
• Folyamatos tagdíj fizetése esetén az egyéni számla
összegének maximum 30 %-áig kedvezõ kamatozás
mellett tagi kölcsön igényelhetõ. A tagsági viszony
fennállása alatt a kölcsön felvétele többször ismételhetõ.
• A 10 éves várakozási idõ letelte után a hozamot (értékelési különbözetet) adómentesen veheti fel és a
havi tagdíj fizetésével nyugdíjas éveire tovább takarékoskodhat.
• A 10 éves várakozási idõ letelte után a tõke összege
is felvehetõ részben vagy egészben, de ebben az
esetben ez adóköteles jövedelemnek minõsül és százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás is terheli.
Kedvezõ azonban, hogy a 12. évtõl sávosan évente
10 %-kal csökken az adóalap mértéke, a tagsági viszony 21. évében viszont az egyéni számla teljes öszszege adómentesen vehetõ igénybe.
• A 10 éves várakozási idõ letelte, illetve a nyugdíj korhatár elérése után a pénztártag az egyéni számla követelés legfeljebb 50 %-át hitelintézettel kötött szerzõdésben fedezetként felajánlhatja tagi lekötés formájában.
Nyugdíjazás esetén milyen szolgáltatást nyújt az
Önkéntes Pénztári Ágazat?
• Egyösszegû szolgáltatást.
• 3, 5, 10 vagy 15 év idõtartamú járadékszolgáltatást.
• Egyösszegû szolgáltatás és járadékszolgáltatás kombinációját.
Amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztári tag nem jogosult rokkantsági nyugdíjazásra, mert munkaképességét csak 50 %-bán veszítette el és ebben az állapotában legalább 1 évig javulás nem várható, a 10 éves várakozási idõ eltelte elõtt átléphet egészség-, vagy
Önsegélyezõ pénztárba.

2007. január
Tagsági viszony létesítése:
A belépési nyilatkozat egy példányban történõ kitöltése. Más önkéntes nyugdíjpénztárból történõ átlépés
esetén a belépési nyilatkozaton a jelenlegi önkéntes
nyugdíjpénztárának megnevezése. Az átléptetés lebonyolítását a nyugdíjpénztár elvégzi.
További kérdéseivel forduljon bizalommal Nyugdíjpénztárunkhoz!
Nyomtatványaink az internetrõl is letölthetõk a
www.vasutaspenztar.hu web-oldalunkról.
Ügyfélszolgálat ideje, telefonszáma:
Hétfõn, pénteken: 9-12 óráig, szerdán: 9-16 óráig
Városi tel: 06/1/220-8638, 06/1/221-7193,
06/1/363-7716
Vasúti tel: 01+31-90, 01+35-05, 01+35-08
Városi fax: 06/1/220-8778/114.
Vasúti fax: 01+31-90/114.
E-mail: vasutasp@t-online.hu
www.vasutaspenztar.hu
Vasutas Nyugdíjpénztár

Válaszd az egészséget!
A Vasutas Egészségpénztár tájékoztatója
Tisztelt Vasutas Kollégák! Tisztelt Tagtársak!
Összeállításunkkal célunk, hogy tájékoztatást adjunk a
Vasutas Egészségpénztár tevékenységérõl
1. Bemutatkozás
A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Egészségpénztár
közel tízéves múltra visszatekintõ tapasztalatával, 33 ezer
fõt meghaladó taglétszámával és 2,8 Mrd Ft-os vagyonával az egészségpénztári szakma egyik meghatározó szereplõje.
A pénztár alakuló közgyûlését 1996. november 29-én tartotta 147 fõ részvételével. A pénztárat a MÁV munkavállalói alapították, munkáltatói segítséggel.
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Az egészségpénztárakon keresztül, egyéni befizetések teljesítésével vagy munkáltatói hozzájárulással jelentõsen
csökkenthetõk az egészség megõrzésével kapcsolatos kiadások.
Egészségpénztári megtakarításokkal azokra az élethelyzetekre lehet kedvezõen takarékoskodni, amelyekben az öngondoskodás szerepe egyre inkább elõtérbe kerül: az
egészségügyi kiadásokra.
A Vasutas Egészségpénztár célkitûzése a tagok érdekeit figyelembe vevõ gazdaságos mûködés, a vállalt szolgáltatások egyre magasabb színvonalon történõ teljesítése. Ez garanciát jelent arra, hogy tagjaink befizetései biztos helyen
vannak, az egészség megõrzésének céljából tagjaink által
megtakarított összegek rendelkezésre állnak és a jövõben
is megfelelõen hasznosulnak.
2. A pénztár által nyújtott szolgáltatások
Az egészségpénztári szolgáltatások igénybevételére és elszámolására vonatkozó szabályokat az 1993. évi XCVI.
törvény, a 263/2003 (XII. 24.) Kormányrendelet, a pénztár
Alapszabályzata és Szolgáltatási Szabályzata határozzák
meg.
A Vasutas Egészségpénztár valamennyi, a jogszabályok által engedélyezett szolgáltatást finanszíroz. Alapelvünk,
hogy szabályzatainkkal, eljárási rendünkkel minél nagyobb
mozgásteret adjunk tagjaink részére.
Az egészségpénztár által nyújtott szolgáltatások szabályai 2007-ben
A Vasutas Egészségpénztár által nyújtott szolgáltatások
szabályai 2007. május 31-ig nem változnak.
Az egészségpénztár adómentesen nyújthatja 2007. május
31-ét követõen is az alábbi egészségügyi célú szolgáltatásokat:
• egészségügyi szakellátás (térítésköteles orvos, fogorvos,
nõgyógyász, szemmûtét, stb.),
• gyógyterápiás intézetek szolgáltatásai, fürdõgyógyászati
kezelések, gyógyterápiás kezelések (gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápia),
• gyógyüdülés, egészségügyi üdülés,
• otthoni gondozás,
• fogyatékkal élõk támogatása (vak személy részére vásárolt speciális könyvek, mozgáskorlátozottak életvitelét
megkönnyítõ eszközök, vakvezetõ kutyával összefüggõ
költségek),
• gyógyszerek, gyógy-tápszerek, gyógyszertárban kapható
OGYI engedélyes termékek, gyógyvizek, gyógyiszap árának támogatása,
• gyógyászati segédeszközök, lakossági felhasználásra alkalmas orvostechnikai eszközök, csecsemõ- és betegápolási cikkek megvásárlásának támogatása,
• vizitdíj, kórházi napidíj támogatása,
• pénztártag betegség miatti kiesõ jövedelmének részbeni
pótlása,

• hátramaradottak támogatása.
A sporttevékenység 2007. június 1-tõl akkor számolható el
adómentesen, ha a pénztártag egészségtervvel rendelkezik, és egészségtervében az állapotfelmérést elvégzõ orvos
prevenciós szolgáltatásként javasolta.
Az egészségpénztár 2007. május 31-ig adómentesen,
2007. június 1-tõl életmódjavító szolgáltatásként adókötelesen nyújthatja az alábbi szolgáltatásokat:
• természetgyógyászati szolgáltatás,
• rekreációs üdülés,
• sporteszköz vásárlása és bérlése, sportolás (egészségterv
nélkül),
• fog- és szájápolók, gyógyteák árának támogatása,
• életmódjavítását elõsegítõ kúrák (pl. fogyókúra, léböjt
kúra stb.) támogatása.
3. A szolgáltatások igénybe vétele
Az egészségpénztárnál várakozási idõ nincs, a munkáltató
által átutalt összeg vagy a tag által teljesített egyéni befizetés egészségkártyával akár a könyvelést követõ munkanaptól igénybe vehetõ egészségpénztári szolgáltatásokra.
A pénztártag egyéni egészségszámlájára terhére közeli
hozzátartozója (házastárs, szülõk, nagyszülõk, gyermekek,
unokák) és élettársa részére is igénybe veheti a pénztár
szolgáltatásait.
A pénztártag és közeli hozzátartozói által igénybe vett
szolgáltatás értékét teljes egészében az érintett tag egyéni
számlájának a megterhelésével fizeti a pénztár.
A szolgáltatások közül az egészségügyi szakellátás, gyógyterápiás szolgáltatások, (gyógyfürdõ? gyógytorna, gyógymasszázs stb.), gyógykúrák, természetgyógyászat, otthoni
ápolás, üdülés csak akkor számolható el az egészségpénztárban, ha a pénztár szerzõdést kötött a szolgáltatóval.
A pénztár a tag kérésére minden olyan szolgáltatóval megköti a szerzõdést, aki az vállalja, ha a szerzõdés megkötésének jogszabályi akadálya nincs.
Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, vizitdíj, napidíj, a fogyatékkal élõk szolgáltatásai, sportszolgáltatások bármely
szolgáltató számlája alapján elszámolhatók.
A szolgáltatások készpénzkímélõ módon igénybe vehetõk
az egészségpénztári kártya használatával, kártyaelfogadó
terminállal nem rendelkezõ szolgáltatóknál telefonos engedélyeztetéssel. Egészségkártya használata esetén nincs
szükség a megvásárolt termék, szolgáltatás árának megelõlegezésére, a vásárlást igazoló számlákkal kapcsolatos adminisztráció nem a pénztártagot terheli.
Készpénzes fizetés esetén a számlákat (mely termék vásárlásánál a tag vagy hozzátartozója, szolgáltatás igénybevételekor a pénztár nevére szól) a pénztártag által aláírt igénybejelentõ nyomtatvány kíséretében kell a pénztárba eljuttatni. A pénztár a számla ellenértékét az egyéni számlán

12
rendelkezésre álló aktuális egyenleg erejéig utalja át.
A számlák feldolgozása folyamatos, a beérkezéstõl számított 8 munkanapon belül történik meg az utalás.
A tag a bankszámláján az utalást követõ banki napon már
jóváírásra kerül a pénz, míg a lakcímre történõ utalás hoszszabb idõt vesz igénybe a postai kézbesítés idõigénye miatt.
Az egészségpénztár szerzõdött szolgáltató partnerei a tagoknak 5-25 % kedvezményt nyújtanak a szolgáltatások
igénybe vételéhez.
4. Befizetés az egészségpénztárba
2004. január 1. óta az egységes tagdíj változatlanul:
5000 Ft.
Az egységes tagdíj fizethetõ:
• VBKJ keret felhasználásával,
• munkabérbõl, levonással,
• a VBKJ keretbõl és a munkabérbõl együttesen.
A munkavállaló döntésétõl függõen, az egységes tagdíjon
felül többlet tagdíj is fizethetõ a VBKJ keretbõl vagy munkabérbõl.
2007. január 1-tõl éves szinten 60.000 Ft befizetés eléréséig a befizetés 90,5%-a, 60.000 Ft felett a befizetés minden egyes forintja az egyéni számlára kerül.
Egyéni befizetés a pénztár OTP Banknál vezetett
11794008-20501709 számú számlájára lehetséges, vagy
kérésre a pénztár ügyfélszolgálata átutalási postautalványt
küld.
5. Az egészségpénztári befizetések adókedvezménye
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A belépéssel kapcsolatban az alábbi teendõi vannak:
• töltse ki a Vasutas Egészségpénztár belépési nyilatkozatát 3 példányban és küldje meg a pénztár címére
• a VBKJ jegyzés keretében válassza az egészséget!
A belépési nyilatkozat pénztárunkhoz történõ leadását követõen záradékolásra kerül.
A tagság a záradékolás napjától él, ekkortól tudja igénybe
venni tag a pénztár szolgáltatásait.
A belépési nyilatkozat egy példányát, mely tartalmazza
tagkódját és az internetes szolgáltatások eléréséhez alkalmas jelszót is a tag részére visszaküldjük (munkáltatói hozzájárulás esetén 1 példányt a munkáltatói is kap).
A belépésnek semmilyen díja nincs. A szolgáltatások
igénybe vételét egyszerûsítõ, öt évi érvényes egészségkártya egyszeri díja 1.000 Ft, mely az egyéni számlából kerül
levonásra.
Várjuk szeretettel tagjaink körében!
7. A pénztár elérhetõsége
Székhely, ügyfélszolgálat:
1144 Budapest, Kõszeg u. 26.
Levelezési cím: 1583 Budapest Pf. 36.
A vasúti postán feladott leveleket is kézbesítik.
Telefonszám:
Vasútüzemi (t/f): (01) 41-36, 41-79
(06-1) 880-6550
Fax: (06-1) 880-6580
E-mail: info@epenztar.hu
Honlap: www.epenztar.hu

Egyes adókedvezmények csökkenése és megszüntetése
mellett, az öngondoskodás szerepének hangsúlyozása érdekében 2007-ben is fennmarad az önkéntes kölcsönös
biztosító pénztári adókedvezmények rendszere (egyéni
befizetések, prevenciós szolgáltatások és két éves
lekötések kedvezménye). Az egyéni befizetések után (éves
szinten 333 ezer Ft, 2020. január 1. elõtt nyugdíjba vonulók esetében 433 ezer Ft) 30 % adókedvezmény pénztári
jóváírásáról rendelkezhet a pénztártag az adóhatóság felé,
éves adóbevallása keretében.
A pénztártag rendelkezése alapján az adóhatóság által átutalt összeget a pénztár levonás nélkül írja jóvá a tag egyéni egészségszámláján, így az továbbra is a tagok egészségcélú megtakarításait növeli.
Ezt a lehetõséget jövedelemhatártól függetlenül minden
pénztártag igénybe veheti, akinek megfizetett (munkáltató
által levont) személyi jövedelemadója fedezetet nyújt rá.

Ügyfélszolgálati idõ:
Hétfõtõl - csütörtökig: 9-15 óra között
Pénteken: 9-12 óra között

6. Belépés az egészségpénztárba

Alapszabály (pdf)
Szolgáltatási szabályzat (pdf)
Belépési nyilatkozat (doc)
Szolgáltatási igény bejelentése (doc)

Felkeltettük érdeklõdését, és Ön még nem tag a Vasutas
Egészségpénztárban?

Automata telefonos egyenleglekérdezés
(06-1)224-0620
Kártyaközpont (06-1) 238-0361
Kérjük, ha a pénztár tevékenységével kapcsolatban további kérése, kérdése merül fel, látogassa meg honlapunkat a
www.epenztar.hu címen, keresse személyesen, telefonon
vagy e-mail-ben ügyfélszolgálatunkat, hogy segíthessünk!
Vasutas Egészségpénztár
A Vasutas Egészségpénztár legfontosabb szabályzatai
és nyomtatványai

2007. január
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TÁJÉKOZTATÓ
egyes vasúti mellékvonalak (14+5) személyszállítási feladatainak
közúton történõ megoldásáról
Elõterjesztõ: dr. Mosóczi László
üzletági általános vezérigazgató-helyettes
A Gazdasági és Közlekedési Miniszter 2006. december
6-án döntött arról, hogy 2007. március 3-án üzemzárástól a MÁV ZRt. alábbi 14 mellékvonalán:
• 13-as vasútvonal [Pápa-Tatabánya (86 km)],
• 14-es vasútvonal [Pápa-Csorna (37 km)],
• 24-es vasútvonal [Zalaszentgrót - Zalabér-Batyk
(6 km)],
• 27-es vasútvonal [Hajmáskér-Lepsény (31 km)],
• 62-es vasútvonal [Sellye-Villány (58 km)],
• 76-os vonal [Diósjenõ-Romhány (18 km)],
• 84-es vonal [Kisterenye - Kál-Kápolna (55 km)],
• 88-as vonal [Mezõcsát-Hejõkeresztúr ( 17 km)],
• 95-ös vonal [Kazincbarcika-Rudabánya (15 km)],
• 112-es vonal [Nyíradony-Nagykálló (23 km)],
• 129-es vonal [Békés-Murony (8 km)],
• 151-es vonal [Kunszentmiklós-Dunapataj (50km)],
• 152-es vonal [Kecskemét-Fülöpszállás (43 km)},
• 153-as vonal [Kalocsa-Kiskõrös (31 km)],
a személyszállítási szolgáltatás ideiglenes szüneteltetésére kerül sor. A szolgáltatási kötelezettség másnaptól,
március 4-én üzemkezdettõl a területileg illetékes Volán társaságokat terheli. Az érintett vonalakon az intézkedés az alábbi változásokat eredményezi.
1. 13-as vasútvonal: Pápa-Tatabánya (86 km).
A Pápa-Tatabánya szakaszon a személyszállítást ugyanezen célállomások között a Vértes Volán és a Bakony
Volán végzi.
A 13-as vonal Pápa-Környe szakaszán a vasúti személyszállítás szünetel. A vonal 12-es vonallal közös
Környe-Tatabánya szakaszán a személyszállítás folyamatos marad. Teherforgalom – elõreláthatólag – a
Pápa-Franciavágás közötti szakaszon (15 km) marad
meg.
Franciavágás-(Veszprémvarsány-Kisbér)-Környe szakaszon (71 km) mai ismereteink szerint sem személy,
sem teherforgalom nem lesz.
2. 14-es vasútvonal: Pápa-Csorna (37 km).
A vonal személyforgalmát a jelzett idõponttól a Kisalföld Volán (Gyõr) és a Bakony Volán (Pápa) látja el.
A vonalon teherforgalom, heti egy vonat, vonatonként
1-2 teherkocsi – egyelõre – megmarad.

3. 24-es vasútvonal: Zalaszentgrót - Zalabér-Batyk
(6 km).
A vonal személyforgalmát a Zala Volán (Zalaegerszeg)
veszi át.
A vonal teherforgalmi kiszolgálását célszerû ZalabérBatyk állomásra telepíteni.
4. 27-es vasútvonal: Hajmáskér-Lepsény (31 km).
A vonal személyforgalmát Veszprém-(HajmáskérLepsény)-Siófok útirányon indított autóbuszokkal a
Balaton Volán (Veszprém) és a Kapos Volán (Kaposvár)
veszi át.
A vonal teherforgalma – egyelõre – változatlan marad.
5. 62-es vasútvonal: Sellye-Villány (58 km).
A vonal személyforgalmát a Pannon Volán (Pécs) veszi
át.
A vonal teherforgalma Sellye-Vajszló és VillánySiklós/Harkány között megmarad.
6. 76-os vonal: Diósjenõ-Romhány (18 km).
A vonal személyforgalmát a Nógrád Volán (Salgótarján)
veszi át.
A vonal teherforgalma, heti 2-3 vonat, vonatonként 23 tehervagon, egyelõre megmarad.
7. 84-es vonal: Kisterenye - Kál-Kápolna (55 km).
A vonal személyforgalmát a Nógrád Volán (Salgótarján)
és az Agria Volán (Eger) veszi át Salgótarján(Kisterenye-Recsk-Kál)-Eger útirányon indított autóbuszokkal.
A vonalon teherforgalom marad Kál-Kápolna és Recsk
között.
Recsk és Kisterenye között sem teher, sem személyforgalom nem marad.
8. 88-as vonal: Mezõcsát-Hejõkeresztúr (17 km).
A vonal Mezõcsát és Miskolc közötti szakaszán a személyforgalmat a Borsod Volán (Miskolc) veszi át.
A vonal önálló szakaszán Mezõcsát és Hejõkeresztúr
között teher forgalom már eddig se volt, váltónaptól se
személy, se teherforgalommal a Mezõcsát-Hejõkeresztúr szakaszon nem számolunk.
A Hejõkeresztúr és Nyékládháza között a vonal – eredeti – 89-es számon tovább üzemel.

14
9. 95-ös vonal: Kazincbarcika-Rudabánya (15 km).
A vonalon a személyforgalmat a Borsod Volán (Miskolc) veszi át.
A teherforgalom mai formájában, heti 1-2 vonat, marad.
10. 112-es vonal: Nyíradony-Nagykálló (23 km).
A vonal személyforgalmát a Szabolcs Volán (Nyíregyháza) veszi át.
A vonalon teherforgalom nem volt.
11. 129-es vonal: Békés-Murony (8 km).
A vonal személyforgalmát a Körös Volán (Békéscsaba)
veszi át.
A vonalon teherforgalom nem volt.
12. 151-es vonal: Kunszentmiklós-Dunapataj
(50 km).
A vonal személyszállítási feladatait a Kunság Volán
(Kecskemét) veszi át.
A vonalon Kunszentmiklós és Solt között heti egy tehervonat közlekedett, vonatonként 1-3 tehervagonnal.
Solt és Dunapataj között se teher, se személyforgalom
nem lesz.
13. 152-es vonal: Kecskemét-Fülöpszállás (43 km).
A vonal személyforgalmát a Kunság Volán (Kecskemét)
veszi át.
A vonalon havonta 1 tehervonat közlekedett Kecskemét-Izsák között 1 vagonnal.
Javasolom a teherforgalmi kiszolgálás felmondását.
14. 153-as vonal: Kalocsa-Kiskõrös (31 km).
A vonal személyforgalmát a Kunság Volán (Kecskemét)
veszi át.
A vonal teherforgalmát heti egy tehervonat, vonatonként 2-3 vagonnal szolgálja ki.
További intézkedésig a teherforgalom marad.
Vonatpótló autóbuszokkal kiszolgált vonalak átadási rendje
A fentiek mellett a Gazdasági és Közlekedési Miniszter arról is döntött, hogy az alábbi öt mellékvonalon:
•
•
•
•
•

48-as vonal: Tamási-Pincehely,
49-es vonal: Lepsény-Dombóvár (94 km,
49/a. vonal: Tamási-Fürged (20 km),
62/a. vasútvonal: Barcs-(Középrigóc)-Sellye,
64-es vonal: Pécsvárad-(Palotabozsok)-Bátaszék
(45 km),

– ahol a vonalak kiszolgálása vonatpótló autóbuszokkal
történik – a szolgáltatási szerzõdések megszûnését követõen a személyszállítási szolgáltatási kötelezettség
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ugyancsak a területileg illetékes Volán társaságokat terheli. Az érintett vonalakon az intézkedés az alábbi változásokat eredményezi.
1. 48-as vonal: Tamási-Pincehely.
A vonatpótló járat a Tamási-Keszõhidegkút-Gyönk közötti vasútvonalat pótolta több éven át.
A szolgáltatást most végzõ Domb-Autó Kft és a MÁV
szerzõdése 2007. március 31-én lejár.
A szerzõdés lejártát követõen a közszolgáltatási feladatok, 2007. április 1-én üzemkezdettõl a Gemenc Volánt (Szekszárd) terhelik.
Tamási és Keszõhidegkút között a teherforgalom továbbra is megmarad a vasúti pályán.
2. 49-es vonal: Lepsény-Dombóvár (94 km).
A vonatpótló járat a Lepsény-Dombóvár közötti vasútvonalat pótolta több mint tíz éven át.
A szolgáltatást most végzõ Domb-Autó Kft és a MÁV
szerzõdése 2007. március 31-én lejár.
A szerzõdés lejártát követõen a közszolgáltatási feladatok, 2007. április 1-én üzemkezdettõl a Gemenc Volánt (Szekszárd) terhelik.
A vonalon teherforgalom csak Lepsény és Enying között van.
3. 49/a. vonal: Tamási-Fürged (20 km).
A vonatpótló járat Tamási-Fürged közötti vasutat pótolta több mint tíz éven át.
A szolgáltatást most végzõ Domb-Autó Kft és a MÁV
szerzõdése 2007. március 31-én lejár.
A szerzõdés lejártát követõen a közszolgáltatási feladatok, 2007. április 1-én üzemkezdettõl a Gemenc Volánt (Szekszárd) terhelik.
A vonalon teherforgalom nem volt.

4. 62/a. vasútvonal: Barcs-(Középrigóc)-Sellye.
2006. 05. 12-tõl vonatpótló autóbusz közlekedett a
62-es vasútvonal Barcs-(Középrigóc)-Sellye szakasza
helyett.
2007. március 3-án üzemzáráskor ez a vonatpótló autóbusz járat megszûnik.
Másnap, 2007. március 4-én üzemkezdettõl a Pannon
Volán a vonal teljes szakaszán Barcs-(KözéprigócSellye-Harkány)-Villány átveszi a forgalmat.
A vonalon Sellye és Drávafok között volt teherforgalom, mely további intézkedésig meg is marad.
5. 64-es vonal: Pécsvárad-(Palotabozsok)-Bátaszék
(45 km).
A vonalon vonatpótló autóbusz közlekedett 1997 óta.
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A vonatpótló autóbusz 2007. március 3-án üzemzáráskor megszûnik és március 4-én üzemkezdettõl a
forgalmat a Pannon Volán felveszi.
A vonalon teherforgalom nem volt.
A személyszállítási és gépészeti üzletág az üzletág létszámába tartozó, érintett vonalakon szolgálatot teljesítõ munkavállalókat más vonalak üzemeltetési feladatainak ellátása keretében foglalkoztatja. A pályavasúti
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üzletág megvizsgálja az üzletág létszámába tartozó,
érintett vonalakon szolgálatot teljesítõ munkavállalók
foglalkoztatási lehetõségeit, amelyet követõen a MÁV
ZRt. 2007. évi foglalkoztatáspolitikájához kapcsolódó
eljárási szabályokról, valamint a gondoskodó eszközrendszer juttatásairól szóló megállapodásban foglaltaknak megfelelõen jár el.
Budapest, 2007. január 12.
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Levelezésünkbõl
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Az Explorer Vasutas Világjáró Klub (egyesület)
2007. évi programterve
München-Neuschwanstein- Párizs-Versailles
(9.400+35 ¤-tól) 04.27–05.01. (1* szállodában, 2-3 ágyas zuhanyzós
szobákban, reggelivel.)
Városnézések: München, Neuschwanstein, Párizs, Versailles.

Velence-Nápoly-Capri-Sorrento-Pompei-Verona
(11.800 + 60 ¤- tól) 05.04–05.10. (3* szállodában, reggelivel)
Városnézések: Velence, Nápoly, Capri, Pompei, Verona.

Új itáliai körút
(11.500 Ft + 49 ¤-tól) 05.07–13. ( Pisa – Siracusa – Cattania – Taormina –
Firenze, 2* szállodában, reggelivel)
Városnézések: Pisa, Catania,, Siracusa, Catania, Taormina, Firenze.

Erdély
(7.600 Ft + 45 ¤-tól ) 05. 19–24. (Félpanzióval, *busszal, magyar nyelvû
idegenvezetõvel)
Program: Szilvapálinkás fogadás, sóbánya, Gyergyószentmiklós,
Gyergyószárhegy, Gyilkos tó. Korond, Szováta, Bögözi Gát, Segesvár.

Szicíliai Nyaralás (Patti) + Róma Tivoli
(12.500 Ft + 60 ¤-tól) 06.16–27.
( Patti, bungalokban, Etna – Vatikán – Tivoli túrával)

Bulgáriai Nyaralás (Sozopol)
(12.500 Ft + 70 ¤-tól) 06. 22–07. 01.
Városnézések: Burgas, Sozopol.

Horvát Tengerpart (Brac)
(9.200 Ft + 65 ¤-tól) 07. 06–15. (2-8 ágyas apartmanokban)
Part: kavicsos/sziklás

Velence - Róma
(7.600 Ft-tól) 07. 20–23.
Városnézés: Velence, Róma.

Prága+Krakkó
(6.900 Ft) 07. 27–30.
Városnézések: Kutna Hora, Prága, Krakkó, Wieliczka.

Új Erdélyi Körút
(8.500 Ft + 45 ¤-tól) 07. 29–08. 03.
(*Félpanzióval, busszal idegenvezetõvel)
Városnézés: Kézdivásárhely, Kovászna, Sepsibodok, Zág, Prázsmár,
Szászhermány, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Fehéregyháza, Ispánkút,
Segesvár.

Auschwitz+Drezda
(6.900 Ft) 08. 10–13.
Program: Auschwitz és Birkenau tábor, Drezda: Opera, Zwinger.

Horvát Tengerpart (Trogir)
(10.200 Ft + 80 ¤-tól) 08. 17–26. (2-8 ágyas apartmanokban)

Salzburg-London-Cambridge
(23.400 Ft + 55 GBP-tõl) 08.25–09. 01.
Városnézések: Salzburg, London, Cambridge.

Érdeklõdni:
Horváth Péter, fõmozdonyvezetõ
Tel.: 06/30 373-0136, E-mail: horvathp@evvk.hu
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Képek a VÉT-rõl

A munkáltatói oldal képviselõi.

VDSZSZ

PVDSZ

VSZ

MTSZSZ

Kiadja: Mozdonyvezetõk Szakszervezete

A Mozonyvezetõk Szakszervezete tájékoztató kiadványa

Készült a SZECSOX Nyomdában
Dombóváron.
Tel./fax: +36 (74) 565-468, +36 (74) 565-467
Felelõs vezetõ: Csonti Zoltán

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság:
Dr. Borsik János ügyvezetõ alelnök,
Dörnyei Szilárd területi ügyvivõ,
Velkei Béla területi ügyvivõ
A szerkesztõség címe: 1145 Bp. Bácskai utca 11.
Telefon/fax: 220-3822, 220-4561, 221-2230, 221-4026
Üzemi telefon: 01-1662, 01-1840, 01-1990, 01-2187
E-mail: mosz@mosz.co.hu

