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Ikt.sz.: 2499 /2017. 

MEGÁLLAPODÁS 

 

 

A GYSEV Zrt., a GYSEV CARGO Zrt. és a Kollektív Szerződést aláíró szakszervezetek (GYSEV 

Dolgozók Szabad Szakszervezete, Mozdonyvezetők Szakszervezete, Vasutasok Szakszervezete) - 

továbbiakban Felek - az alábbi Kollektív Szerződést módosító megállapodást kötik:   

 

 

1. A Felek megállapodnak, hogy a Kollektív Szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

24.§. Zavartalan közlekedést biztosító munkakörök listája kiegészítve a 

Forgalomirányító-vonatfelvevő munkakörrel. 

 

43.§. Átvezénylési pótlék 

1./ A munkavállaló, ha 7 napon belül munkaidő-beosztásának módosításához hozzájárul, módosított 

szolgálatonként /melybe a kijelölt pihenőnap áthelyezése nem értendő/ 2.000,-Ft átvezénylési 

pótlék illeti meg.  

2./  A munkavállaló, ha 24 órán belül munkaidő-beosztásának módosításához hozzájárul, a módosított 

szolgálatra 4.000,- Ft átvezénylési pótlék illeti meg.   

 

46.§. Vállalati gépjárművek vezetésének pótléka 

2./ A munkavállalót az igazoltan teljesített km-ek után az alábbi vezetési pótlék illeti meg: 

a./ személygépkocsi vezetéséért: 4,00 Ft/km 

b./ 12 főnél nem nagyobb befogadóképességű autóbusz, vagy 2 tonnánál nem nagyobb 

teherbírású tehergépkocsi vezetéséért: 5,00 Ft/km 

c./ a 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz, a 2-5 tonna teherbírású 

tehergépkocsi vezetéséért 6,00 Ft/km 

d./ egyéb tehergépkocsi, különleges gépjármű, szervíz-, vagy műhelykocsi vezetéséért

 6,00 Ft/km. 

 

51.§. Belföldi hivatalos kiküldetés, költségtérítés 

3./ A napidíj, mint költségátalány 6 órás távolléten túl - 24 óra időtartamig - 800,- Ft/nap. 

 Minden további megkezdett 24 órára teljes összegű napidíj számolható el. 

 

52.§. Munkába járást szolgáló utazási kedvezmény 

1. A település közigazgatási határán belül lévő, de természetben más helységből –munkába járó 

munkavállalók részére a munkáltatói jogkörgyakorló engedélyezhet költségtérítést a munkahely és 

a lakóhely között mért távolságra. 

 A költségtérítés mértéke 11,-Ft/km.  

 

61.§. Jóléti célú pénzeszközök felhasználása 

2./ Előirányzott összeg 2017. évtől bruttó 110.000,-eFt. Az összeg felosztásáról és felhasználásáról a 

Munkáltató az Üzemi Tanáccsal közösen dönt. 

 

68.§. Egyes munkakörökre alkalmatlanná vált munkavállalók kereset-kiegészítése 

1./ Azon munkavállalót, aki a 4./ pontban felsorolt munkakörben 10 évet ténylegesen eltöltött és 

foglalkozás-egészségügyi szempontból e munkakör ellátására foglalkozásával összefüggésben 

alkalmatlanná vált, új munkakörében kereset kiegészítés illeti meg. 
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4./ Munkakörök listája kiegészítve a 

Hálózati főüzemirányító munkakörrel. 

 
 

2. A Felek megállapodnak, hogy a Kollektív Szerződés 6. számú mellékletét (Megváltozott 

munkaképességű munkavállalók számára fenntartott munkakörök) az alábbiak szerint módosítják: 

 

Munkakörök, melyekben elsősorban megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztathatók 

listája kiegészítve a 

 számítógép kezelő- adatrögzítő munkakörrel. 

 

 

3. A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban és a Kollektív Szerződésben nem szabályozott 

témakörök vonatkozásában a korábbi kollektív erejű megállapodások továbbra is érvényben maradnak. 

 

 

Jelen Megállapodás 2017. január 1-től lép hatályba.  

 

Sopron, 2017. február 1. 

 

      

 

 Kövesdi Szilárd  Boda János                      

 vezérigazgató  vezérigazgató   

 GYSEV Zrt.  GYSEV CARGO Zrt.           

 

                                  

    

 Bíró-Fülöp János  Vas László 

 GYDSZSZ elnök  MOSZ Területi ügyvivő 

 

 

 

 Locsmándi Béla  

 VSZ GYSEV Szakmai Bizottság elnöke 

 

 

 

 

 

A tárgyalásokon tanácskozási joggal részt vett szakszervezetek a Megállapodással egyetértenek: 

 

 

 

 Derdák Jánosné Hanzmann Károly 

 Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete  Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 

 

 

  

 


