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HG/651/2021. 

   
 
 
 

KOLLEKTÍV EREJŰ  

MEGÁLLAPODÁS 

 
 

 

Amely létrejött a Rail Cargo Hungária Zrt., mint Munkáltató, valamint a jelen 

megállapodást aláíró szakszervezetek között a BP. Ferencváros kirendeltség területén 

kocsivizsgálati tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatásának, ill. 

díjazásának egyes kérdéseiről az alábbi feltételek szerint: 

 

Aláíró felek megállapítják, hogy jelen Kollektív Erejű Megállapodás (továbbiakban 

Megállapodás) aláírásának időszakában a Rail Cargo Hungaria Zrt. Területi Üzemeltetési 

Központ Kelet szervezetéhez tartozó BP. Ferencváros kirendeltsége különösen kiemelkedő 

stratégiai fontossággal bír vállalatunk működése, ill. eredményessége szempontjából.  

Fuvarozási teljesítményünk közel 70%-a továbbra is e területen fut keresztül.  

 

E földrajzi régióban versenytársaink piaci jelenléte, üzleti tevékenysége is jelentős mértékű, 

ezért működésünk folyamatosságának fenntartása, valamint az elvárt üzleti eredményeink 

biztosítása érdekében az e területen foglalkoztatott kocsivizsgálói, ill. árukezelő 

kocsivizsgálói munkakörökben a 

• hiányzó technológiai létszám azonnali feltöltése, a rendkívüli munkaidőráfordítás 

csökkentése, 

• az itt foglalkoztatott munkavállalóink megtartása,  

• a fluktuáció csökkentése, valamint 

• az érintett munkavállalók munkájának folyamatos elismerése érdekében 

 

a Munkáltató az alábbi határozott időre szóló vállalást teszi, ill. annak időtartama alatt a 

működtetésének feltételeit az alábbiak szerint biztosítja: 

A jelen megállapodással érintett szervezeti egységek, munkakörök, díjazásuk, a kifizetés 

feltételei. 

 

1. Jelen megállapodás Munkavállalókra vonatkozó személyi hatálya kiterjed a Területi 

Üzemetetési Központ-Kelet BP. Ferencváros kirendeltségéhez tartozó szolgálati 

helyeken a jelen megállapodás hatálya alatt munkaszerződésük szerint kocsivizsgáló, 

ill. árukezelő kocsivizsgáló munkakörökben foglalkoztatott munkavállalókra. 

2. Jelen megállapodás kifizetésre vonatkozó időbeli hatálya egy évre, 2021. szeptember 

1. napjától kezdődően 2022. augusztus 31. napjáig szól, azt követően külön intézkedés 

nélkül megszűnik. 



 

 Tanúsítványok: 
Quality Austria GmbH 
ISO 9001:2008, 03995/4 sz. 
Vasútbiztonság Irányítási Rendszer, 00014/5 

 

3. A Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodásban foglalt 

feltételek szerint a hűségidő elismeréseként alapbér-kiegészítést fizet az érintett 

Munkavállalók részére. 

4. A Munkáltató – a Munkavállaló erre vonatkozó szándéknyilatkozata, ill. 

kötelezettségvállalása alapján - vállalja, hogy határozott időre 2021. szeptember 1-

napjától kezdődően 2022. augusztus 31-ig terjedő határozott időtartamra a 

kocsivizsgáló, valamint árukezelő kocsivizsgáló munkakört betöltő munkavállalók 

részére bruttó 70.000.-Ft/hó alapbér-kiegészítést fizet, amennyiben megfelelnek a 

kifizetésre vonatkozó feltételeknek. 

Az alapbér-kiegészítés havonta utólag, a munkabérfizetés szabályai szerint kerül a 

Munkavállaló részére elszámolásra és kifizetésre.  

 

5. Az alapbér-kiegészítés kifizetésének feltételei: 

• a Munkáltató abban az esetben fizeti ki a 4. pontban rögzített alapbér-

kiegészítést amennyiben az 1. pontban érintett statisztikai állományi 

létszámban lévő munkavállalói kör legalább 95%-a az erre vonatkozó 

szándéknyilatkozatot aláírja, s a Munkavállaló vállalja, hogy a Munkáltatóval 

fennálló munkaviszonyát az 1. pontban rögzített szervezeti egység keretein 

belül kocsivizsgálói, vagy árukezelő kocsivizsgálói munkakörben 2021. 

szeptember 01. napjától kezdődően legalább 24 hónapig folyamatosan 

fenntartja, 

• az előző bekezdés szempontjából érintett munkavállalói kör számát első ízben 

az 1. pontban rögzített munkavállalói kör 2021. augusztus 31-i, majd ezt 

követően a nyilatkozat hatálya alatti időszak adott hónapjának utolsó napján 

érvényes zárónapi statisztikai állományi létszámának figyelembevételével kell 

meghatározni, 

• az e pont első bekezdésben rögzített minimum 95%-os részvételi arányt a jelen 

megállapodás időbeli hatálya alatt folyamatosan biztosítani kell, 

• nem fizethető alapbér-kiegészítés az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot alá 

nem író munkavállaló részére, 

 

6. A 4. pontban foglalt juttatás ellentételezéseként a Munkáltató a Munkavállalóval 

kötött külön megállapodásban vállalja, hogy 2021. szeptember 1-jétől kezdődően 

2023. augusztus 31-ig a szándéknyilatkozat, ill. kötelezettségvállalás aláírásának 

időpontjában az 1. pontban rögzített munkakörben, ill. munkavégzési helyen 

munkaviszonyát fenntartja. 

 

 

7. A Munkáltató vállalja továbbá, hogy a megállapodás hatálya alatt a területi 

üzemeltetési központok jelen megállapodással érintett munkaköreiben folyamatosan 

figyelemmel kíséri az egyes szervezeti egységek adott időszakra vonatkozó 

teljesítmény, valamint az ahhoz kapcsolódó rendkívüli munkaidő felhasználásra, ill. 



 

 Tanúsítványok: 
Quality Austria GmbH 
ISO 9001:2008, 03995/4 sz. 
Vasútbiztonság Irányítási Rendszer, 00014/5 

 

fluktuációra vonatkozó adatait, s megfelelő indokoltság esetén javaslatot tesz a jelen 

megállapodásban foglaltak  bevezetésére, alkalmazásának kiterjesztésére. 

 

 

 

Budapest, 2021. augusztus …..-n. 

 

 

 

……………………………………… 

Vasutasok Szakszervezete 

 

 

 

 

 

……………………………………….  …………………………………………  

     VDSZSZ Szolidaritás            Rail Cargo Hungaria Zrt. 

  

 

 

 

 

………………………………………. 

                MTSZSZ 
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1.sz. melléklet 

 

 

Szándék és  

kötelezettségvállalási 

nyilatkozat 

 
 

 

Alulírott (neve) ……………………………………….. (törzsszáma)………………….……., 

(munkaköre) …………………………………..,  mint munkavállaló (a továbbiakban: 

Munkavállaló), valamint a Munkáltató és az aláíró szakszervezetek által HG/651/2021. sz. 

aláírt Kollektív Erejű Megállapodásban (a továbbiakban Megállapodás) foglaltakat 

megismertem, s az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

Mint a fenti számú Megállapodás 1. pontjának érintettje ezúton kinyilvánítom egyértelmű és 

minden befolyástól mentes szándékomat, hogy a Munkáltató által a hűségidő elismerésére 

vonatkozó feltételeknek megfelelek (munkakör, munkavégzési hely), s a vonatkozó 

bérkiegészítésre igényt tartok. 

 

Egyben a hivatkozott Megállapodás 4. pontjában foglalt juttatás ellentételezéseként 

kötelezettséget vállalok arra, hogy munkaviszonyomat a HG/651/2021. Megállapodás, ill. az 

annak mellékletét képező szándék-és kötelezettségvállalási nyilatkozatban foglaltak 

figyelembevételével 2021. szeptember 1-jétől, illetőleg a 2021. szeptember 01. napját követő 

munkaviszony létesítés esetén a munkaviszony kezdetétől kezdődően 2023. augusztus 31-ig a 

Nyilatkozat 1. pontjában rögzített munkakörben, ill. munkavégzési helyen fenntartom. 

 

Budapest, 2021. augusztus ……..-n. 
 

 

……………………………………….. 

         Munkavállaló 

 

 

 

A munkavállaló által tett szándék-és kötelezettségvállalási nyilatkozatot tudomásul, ill. 

átvettem: 

 

 

 

……………………………………….. 

           Munkáltató 

 
 
 


