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5/2013. (III. 25.) CFO sz.
Chief Financial Offi cer utasítás

a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél működtetett
„Cargo-40 Plusz 2013” programról

1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA

A Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél töltött életpálya mél-
tányos lezárási lehetőségének biztosítása a szolgálati 
idő növelésével azon női munkavállalók részére, akik 
az 1997. évi LXXXI. tv. 18. § (2a)-(2d) bekezdése sze-
rinti 40 év jogosultsági időt a 2013–2016-ig tartó idő-
szakban megszerzik, amennyiben 2013. június 30-ig a 
Munka Törvénykönyve 294. § (1) bekezdés g) pontja 
szerinti nyugdíjasnak nem minősülnek.

2.0 HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHA-
TÁROZÁSA

2.1 Az utasítás személyi hatálya

Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Rail Cargo 
Hungaria Zrt. valamennyi szervezeti egységének a 
4.2. pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek 
megfelelő munkavállalójára.

2.2 Az utasítás időbeli hatálya

Az utasítás kihirdetése napján lép hatályba.

2.3 Felelősség

Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a 
Rail Cargo Hungaria Zrt. Humán erőforrás igazgatója, 
működtetéséért a munkáltatói jogkörgyakorlók, vala-
mint a HR Gazdálkodás és partner szervezet vezetője 
a felelős.

3.0 FOGALOMMAGYARÁZAT

Átlagkereset: az átlagszámítás alapjául szolgáló 
irányadó időszakra kifi zetett munkabér időarányosan 
számított átlaga. Az átlagkereset-számítás alapjául 
az utolsó négy naptári negyedévre kifi zetett munka-
bérek szolgálnak, a 11566/2012. számú Egyoldalú 
kötelezettségvállalási nyilatkozatban foglaltak sze-
rint.

Saját jogú nyugellátás: olyan keresettől, jövede-
lemtől függő rendszeres pénzellátás, amely meghatá-
rozott szolgálati idő megszerzése esetén jár a biztosí-
tottnak, volt biztosítottnak.

Öregségi nyugdíj: meghatározott életkor elérése 
és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén 
járó nyugellátás.

Baleseti rokkantsági nyugdíj: üzemi baleset (fog-
lalkozási betegség) következtében történő megrokka-
nás esetén szolgálati időtől függetlenül járó nyugellá-
tás.

Szolgálati idő: az az időszak, amely alatt a biztosí-
tott nyugdíjjárulék fi zetésére kötelezett volt, illetve 
megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fi zetett. A nyug-
díjjárulék fi zetési kötelezettség nélküli szolgálati idő-
nek minősülő időszakokat a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény határoz-
za meg.

Jogosultsági idő: jogosultsági időnek minősül a 
kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy 
tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-
gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, 
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támo-
gatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy 
örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított 
ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

Teljes járandóság: A Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.), és 
a Kollektív Szerződésben (a továbbiakban: KSZ) a 
munkáltató működésével összefüggő okra alapított fel-
mondás esetére a program kezdő időpontjában meg-
határozott felmondási idő, valamint végkielégítési hó-
napok, továbbá ezek időtartamára járó évi rendes sza-
badság tartama, illetve a munkavállalóra a megállapo-
dás megkötésének időpontjában érvényes átlagkere-
set szorzata alapján nyert bértömeg.

Havi járandóság: Ha a munkavállaló a munkáltató 
engedélye alapján mentesül a munkavégzés alól, az 
emiatt kiesett munkaidőre megállapodásuk szerint jár 
díjazás [Mt. 146. § (2) bekezdés], amely azonban a 
munkavállalóra a megállapodás megkötésének idő-
pontjában érvényes minimálbértől alacsonyabb nem 
lehet. Mértéke a teljes járandóságnak a határozott idő-
tartam hónapjaira történő, egyenlő mértékű felosztá-
sával, illetve szükség esetén a kiegészítéssel képzett 
összeg.

Minimálbér: Az Mt. felhatalmazása alapján, a Kor-
mány által rendeletben meghatározott kötelező legki-
sebb munkabér.

4.0 A RENDSZER JELLEMZŐI

4.1 A rendszer alapelvei

A felek a Cargo-40 Plusz 2013 programhoz csatla-
kozó munkavállaló határozatlan időre szóló munka-
szerződését határozott időtartamú munkaszerződésre 
módosítják. A határozott időtartam kezdete a megálla-
podásban rögzített, legkésőbb 2013. június 30-i idő-
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pont, a lejárata pedig az a nap, amely napon a munka-
vállaló a 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a)-(2d) be-
kezdése szerinti nyugdíjra való jogosultságot megszer-
zi, de legkésőbb 2016. december 31.

A munkaviszony határozott időtartama idejére a 
munkavállalót a következők szerint illeti meg díjazás:

Az Mt. és a KSZ vonatkozó rendelkezéseinek megfe-
lelően, a munkáltató működésével összefüggő okra ala-
pított felmondás esetére a program kezdő időpontjában 
meghatározott felmondási idő, valamint végkielégítési 
hónapok, továbbá ezek időtartamára járó évi rendes 
szabadság tartama, illetve a munkavállalóra a megálla-
podás megkötésének időpontjában érvényes átlagkere-
set szorzata alapján nyert bértömeg (teljes járandóság), 
amelyet havi egyenlő részletekben kell kifi zetni a mun-
kaviszony határozott időtartamára (havi járandóság).

A munkáltató vállalja, hogy amennyiben a munkavál-
laló fentiek szerint meghatározott havi járandósága:

– kevesebb, mint a megállapodás megkötésének 
időpontjában érvényes átlagkereset 65%-a, úgy a havi 
járandóságot kiegészíti a megállapodás megkötésé-
nek időpontjában érvényes átlagkereset 65%-áig, de 
minimum a havi járandóság 10%-nak megfelelő ösz-
szeggel,

– egyenlő, vagy több, mint a megállapodás megkö-
tésének időpontjában érvényes átlagkereset 65%-a, 
de kevesebb mint 85%-a, úgy kiegészíti a havi járan-
dóság 10%-val, de maximum a megállapodás megkö-
tésekor érvényes átlagkereset 85%-áig.

Ha a fentiek szerint meghatározott havi járandóság 
több mint a megállapodás megkötésének időpontjában 
érvényes átlagkereset 85%-a, a havi járandóság ösz-
szege nem változik.

A megállapodásban rögzített havi járandóság ösz-
szege a munkavállalóra a megállapodás megkötésé-
nek időpontjában érvényes minimálbér mértékétől ki-
sebb nem lehet.

A munkáltató vállalja továbbá, hogy a fentiek alapján 
meghatározott és kiegészített havi járandóságot min-
den naptári év elején felülvizsgálja és kiegészíti az 
adott évben a munkavállalóra érvényes minimálbér 
összegére.

A Cargo-40 Plusz 2013 program időtartama meg-
egyezik a programban résztvevő munkavállaló munka-
szerződésének határozott időtartamával.

A program időtartamára a munkavállaló munkavi-
szonya fennmarad, de a Cargo-40 Plusz 2013 program 
időtartama alatt a munkáltató hozzájárulása alapján 
mentesül a munkavégzés alól. Erre az időtartamra az 
Mt. 146. § (2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni, 
mely alapján:

„146. § (2) A munkavállalót, ha a munkáltató hozzá-
járulása alapján mentesül a munkavégzés alól, a ki-
esett munkaidőre megállapodásuk szerint illeti meg 
díjazás.”

A munkavállalót megillető évi rendes szabadsága 
(alapszabadság + pót-szabadság) a határozott időre 
módosított munkaviszony része és azon belül kerül ki-
adásra.

A megállapodásban rögzített havi járandóságot a 
munkavállaló havonta egyenlő mértékben kapja meg, 
illetve a munkaviszony utolsó napján az esetleg még 
hátralévő juttatást egy összegben.

A Cargo-40 Plusz 2013 program időtartama alatt a 
munkavállalót bérfejlesztés nem illeti meg, kivéve a 
havi járandóság szükség szerinti minimálbérre történő 
kiegészítését.

A Cargo-40 Plusz 2013 program       ot választó munka-
vállalók VBKJ keretösszegre való jogosultsága a mun-
káltató általi felmondás esetén meghatározott felmon-
dási időtartammal megegyező időszakra, illetve továb-
bi három hónapra terjed ki. A Cargo-40 Plusz 2013 
programban résztvevők ezt követően nem jogosultak a 
VBKJ igénybe vételére. A VBKJ elszámolásokat ennek 
megfelelően a VBKJ jogosultságok lejártát követő na-
pon kell elvégezni.

4.2 A Jogosultak körének meghatározása

A munkavállaló 2013. június 30-ig a következő felté-
telek együttes fennállása esetén válik jogosulttá, és 
önként vállalhatja a programban való részvételt, ha:

– a női munkavállaló – jogosultsági idő elismeréssel 
alátámaszthatóan – a 2013–2016-ig tartó időszakban 
eléri az 1997. évi LXXXI. tv. 18. § (2a)-(2d) bekezdés 
szerinti 40 év jogosultsági időt,

– 2013. június 30-ig az Mt. 294. § (1) bekezdés g) 
pontja szerinti nyugdíjasnak nem minősül,

– hozzájárul határozatlan idejű munkaviszonyának 
határozott időtartamra történő módosításához,

– 2013. május 31-ig a 2. sz. melléklet szerinti nyilatko-
zat kitöltésével és annak a munkáltató részére történő 
leadásával jelzi szándékát a Cargo-40 Plusz 2013 prog-
ramban való részvételre, és megköti a 3. sz. melléklet 
szerinti megállapodást azzal, hogy a határozott idejűvé 
átalakított munkaviszony hatályba lépésének napja 
2013. június 30. napjától későbbi dátum nem lehet,

– a munkáltatói jogkör gyakorlója támogatja a mun-
kavállaló programban való részt vételét.

Egyedi, rendkívüli méltánylást érdemlő esetben a 
Humánerőforrás Igazgató, valamint a HR Gazdálkodás 
és partner szervezet vezetője a részvételt az utasítás-
tól eltérő feltételekkel is engedélyezheti.
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4.3. a Cargo-40 Plusz 2013 program időtartamá-
nak, illetve A Teljes, a havi és a programból hátra-
lévő időre jutó Járandóság összegének számítása

A Cargo-40 Plusz 2013 program időtartamának 
meghatározása

A felek a Cargo-40 Plusz 2013 programhoz csatla-
kozó munkavállaló határozatlan időre szóló munka-
szerződését határozott időtartamú munkaszerződésre 
módosítják.

A határozott időtartam kezdete a megállapodásban 
rögzített, legkésőbb 2013. június 30-i időpont, a lejára-
ta pedig az a nap, amely napon a munkavállaló a 1997. 
évi LXXXI. törvény 18. § (2a)-(2d) bekezdése szerinti 
nyugdíjra való jogosultságot megszerzi, de legkésőbb 
2016. december 31.

A Cargo-40 Plusz program időtartama megegyezik 
a programban résztvevő munkavállaló munkaszerző-
désének határozott időtartamával.

A munkavállalót megillető teljes járandóság 
meghatározása:
− az Mt.-ben, és a KSZ-ben meghatározott, a mun-

káltató működésével összefüggő okra alapított felmon-
dás esetére meghatározott felmondási idő, valamint 
erre az időre járó évi rendes szabadság;
− az Mt., illetve a KSZ szerinti, a munkáltató műkö-

désével összefüggő okra alapított felmondás esetén a 
végkielégítés mértékének megállapításakor irányadó 
időtartam (végkielégítési hónapok a 4.3. pont szerint), 
valamint erre az időre járó évi rendes szabadság;
− továbbá a munkavállalóra a megállapodás megkö-

tésének időpontjában, a 11566/2012. számú Egyoldalú 
kötelezettségvállalási nyilatkozat szerint érvényes át-
lagkereset szorzata alapján nyert bértömeg.

Felmondási – felmentési idő alakulása a mun-
káltató működésével összefüggő okra alapított fel-
mondás esetén:

*A KSZ 18. § (2) bekezdése alapján, ha a munkáltató 
a munkavállaló munkaviszonyát a munkáltató oldalán 
felmerülő ok miatt felmondással szünteti meg, a fel-
mondási idő és a munkavégzés alóli kötelező felmen-
tés ideje legalább 60 nap, illetve az öregségi nyugdíj-
korhatárt megelőző öt éven belüli munkáltatói felmon-
dás esetén 90 nap.

A munkáltatónál munkaviszonyban 
töltött évek 

Felmondási 
idő alakulása*

18 év alatt 60 nap
18 év után 70 nap
20 év után, vagy életkor alapján 
öregségi nyugdíjkorhatár előtt 5 
éven belül

90 nap

Végkielégítés alakulása:

A munkáltatónál 
munkaviszonyban 

töltött évek 

Mt. 77. § (3) bekezdés 
szerint

KSZ 19. § 
szerint

Életkor alapján öregségi 
nyugdíjkorhatárt megelőző 5 éven 

belül (Mt. 77. § (4) bekezdése 
szerint**

legalább 3 év 1 havi 0 havi + 1 havi
legalább 5 év 2 havi 0 havi + 1 havi

legalább 10 év 3 havi + 1 havi + 2 havi
legalább 15 év 4 havi + 2 havi + 2 havi
legalább 20 év 5 havi + 4 havi  + 3 havi
legalább 25 év 6 havi + 6 havi  + 3 havi
legalább 30 év 6 havi + 8 havi  + 3 havi
legalább 31 év 6 havi + 9 havi  + 3 havi

**Az Mt. 77. § (4) bekezdés alapján a végkielégítés meghatározott mértéke a végkielégítésre jogosító idő hosz-
szától függően egyhavi, kéthavi, vagy háromhavi távolléti díj összegével emelkedik, ha a munkavállaló munkavi-
szonya öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg.

Havi járandóság meghatározása:

Az érintett munkavállalót megillető havi járandóság 
mértéke a teljes járandóságnak a határozott időtartam 
hónapjaira történő, egyenlő mértékű felosztásával 
képzett, 100 Ft-ra felfelé kerekített összeg.

A munkáltató vállalja, hogy amennyiben a munkavál-
laló fentiek szerint meghatározott havi járandósága:

– kevesebb, mint a megállapodás megkötésének 
időpontjában érvényes átlagkereset 65%-a, úgy a havi 
járandóságot kiegészíti a megállapodás megkötésé-
nek időpontjában érvényes átlagkereset 65%-áig, de 
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minimum a havi járandóság 10%-nak megfelelő ösz-
szeggel,

– egyenlő, vagy több, mint a megállapodás megkö-
tésének időpontjában érvényes átlagkereset 65%-a, 
de kevesebb mint 85%-a, úgy kiegészíti a havi járan-
dóság 10%-val, de maximum a megállapodás megkö-
tésekor érvényes átlagkereset 85%-áig.

Ha a fentiek szerint meghatározott havi járandóság 
több mint a megállapodás megkötésének időpontjában 
érvényes átlagkereset 85%-a, a havi járandóság ösz-
szege nem változik.

A programból hátralévő időre jutó járandóság:
Az elszámolás időpontjától a határozott idő végéig 

hátralévő hónapok száma és az aktuális havi járandó-
ság szorzataként képzett összeg.

4.4 Társadalombiztosítási és Statisztikai vonat-
kozások

A munkavállaló munkaviszonya a Cargo-40 Plusz 
2013 program időszaka alatt fennáll, így az továbbra is 
biztosítási időnek és szolgálati időnek számít.

Betegszabadság és táppénz nem jár a keresőképte-
lenségnek arra a tartamára, amelyre a biztosított a tel-
jes keresetét megkapja.

A programban részt vevő munkaviszonya nem szü-
netel, a munkajogi állományi létszámba beletartozik.

A statisztikai állományi létszámból a munkavállalót a 
programba vétel első napjától törölni kell. A járandósá-
gait a már statisztikai állományba nem tartozók (állo-
mányon kívüliek) adataiban kell elszámolni.

4.5 A jogosultság megszűnése

A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben a munkavállaló a határozott időtartam le-
telte előtt más munkáltatóval kíván munkaviszonyt lé-
tesíteni, a munkavállaló írásbeli kérésének megfelelő-
en a munkaviszonyt közös megegyezéssel megszün-
teti, egyidejűleg a programból hátralévő időre jutó já-
randóságot egy összegben részére megfi zeti. A meg-
állapodásban a Felek kölcsönösen kötelezettséget 
vállalnak a munkaviszony előzőek szerinti megszünte-
tésére, ha a munkavállaló az Mt. 294. § (1) bekezdés g) 
pontja szerint nyugdíjasnak minősül.

Amennyiben a program ideje alatt a munkavállaló 
kéri a munkaviszonyának közös megegyezéssel törté-
nő megszüntetését, akkor ehhez a munkáltató köteles 
hozzájárulni. Ez esetben a programból hátralévő időre 
jutó járandóságot egy összegben ki kell részére fi zet-
ni.

4.6 Eljárás a munkavállaló halála esetén

Amennyiben a munkavállaló a Cargo-40 Plusz 2013 
programba belépett és a programot elkezdte, majd ezt 
követően a munkavállaló elhalálozik, akkor a munka-
vállaló örököseit (kedvezményezettjeit) megilleti a 
programból hátralévő idejére jutó járandóság.

Továbbá ugyancsak megilleti az örököseit (kedvez-
ményezettjeit) a mindenkor hatályos KSZ-ben a nem 
munkabaleseti halál esetére rögzített alanyi jogon járó 
juttatás is.

5.0 ÁLTALÁNOS LJÁRÁSI SZABÁLYOK

Azon munkavállalók, akik a 4.2 pontban meghatáro-
zott feltételeknek megfelelnek, továbbá önkéntesen be 
kívánnak lépni a Cargo-40 Plusz 2013 programba, a 
következő szabályok mentén kerülhetnek a program 
hatálya alá.
− A munkavállalóknak e szándékukat jelezniük kell 

az illetékes munkáltatói jogkörgyakorló, ill. humánpart-
ner részére.
− A munkavállalóknak jelen utasítás 2. sz. mellék-

letét (Nyilatkozat) ki kell tölteniük a programba törté-
nő belépési szándékuk jelzésével azonos időben. 
(Ebben segítségükre lesznek az illetékes humánpart-
nerek.)
− A kitöltött Nyilatkozati lapot – a jogosultsági idő 

elismeréssel együtt – az illetékes humánpartner a 
munkáltatói jogkörgyakorlóval történő aláíratást köve-
tően a lehető legrövidebb időn belül, scannelve eljut-
tatja a HR Gazdálkodás és partner szervezet vezetőjé-
hez.
− A HR Gazdálkodás és partner szervezet vezetője 

a kitöltött Nyilatkozati lap alapján ellenőrzi, hogy a je-
lentkező jogosult-e a programban való részvételre, 
majd a döntésről (egyedi döntésről) visszajelezést ad a 
területileg illetékes humánpartner számára.
− A jóváhagyott Nyilatkozati lapot a humánpartner 

átadja a munkavállalónak, és együtt kitöltik ezen utasí-
tás 3. sz. mellékletét (Megállapodás).
− A kitöltött Megállapodást a munkavállaló aláírja, 

majd ezt követően a humánpartner aláíratja a munkál-
tatói jogkörgyakorlóval.
− A mindkét fél által aláírt Megállapodásban megje-

lölt időponttól kezdődően a munkavállaló bekerül a 
Cargo-40 Plusz 2013 programba. A humánpartner az 
érintett munkavállaló munkaviszonyát az SAP-ban is 
módosítja határozatlanról határozott időtartamúra.
− A HR Gazdálkodás és partner szervezet tájékoz-

tatót készít a CFO részére a Cargo-40 Plusz 2013 
programba belépő munkavállalókról, a program kifutá-
si idejéről, ütemezéséről.
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6.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ-
LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK

Az utasítás végrehajtása
– a 2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről;
– a 11566/2012. számú Egyoldalú kötelezettségvál-

lalási nyilatkozat;
– az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelem-

adóról;
– az 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítá-

si nyugellátásról;
– az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegíté-

séről és a munkanélküliek ellátásáról;
– és a Rail Cargo Hungaria Zrt. mindenkor hatályos 

Kollektív Szerződése
fi gyelembe vételével történik.

Az utasítás hatályba lépésével a Rail Cargo Hunga-
ria Zrt-nél működtetett Cargo-40 Plusz programról és 
annak módosításáról szóló 10/2012. (III.23.) és 
19/2012. (XI.22.) CFO sz. Chief Financial Offi cer utasí-
tás hatályát veszti.

7.0 MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Tájékoztató a Cargo-40 Plusz 
2013 programról

2. számú melléklet: Nyilatkozat a Cargo-40 Plusz 
2013 programban való részvételi szándékról

3. számú melléklet: Megállapodás a Cargo-40 Plusz 
2013 programban való részvételről

Dr. Clemens Först
Chief Financial Offi cer
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3. számú melléklet
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6/2013. (III. 25.) CFO sz.
Chief Financial Offi cer utasítás

a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél működtetett
Cargo-HÍD 2013 programról

1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA

A Rail Cargo Hungaria Zrt. munkavállalói részére a 
vállalatnál töltött életpálya méltányos lezárási lehetősé-
gének biztosítása a szolgálati idő növelésével – legfel-
jebb 18 hónap időtartamra –, amennyiben 2013. évben 
öregségi nyugdíjjogosultsággal még nem rendelkeznek.

2.0 HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHA-
TÁROZÁSA

2.1 Az utasítás személyi hatálya

Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Rail Cargo 
Hungaria Zrt. valamennyi szervezeti egységének a 
4.2. pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek 
megfelelő munkavállalójára.

2.2 Az utasítás időbeli hatálya

Az utasítás kihirdetés napján lép hatályba és vissza-
vonásig érvényes.

2.3 Felelősség

Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a 
Rail Cargo Hungaria Zrt. humánerőforrás igazgatója, 
működtetéséért a munkáltatói jogkörgyakorlók, vala-
mint a HR Gazdálkodás és partner szervezet vezetője 
a felelős.

3.0 FOGALOMMAGYARÁZAT

Átlagkereset: az átlagszámítás alapjául szolgáló 
irányadó időszakra kifi zetett munkabér időarányosan 
számított átlaga. Az átlagkereset-számítás alapjául az 
utolsó négy naptári negyedévre kifi zetett munkabérek 
szolgálnak, a 11566/2012. számú Egyoldalú kötelezett-
ségvállalási nyilatkozatban foglaltak szerint.

Saját jogú nyugellátás: olyan keresettől, jövede-
lemtől függő rendszeres pénzellátás, amely meghatá-
rozott szolgálati idő megszerzése esetén jár a biztosí-
tottnak, volt biztosítottnak.

Öregségi nyugdíj: meghatározott életkor elérése 
és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén 
járó nyugellátás.

Baleseti rokkantsági nyugdíj: üzemi baleset (fog-
lalkozási betegség) következtében történő megrokka-
nás esetén szolgálati időtől függetlenül járó nyugellátás.

Szolgálati idő: az az időszak, amely alatt a biztosí-
tott nyugdíjjárulék fi zetésére kötelezett volt, illetve 
megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fi zetett. A nyug-
díjjárulék fi zetési kötelezettség nélküli szolgálati idő-
nek minősülő időszakokat a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény határoz-
za meg.

Jogosultsági idő: jogosultsági időnek minősül a 
kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy 
tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-
gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, 
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támo-
gatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy 
örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított 
ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

Teljes járandóság: A Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.), és 
a Kollektív Szerződésben (a továbbiakban: KSZ) a 
munkáltató működésével összefüggő okra alapított fel-
mondás esetére a program kezdő időpontjában meg-
határozott felmondási idő, valamint végkielégítési hó-
napok, továbbá ezek időtartamára járó évi rendes sza-
badság tartama, illetve a munkavállalóra a megállapo-
dás megkötésének időpontjában érvényes átlagkere-
set szorzata alapján nyert bértömeg, növelve a határo-
zott idő tartamától függő egyszeri bruttó járandóság 
összegével.

Egyszeri bruttó járandóság: A munkavállaló fel-
osztásra kerülő teljes járandóságának részét képezi. 
Amennyiben a program időtartama hat hónap, az egy-
szeri bruttó járandóság összege 700.000,- Ft, ameny-
nyiben 12 hónap, 500.000,- Ft és amennyiben 18 hó-
nap, 200.000,-Ft. Az egyszeri bruttó járandóság ösz-
szegének 6,12 és 18 hónap közötti időtartamra történő 
arányosítására nincs lehetőség.

Havi járandóság: Ha a munkavállaló a munkáltató 
engedélye alapján mentesül a munkavégzés alól, az 
emiatt kiesett munkaidőre megállapodásuk szerint jár 
díjazás [Mt. 146. § (2) bekezdés], amely azonban a 
munkavállalóra a megállapodás megkötésének idő-
pontjában érvényes minimálbértől alacsonyabb nem 
lehet. Mértéke a teljes járandóságnak a határozott idő-
tartam hónapjaira történő, egyenlő mértékű felosztá-
sával képzett összeg.

4.0 A RENDSZER JELLEMZŐI

4.1 A rendszer alapelvei

A Cargo-HÍD 2013 programhoz csatlakozó munka-
vállaló határozatlan időre szóló munkaszerződése ha-
tározott időtartamú munkaszerződéssé kerül módosí-
tásra. A határozott időtartam kezdete a megállapodás-
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ban rögzített, legkésőbb 2013. június 30-i időpont, 
időtartama pedig 6,12, vagy 18 hónap, a munkavállaló 
választásának megfelelően.

A munkaviszony határozott időtartama idejére a 
munkavállalót a következők szerint illeti meg díjazás:

Az Mt. és a KSZ vonatkozó rendelkezéseinek meg-
felelően, a munkáltató működésével összefüggő okra 
alapított felmondás esetére a program kezdő időpont-
jában meghatározott felmondási idő, valamint végki-
elégítési hónapok, továbbá ezek időtartamára járó évi 
rendes szabadság tartama, illetve a munkavállalóra a 
megállapodás megkötésének időpontjában érvényes 
átlagkereset szorzata alapján nyert bértömeg, növelve 
a határozott idő tartamától függő egyszeri bruttó járan-
dóság összegével (teljes járandóság).

A teljes járandóságot havi egyenlő részletekben kell 
kifi zetni a munkaviszony határozott időtartamára (havi 
járandóság).

A megállapodásban rögzített havi járandóság ösz-
szege a munkavállalóra a megállapodás megkötésé-
nek időpontjában érvényes minimálbér mértékétől ki-
sebb nem lehet.

A Cargo-HÍD 2013 program időtartama megegyezik 
a programban résztvevő munkavállaló munkaszerző-
désének határozott időtartamával.

A program időtartamára a munkavállaló munkavi-
szonya fennmarad, de a Cargo-HÍD 2013 program idő-
tartama alatt a munkáltató hozzájárulása alapján men-
tesül a munkavégzés alól. Erre az időtartamra az Mt. 
146. § (2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni, 
mely alapján:

„146. § (2) A munkavállalót, ha a munkáltató hozzájá-
rulása alapján mentesül a munkavégzés alól, a kiesett 
munkaidőre megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.”

A munkavállalót megillető évi rendes szabadsága 
(alapszabadság + pót-szabadság) a határozott időre 
módosított munkaviszony része és azon belül kerül ki-
adásra.

A megállapodásban rögzített havi járandóságot a 
munkavállaló havonta egyenlő mértékben kapja meg, 
illetve a munkaviszony utolsó napján az esetleg még 
hátralévő juttatást egy összegben.

A Cargo-HÍD 2013 program időtartama alatt a mun-
kavállalót bérfejlesztés nem illeti meg.

A Cargo-HÍD 2013 programot választó munkaválla-
lók VBKJ keretösszegre való jogosultsága az alábbiak 
szerint alakul:

– Amennyiben a program időtartama 6 hónap, a 
munkáltató általi felmondás esetén meghatározott fel-
mondási időtartammal megegyező időszakra, illetve 
további három hónapra,

– ha a program időtartama 12 hónap, a felmondási 
időtartamon túl további két hónapra,

– ha a program időtartama 18 hónap, a felmondási 
időtartamon túl további 1 hónapra

arányosan illeti meg a VBKJ keretösszeg.
A Cargo-HÍD 2013 programban résztvevők az ezt 

követő naptól kezdődően nem jogosultak a VBKJ 
igénybe vételére. A VBKJ elszámolásokat ennek meg-
felelően a VBKJ jogosultságok lejártát követő napon 
kell elvégezni.

4.2 A Jogosultak körének meghatározása

A munkavállaló a következő feltételek együttes fenn-
állása esetén válik jogosulttá, és önként vállalhatja a 
programban való részvételt, ha:

– Munkaszerződés módosítás keretében nem kötött 
megállapodást a Cargo ÉVEK, Cargo-HÍD, Cargo-40, 
Cargo-40 Plusz, Cargo-Híd 2012, Cargo-40 Plusz 
2013 Programban való részvételről (nem résztvevője a 
programoknak),

– 2013-ban öregségi nyugdíjra nem jogosult,
– hozzájárul határozatlan idejű munkaviszonyának 

határozott időtartamra történő módosításához,
– 2013. május 31-ig az 1. sz. melléklet szerinti nyilat-

kozat kitöltésével és annak a munkáltató részére törté-
nő leadásával jelzi szándékát a Cargo-HÍD 2013 prog-
ramban való részvételre, és megköti a 2 sz. melléklet 
szerinti megállapodást azzal, hogy        a határozott idejű-
vé átalakított munkaviszony hatályba lépésének napja 
2013. június 30. napjától későbbi dátum nem lehet,

– a munkáltatói jogkör gyakorlója támogatja a mun-
kavállaló programban való részvételét.

Egyedi, rendkívüli méltánylást érdemlő esetben – a 
munkavállaló írásbeli kérelme, az ezt támogató mun-
káltatói jogkörgyakorlói vélemény, valamint a HR Gaz-
dálkodás és partner szervezet vezetőjének javasló elő-
terjesztése alapján – a humánerőforrás igazgató, vala-
mint a HR Gazdálkodás és partner szervezet vezetője 
engedélyt adhat a Cargo-HÍD 2013 programban törté-
nő részvételre abban az esetben is, ha a munkavállaló 
a fenti feltételeknek nem felel meg.

4.3 a Cargo-HÍD 2013 program időtartamának, 
illetve A Teljes, a havi és a programból hátralévő 
időre jutó Járandóság összegének számítása

A Cargo-HÍD 2013 program időtartamának meg-
határozása

A Cargo-HÍD 2013 programhoz csatlakozó munkavál-
laló határozatlan időre szóló munkaszerződése határo-
zott időtartamú munkaszerződéssé kerül módosításra.

A határozott időtartam kezdete a megállapodásban 
rögzített, legkésőbb 2013. június 30-i időpont, időtarta-
ma pedig 6, 12 vagy 18 hónap, a munkavállaló válasz-
tásának megfelelően.
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A Cargo-HÍD 2013 program időtartama megegyezik 
a programban résztvevő munkavállaló munkaszerző-
désének határozott időtartamával.

A munkavállalót megillető teljes járandóság 
meghatározása:
− az Mt.-ben, és a KSZ-ben meghatározott, a prog-

ram kezdő időpontjában a munkáltató működésével 
összefüggő okra alapított felmondás esetére meghatá-
rozott felmondási idő, valamint erre az időre járó évi 
rendes szabadság;
− az Mt., illetve a KSZ szerinti, a program kezdő idő-

pontjában a munkáltató működésével összefüggő okra 
alapított felmondás esetén a végkielégítés mértékének 
megállapításakor irányadó időtartam (végkielégítési 
hónapok a 4.3. pont szerint), valamint erre az időre járó 
évi rendes szabadság;
− továbbá a munkavállalóra a megállapodás megkö-

tésének időpontjában, a 11566/2012. számú Egyoldalú 
kötelezettségvállalási nyilatkozat szerint érvényes át-
lagkereset szorzata alapján nyert bértömeg,
− növelve a határozott idő tartamától függő egyszeri 

bruttó járandóság összegével. Amennyiben a program 
időtartama 6 hónap, a bruttó járandóság összege 

700.000,- Ft, amennyiben 12 hónap, a bruttó járandó-
ság összege 500.000,- Ft és amennyiben 18 hónap, a 
bruttó járandóság összege 200.000,- Ft.

Felmondási – felmentési idő alakulása a mun-
káltató működésével összefüggő okra alapított fel-
mondás esetén:

*A KSZ 18. § (2) bekezdése alapján, ha a munkáltató 
a munkavállaló munkaviszonyát a munkáltató oldalán 
felmerülő ok miatt felmondással szünteti meg, a fel-
mondási idő és a munkavégzés alóli kötelező felmen-
tés ideje legalább 60 nap, illetve az öregségi nyugdíj-
korhatárt megelőző öt éven belüli munkáltatói felmon-
dás esetén 90 nap.

A munkáltatónál munkaviszonyban 
töltött évek 

Felmondási 
idő alakulása*

18 év alatt 60 nap

18 év után 70 nap

20 év után, vagy életkor alapján 
öregségi nyugdíjkorhatár előtt 5 
éven belül

90 nap

Végkielégítés alakulása:

A munkáltatónál 
munkaviszonyban 

töltött évek 

Mt. 77. § (3) bekezdés 
szerint

KSZ 19. § 
szerint

Életkor alapján öregségi 
nyugdíjkorhatárt megelőző 5 éven 

belül (Mt. 77. § (4) bekezdése 
szerint**

legalább 3 év 1 havi 0 havi + 1 havi
legalább 5 év 2 havi 0 havi + 1 havi
legalább 10 év 3 havi + 1 havi + 2 havi
legalább 15 év 4 havi + 2 havi + 2 havi
legalább 20 év 5 havi + 4 havi  + 3 havi
legalább 25 év 6 havi + 6 havi  + 3 havi
legalább 30 év 6 havi + 8 havi  + 3 havi
legalább 31 év 6 havi + 9 havi  + 3 havi

**Az Mt. 77. § (4) bekezdés alapján a végkielégítés meghatározott mértéke a végkielégítésre jogosító idő hosz-
szától függően egyhavi, kéthavi, vagy háromhavi távolléti díj összegével emelkedik, ha a munkavállaló munkavi-
szonya öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg.

Havi járandóság meghatározása:

Az érintett munkavállalót megillető havi járandóság 
mértéke a teljes járandóságnak a határozott időtartam 
hónapjaira történő, egyenlő mértékű felosztásával 
képzett, 100 Ft-ra felfelé kerekített összeg.

A programból hátralévő időre jutó járandóság:
Az elszámolás időpontjától a határozott idő végéig 

hátralévő hónapok száma és az aktuális havi járandó-
ság szorzataként képzett összeg.

4.4 TB és Statisztikai vonatkozások

A munkavállaló munkaviszonya a Cargo-HÍD 2013 
program időszaka alatt fennáll, így az továbbra is biz-
tosítási időnek és szolgálati időnek számít.

Betegszabadság és táppénz nem jár a keresőképte-
lenségnek arra a tartamára, amelyre a biztosított a tel-
jes keresetét megkapja.

A programban részt vevő munkaviszonya nem 
szünetel, a munkajogi állományi létszámba beletarto-
zik.
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A statisztikai állományi létszámból a munkavállalót a 
programba vétel első napjától törölni kell. A járandósá-
gait a már statisztikai állományba nem tartozók (állo-
mányon kívüliek) adataiban kell elszámolni.

4.5 A jogosultság megszűnése

A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben a munkavállaló a határozott időtartam le-
telte előtt más munkáltatóval kíván munkaviszonyt lé-
tesíteni, a munkavállaló írásbeli kérésének megfelelő-
en a munkaviszonyt közös megegyezéssel megszün-
teti, egyidejűleg a programból hátralévő időre jutó já-
randóságot egy összegben részére megfi zeti. A meg-
állapodásban a Felek kölcsönösen kötelezettséget 
vállalnak a munkaviszony előzőek szerinti megszünte-
tésére, ha a munkavállaló az Mt. 294. § (1) bekezdés g) 
pontja szerint nyugdíjasnak minősül.

Amennyiben a program ideje alatt a munkavállaló 
kéri a munkaviszonyának közös megegyezéssel törté-
nő megszüntetését, akkor ehhez a munkáltató köteles 
hozzájárulni. Ez esetben a programból hátralévő időre 
jutó járandóságot egy összegben ki kell részére fi zetni.

A Cargo-HÍD 2013 programban résztvevő munka-
vállalókat az utasításban leírtakon és részletezetteken 
felül további juttatás nem illeti meg.

4.6 Eljárás a munkavállaló halála esetén

Amennyiben a munkavállaló a Cargo-HÍD 2013 
programba belépett és a programot elkezdte, majd ezt 
követően elhalálozik, akkor a munkavállaló örököseit 
(kedvezményezettjeit) megilleti a programból hátralévő 
idejére járó juttatás.

Továbbá ugyancsak megilleti az örököseit (kedvez-
ményezettjeit) a mindenkor hatályos KSZ-ben, a nem 
munkabaleseti halál esetére rögzített alanyi jogon járó 
juttatás is.

5.0 ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Azon munkavállalók, akik a 4.2 pontban meghatáro-
zott feltételeknek megfelelnek, továbbá önkéntesen be 
kívánnak lépni a Cargo-HÍD 2013 programba, a követ-
kező szabályok mentén kerülhetnek a program hatálya 
alá.
− A munkavállalóknak ezen szándékukat jelezniük 

kell az illetékes munkáltatói jogkörgyakorló, ill. humán-
partner részére,
− a munkavállalóknak ezen utasítás 1. sz. mellékle-

tét (Nyilatkozat) ki kell tölteniük a programba történő 
belépési szándékuk jelzésével azonos időben. (Ebben 
segítségére lesznek az illetékes humánpartnerek.),
− a kitöltött Nyilatkozati lapot az illetékes humánpart-

ner a munkáltatói jogkörgyakorlóval történő aláíratást 

követően scannelve eljuttatja a HR Gazdálkodás és 
partner szervezet vezetőjéhez a lehető legrövidebb 
időn belül,
− a HR Gazdálkodás és partner szervezet vezetője 

a kitöltött Nyilatkozati lap alapján ellenőrzi, hogy a je-
lentkező jogosult-e a programban való részvételre, 
majd a döntésről (egyedi döntésről) visszajelzést ad a 
területileg illetékes humánpartner számára,
− a jóváhagyott Nyilatkozati lapot a Humánpartner 

átadja a munkavállalónak, és együtt kitöltik ezen utasí-
tás 2. sz. mellékletét (Megállapodás),
− a kitöltött Megállapodást a munkavállaló aláírja, 

majd ezt követően a humánpartner aláíratja a munkál-
tatói jogkörgyakorlóval,
− a mindkét fél által aláírt Megállapodásban megje-

lölt időponttól kezdődően a munkavállaló bekerül a 
Cargo-HÍD 2013 programba. A humánpartner az érin-
tett munkavállaló munkaviszonyát az SAP-ban is mó-
dosítja határozatlanról határozott időtartamúra,
− a HR Gazdálkodás és partner szervezet tájékozta-

tót készít a CFO részére a Cargo-HÍD 2013 programba 
belépő munkavállalókról, a program kifutási idejéről, 
ütemezéséről.

6.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ-
LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK

Az utasítás végrehajtása
– a 2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről;
– a 11566/2012. számú Egyoldalú kötelezettségvál-

lalási nyilatkozat;
– az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelem-

adóról;
– az 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítá-

si nyugellátásról;
– az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegíté-

séről és a munkanélküliek ellátásáról;
– és a Rail Cargo Hungaria Zrt. mindenkor hatályos 

Kollektív Szerződése
fi gyelembe vételével történik.

Az utasítás hatályba lépésével a Rail Cargo Hunga-
ria Zrt-nél működtetett Cargo-HÍD 2012 programról és 
annak módosításáról szóló 15/2012. (V.25.) és 20/2012. 
(XI.22.) CFO sz. Chief Financial Offi cer utasítás hatá-
lyát veszti.

7.0 MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Nyilatkozat a Cargo-HÍD 2013 
programban való részvételi szándékról

2. számú melléklet: Megállapodás a Cargo-HÍD 
2013 programban való részvételről

3. számú melléklet: Tájékoztató a Cargo-HÍD 2013 
programról

Dr. Clemens Först s.k.
Chief Financial Offi cer
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1. számú melléklet

 
 

 
 
A Cargo-HÍD 2013 programban való részvétel feltételeit tartalmazó Tájékoztatót átvettem. 
 
A Cargo-HÍD 2013 program szabályait megismertem, melynek alapján 
 
Alulírott  
………………………………………………………………………………………...…név 

 
……………………………………………………………………………...……törzsszám 
…………………………………………………………………………..……………lakcím 
 
nyilatkozom, hogy a Cargo-HÍD 2013 programban  
 

 
 

A Cargo-HÍD 2013  
 

 00.000,- Ft 
egyszeri bruttó járandóság biztosítása mellett. 

 12 hónapban kérem meghatá 500.000,- Ft 
egyszeri bruttó járandóság biztosítása mellett. 

 18 hónapban kérem meghatározni, a teljes jára 00.000,- Ft 
egyszeri bruttó járandóság biztosítása mellett. 

 
 
 
 

……………… 
 
 ……………………………………... 

Munkavállaló 
 

 
 

 

 
 
 

…………………………………. 
 

 
 

 
 1 pld. Munkavállaló 
 1 pld. Munkáltató 
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2. számú melléklet 
2. számú melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 
  

a Cargo-HÍD 2013  
 
 

 
 

  
  

  
 UniCredit Bank Hungary Zrt. 

 -00000024-  
  

 -2-44 
 - -114-01 

 Törvényszék Cégbírósága 
 Cg. 01-10-045318 

mint Munkáltató –  –,  
 

 
 

       …………………………… 
     …………………………… 

       …………………………… 
      …………………………… 
      …………………………… 

      …………………………… 
      …………………………… 

 
mint Munkavállaló –  –, 
 

 
 
 

1. A Felek közösen megállapítják, hogy a Munkavállaló …….. év ..… hó .…. napjától 
ában. 

 
2. A Felek  sz. utasítást, és annak részét 

ké
y részt kíván venni a Cargo-HÍD 2013 

továb
megegye 2012
58. § alapján a jelen megállapodásban foglaltak szerint módosítják. 

 
3. A Felek a munkaviszonyt 2013 tartamúvá 

alakítják át. A munkaviszony Felek megegyezése alapján  ……. év …. hó ….. napjáig tartó 
n 63. § 

2013. 
atározásra. 

A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a Cargo-HÍD 2013 programban való részvételre és a 

végkielégí  
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4. A Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Munkavállaló a határozott 
r

írásbeli ké
re járó juttatást egy összegben részére megfizeti. A 

Felek kölcsönö
. § szerint 

nyugdí  
 
5. A Munkáltató a Munkavállalót 2013

- tehát a Programban való részvétel 
id tartamára - mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól. A munkavégzés alóli mentesítés, 
valamint a szab llalót …………….…..Ft/hó azaz havonta 
………………………………………………….. Ft járandóság illeti meg, amely összeget a Felek 
a …………… sz. utasítás 4.3. pontja alapján határoztak meg. A számítás alapjául a 
Munkavállaló részére az utolsó négy naptári negyedévre kifizetett munkabér, valamint a 

 szolgál. A járandóságok 
megfizetése havonta utólag, a munkáltatónál szokásos bérfizetési napon esedékes.  

 
6. Felek rögzítik, hogy a Cargo-HÍD 2013 

nem illeti meg. 
 
7. A munkavállaló VBKJ keret összegre való jogosultsága ……..…év ……..hó …...napig áll fenn, 

ére. 
 
8. A jelen megállapodásban nem szabályoz

lkalmazni. 
 

9.  
1.   a Cargo-HÍD 2013 Programban 

 
2. számú mel  2013 programban való részvé  

 
 

ndenben 
ták alá. 

 
 
 
……………………….., ……. év . ……………. hó ……. nap 
 
 
 
 
……………………………..    ………………………………….. 
        Munkavállaló        Munkáltató 
 

 
 
 
 

   
     ………………………………….       ……………………………………… 
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3. sz. melléklet
3. sz. melléklet 

 
 

 
Azok a munkavállalók, akik jogosultak a Cargo-HÍD 2013 programban való részvételre, 
feltételek és kötelezettségek mellett tudják igénybe venni a Cargo-HÍD 2013  
 

1. Elolvassa a Cargo-HÍD 2013 Programról szóló Tájékoztatót, a Tájékoztatóban foglaltakat 
, és e tárgyban megköti a Megállapodást a 

munkáltatói jogkörgyakorlóval.  
 
2.  

 
3. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a Cargo-HÍD 2013 program nyilatkozatban és 

megálla
járandóság összege 00.000,- 
bruttó járandóság 500.000,- Ft  az egyszeri 
burttó járandóság 200.000,- Ft. 
járandóság összegét növeli. Az egyszeri bruttó járandóság összegének 6, 12 és 18 hónap 
köz  

 
4. t  

 
5.  

illetve amennyiben a pro
további két hónapra, és ha a program 

további 1 hónapra illeti meg.  
 

6. 
 

 
 Tudomásul veszi, hogy a  bérfejlesztés nem illeti meg. 

 
8. A program ideje alatt a Munkavállaló más munkáltatóval munkaviszonyt nem létesíthet. 

Amennyiben ilyen szándéka van, abban az esetben köteles azt a munkáltatói 
jogkörgyakorló
fennmaradó id tartamra járó juttatást a munkáltató egy összegben átutalja a Munkavállaló 
részére.  

 
 Amíg a munkavállaló a Cargo-HÍD 2013 programban részt vesz, addig a munkaviszonya 

fennáll, az ellátottsága biztosított.  
 

10. A Cargo-HÍD 2013 program ideje alatt a munkavállaló betegszabadságon nem tartózkodhat, 
és táppénzt sem 
tar  

 
11. A Munkavállaló programba – a munkáltatói jogkörgyakorlóval 

– a munkakörét írásban átadja az arra kijelölt 
személynek.  

 
……………………….., ……. év . ……………. hó ……. nap 
 
A Tájékoztatót átvettem, és az abban foglaltakat tudomásul vettem. 
 
 

…………………………….. 
          munkavállaló 
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JEGYZETEK
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