TISZTELT MUNKAVÁLLALÓK!
A MÁV-HÉV Zrt. javaslatát elfogadva a Munkáltató és az aláíró Szakszervezetek
megállapodtak, hogy a társaságnál bérfelzárkóztatási folyamat első lépéseként
 a HÉV vasúti járművezetők valamint a forgalmi szolgálattevők díjazására új, magasabb
bérminimum és bértábla bevezetésére kerül sor,
 a megszakítás nélküli munkarendben dolgozók délutáni műszakpótléka 30%-ra
emelkedik közel 35 a forgalom lebonyolításában összefüggő végrehajtói munkakörben,
 új díjazási elemként bevezetésre kerül a „START” és a „STOP” pótlék a legelső és a
legutolsó járatokra 1.000,- Ft/szolgálatonként.
 az érvényes HÉV vasúti járművezetői engedéllyel rendelkező munkavállalók körében
munkakörtől és az MMK besorolástól függően alapbéremelésben részesülnek
 a behíváson alapuló munkaviszony alapján HÉV vasúti járművezető munkakörben
foglalkoztatott munkavállaló estén az alapbér 1.800,- Ft/óra összegre emelkedik és az
alapbérén felül besegítői órabér-kiegészítés illeti meg a besegítő munkavállalót.
1. A HÉV vasúti járművezetők és a forgalmi szolgálatevők bérminimuma az alábbiakra
változik.
HÉV vasúti járművezetők bérminimuma
Elismert MÁV
Bérminimum
1
munkaviszony
(Ft/hó)

Elismert MÁV
munkaviszony1
0-4 év

Bérminimum
(Ft/hó)
240.500,- Ft

0-4 év

285.000,- Ft

5-9 év

249.000,- Ft

5-9 év

292.600,- Ft

10-14 év

257.500,- Ft

10-14 év

301.200,- Ft

15-19 év

310.700,- Ft

15-19 év
20-24 év

266.000,- Ft
274.500,- Ft

25-29 év

283.000,- Ft

20-24 év

328.700,- Ft

30-34 év

291.500,- Ft

25-29 év

342.000,- Ft

35-39 év

300.000,- Ft

30-34 év

356.300,- Ft

40 -

308.500,- Ft

35-

370.500,- Ft

Érintett munkavállalói létszám: 116 fő*

Forgalmi szolgálatevők bérminimuma
*Előzetes számítások szerint

Érintett munkavállalói létszám: 68 fő*

2. Az érvényes HÉV vasúti járművezetői engedéllyel rendelkező munkavállalók körében
munkakörtől és az MMK besorolástól függően az alábbi alapbér-emelésben részesülnek:
Munkakör
Vasúti
járműszerelő
csoportvezető

-

MMK

Alapbér-emelés
mértéke

12

1,50%

11

1,95%

10

2,25%

Vasúti járműszerelő - elektromos
Vasúti járműszerelő - komplex
Vasúti járműszerelő - mechanikus
Járműszerelő I.
Érintett munkavállalói létszám: 92 fő*

3. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 193. §-a alapján a behíváson alapuló
munkavégzés céljából létesített munkaviszony alapján a HÉV vasúti járművezető
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló estén az alapbér 1.800,- Ft/óra. Az alapbérén
felül besegítői órabér-kiegészítés illeti meg a besegítő munkavállalót:

50 - 119

Órabérkiegészítés
(Ft/óra)
150,- Ft

120 -

200,- Ft

Negyedéves
ledolgozott óra

Érintett munkavállalói létszám: 86 fő*

A bérfelzárkóztatási intézkedéseket közel 630 fő érintett munkavállaló vonatkozásában
2018. április 01-jére visszamenőleg kell végrehajtani.
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