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Bulgáriai Tájékozta

Hírlevél
Kedves Kollégák!

A tegnapi napon a MÁV-HÉV Zrt. vezetése és a szakszervezetek egyeztetést
folytattak a 2018. február 28. napján létrejött, a 2018. évre vonatkozó differenciált
bérfejlesztésre rendelkezésre álló keret felosztásáról szóló megállapodás 6. pontja
értelmében.
A Munkáltató a fenti vállalás teljesítése érdekében, javaslatot tett a Szakszervezetek
részére a HÉV vasúti járművezetői munkakörben, a HÉV forgalmi szolgálattevő
munkakörben, valamint érvényes HÉV vasúti járművezetői engedéllyel rendelkező
járműszerelő és vasúti járműszerelő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók
bérfelzárkóztatására.
Az egyeztetésen a munkáltató megállapodás tervezetét vitatták meg a felek, melynek
értelmében a társaság kb. 600 munkavállalója részesülhet valamely formában
bérnövekményben 2018. április 1 napjára visszamenőleges hatállyal.
1. A megszakítás nélküli munkarendben dolgozó munkavállalók délutános
műszakpótléka 20%-ról 30%-ra emelkedne.
2. Az érvényes HÉV vasúti járművezetői engedéllyel rendelkező munkavállalók
béremelésben részesülnének.
3. A járművezetői besegítő órabér 1800.-Ft-ra emelkedne, és amennyiben egy
munkavállaló adott naptári negyedév során ledolgozott órája elér, vagy
meghalad egy meghatározott mértéket, az alapbérén felül besegítői órabérkiegészítés illetné meg.
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4. HÉV vasúti járművezető, és forgalmi szolgálattevő munkakörökben bértábla
kerülne bevezetésre.

Elismert MÁV
munkaviszony
0-4 év
5-9 év
10-14 év
15-19 év
20-24 év
25-29 év
30-34 év
35-

Bérminimum
járművezető
(Ft/hó)
285.000,- Ft
292.600,- Ft
301.200,- Ft
310.700,- Ft
328.700,- Ft
342.000,- Ft
356.300,- Ft
370.500,- Ft

Elismert MÁV
munkaviszony1
0-4 év
5-9 év
10-14 év
15-19 év
20-24 év
25-29 év
30-34 év
35-39 év
40 -

Bérminimum
FSZT
(Ft/hó)
240.500,- Ft
249.000,- Ft
257.500,- Ft
266.000,- Ft
274.500,- Ft
283.000,- Ft
291.500,- Ft
300.000,- Ft
308.500,- Ft

Szakszervezetünk a megállapodást aláírta, de egyben kezdeményezte és sürgette,
hogy a következő lépésben a többi terület (pl. infra nem pótlékolt munkakörben
dolgozók, alkalmazotti állomány) kerüljön rendezésre és a KSZ módosítással
kapcsolatos tárgyalások felgyorsítását is szorgalmazta.
A munkáltató elismerte ezek szükségességét és a tárgyalások a témában a következő
negyed évben kezdődhetnek a béradatok kiértékelése és áttekintése után.
Kérdéseitekkel keressétek a tisztségviselőket, és aki még nincs benne, jelentkezzen
zárt Facebook csoportunkba.
Üdvözlettel:
FHSZ Kommunikáció
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