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VÉT hírek
Ismét nélkülünk született megállapodás
A Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésén a munkáltató végre-valahára előterjesztette javaslatát a vasutas
munkavállalók bérének 2014. évi növelésére.
A javaslat szerint a 6-17. munkaköri kategóriába tartozó munkavállaló március hónapban bruttó 36.000ft egyszeri kifizetésben, július 1-től 2,4 százalékos alapbéremelésben részesül, amennyiben alapbére nem
éri el a 350.000-forintot.
Mindez július 1-vel – a tavalyi évhez hasonlóan – további 1 százalékos önkéntes nyugdíjpénztári
munkáltatói hozzájárulással egészül ki.
A nyilvánvalóan előre egyeztetett előterjesztést a Vasutas Szakszervezetek Szövetsége szinte azonnal
elfogadta.
A PVDSz hozzászólásában kifejtette, hogy az előterjesztés megvalósítása tovább rontja a vasutas bérek
pozícióját, mert így a vasutas bérek növekedése – a 2012-es és 2013-as éveket követően – 2014-ben sem
fogja elérni a nemzetgazdaság más ágazataiban várható növekedés szintjét. (A vasutasok bérének 2012es és 2013-as növekedése összességében – a megvalósuló egyszeri kifizetésekkel együtt – 2,5 százalékkal
maradt el a nemzetgazdasági átlagtól)
Javasoltuk, hogy egyelőre csak a márciusi 36.000-forintos egyszeri kifizetés történjen meg és folytassuk
tovább a tárgyalásokat – újabb források feltárásával (például a tavalyi jutalmak alapbéresítése) – egy
érdemi béremelés megvalósítása érdekében. (Nem láttuk indokoltnak, hogy márciusban kelljen
megállapodni egy júliusi alapbér emelésben)
Erre azonban tárgyalópartnereink nem voltak hajlandóak, ragaszkodtak az előterjesztett javaslathoz.
Tekintettel arra, hogy a bérintézkedések százaléka nem éri el még a 3,5 százalékos országos bérajánlás
szintjét sem, nemhogy a szakszervezetünk által javasolt 5 százalékos mértéket, valamint, hogy
konstrukciójában is a korábbi – minden egyéb körülményt figyelmen kívül hagyó - egységes százalékkal
történő béremelést valósítja meg, a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete nem írta alá a megállapodást.
Szakszervezetünk továbbra is mindent elkövet azért, hogy - a most nélkülünk született megállapodásban
foglaltakon túl – további bérintézkedések szülessenek a vasutas bérek érdemi emelésére.
Budapest, 2014. március 4.
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