Csoportszintű VÉT ülést tartottak június 10-én
A Vasúti Érdekegyeztető Tanács 2020. június 10-én megtartott ülésén dr. Homolya Róbert elnökvezérigazgató úr részletesen tájékoztatta a szakszervezeteket a világjárvány miatt kihirdetett
veszélyhelyzet alatt megtett munkáltatói intézkedésekről és foglalkoztatási tapasztalatokról.
Kiemelte, hogy a vasút a járvány ideje alatt is zavartalanul üzemelt, köszönhetően a vasutasság kiemelkedő
helytállásának, amelyet a vasúti hálózat egyes szolgálati helyeinek bejárásai során személyesen is
megtapasztalt. Ezt követően beszámolt a MÁV és leányvállalatainak gazdálkodási helyzetéről és az ezzel
összefüggésben szükséges teendőkről.
Az érdekképviseletek kiemelték az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetését megelőző napokban aláírt
bérmegállapodás jelentőségét. Nagyra értékelték továbbá, hogy míg számos helyen jelentős elbocsátások
történtek, a MÁV-csoportnál a foglalkoztatás minden tekintetben stabil maradt. A járványügyi
intézkedéseknek és a foglakoztatási biztonságnak köszönhetően minden vasutas továbbra is nyugodt
légkörben tette a dolgát. Elmondták, hogy újra felértékelődött az állami vállalatok megbízhatósága, s
amennyiben a munkáltató és az érdekképviseletek közötti együttműködés minden szinten ilyen példaértékű
marad a jövőben is, akkor újra jó lesz vasutasnak lenni. A felszólaló szakszervezetek megköszönték a MÁV
menedzsmentjének hozzáállását a rendkívüli helyzet kezeléséhez.
Ezt követően a munkáltató felkérésére a szakszervezetek ismertették az elképzeléseiket a vasút
működésének közeljövőjével kapcsolatban. Fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy a folyamatban lévő és a
még terveztett technológiai fejlesztések nyomán miként lehet egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni a
működést. Kiemelt jelentőségű lesz az, hogy a munkavállalók tudását, személyes képességeit a jövő
kihívásainak megfelelő módon és mértékben sikerül fejleszteni, amely a felek legfontosabb érdeke.
Mivel a szakszervezetek konzultációt kezdeményeztek az egyes mellékvonalakra vonatkozó ideiglenes
járványügyi menetrend bevezetését követően kialakult helyzetről, a munkáltató vezetője elmondta, hogy
elsődleges célként tekint a közösségi közlekedésben meglévő párhuzamosságok mielőbbi
megszüntetésére. A szakszervezetek kinyilvánították azt, hogy tisztában vannak azzal, hogy
gazdaságilag nem fenntarthatók a párhuzamos közlekedési megoldások, felkészültek az ilyen tárgyú
gazdasági döntések kezelésére, de a jelenlegi helyzet bizonytalanságot okozott. Ezért fontosnak tartják,
hogy egyértelmű döntések szülessenek, és hogy a vasutas munkavállalók foglalkoztatása folyamatosan
biztosított legyen. Ehhez rendkívül fontos lenne, hogy a jelenlegi, ideiglenesként meghirdetett intézkedések
sorsa minél hamarabb véglegesen eldőljön.
Bejelentésre került még, hogy ugyan a veszélyhelyzetre tekintettel a Vasutasnap eseményeit el kellett
halasztani, de a vasutasok szolgálati idejének elismeréséhez kapcsolódó, korábbi vállalati
megállapodásokban rögzített, 2020. évben duplájára emelt összegű egyszeri juttatás kifizetésére sor
kerül a június havi bérekkel együtt.
A vállalati szintű érdekegyeztető tárgyalások a közeljövőben folytatódnak.
MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság
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