I.

Javaslatot meghatározó tényezők:






II.

PVDSZ JAVASLAT
a MÁV Zrt munkavállalói 2015. évi helyzetének javítására –

A 2015-es állami költségvetés 1,8 százalékos fogyasztói áremelkedéssel és 2,5 százalékos
GDP növekedéssel számol.
A SZJA változások érdemben nem befolyásolják a nettó átlagkereset változásait. (A 2
gyerekesek családi adókedvezményének növelését elhalasztották, kizárólag a béren
kívüli juttatások adóterhelése növekszik.
A VKF megállapodás értelmében a minimálbér 3,4 százalékkal, 105 000-Ft/hó összegre
nő és az ajánlott bérnövekedés mértéke 3-4,0 százalék.
A MÁV Zrt. átlagkereset növekedésének 2012-14-es elmaradása a nemzetgazdasági
átlagtól ~3,6 százalékra tehető.

Az átlagkereset 2015. évi növekedése:
A PVDSz – számításba véve a vasutas bérek elmúlt években tapasztalható leértékelődését - a
munkavállalói keresetek országos átlagnál magasabb növekedését tartja szükségesnek.
Javasoljuk, hogy 2015. évben a MÁV Zrt. munkavállalóinak átlagkeresete 6,6 százalékkal
növekedjék.

III.

Az alapbérek 2015. évi növekedése:
III.1. Javasoljuk a 2014. évben megvalósult egyszeri kifizetés (a márciusi 36 000,-ft)
alapbéresítését a MÁV Zrt. valamennyi, 2015. január 1-én állományban lévő munkavállalója
esetében. Az alapbéresítés nem eredményez átlagkereset növekedést.
III.2. Figyelembe véve a versenyszféra 2015. évi bérnövelési ajánlását valamint az elmúlt évi
alapbéremelés áthúzódó hatását 2015. január 1 hatállyal javasoljuk az alapbérek 5,4 százalékos
emelését.
III.3. Az alapbéremelés kétharmadát, (3,6 százalékot) alanyi jogon, egyharmadát (1,8 százalékot)
pedig differenciálási lehetőséget biztosítva javasoljuk személyre szólóan meghatározni.
A differenciálást az alábbi szempontok figyelembe vételével javasoljuk végrehajtani:
a) indokolatlan bérkülönbségek csökkentése azonos bérkategóriákon belül.
b) szabály-változásból eredő keresetveszteségek kompenzálása
d) a vasúti szolgálati idő hossza.
c) a munkavégzés minősége
III.4. Javasoljuk az MMK kategóriák szerinti sáv határok (alsó és felső egyaránt) 3,4 százalékos a 2015. évi minimálbér emelkedés mértékével megegyező – emelését.

IV.

Béren kívüli javadalmazási rendszer
A választható béren kívüli javadalmazási rendszer átalakítását a bizonytalan adózási háttér
indokolja, ezért támogatjuk a 271 400 forintra emelt keretösszegen felül rendelkezésre álló,
125 900 forint/fő /év bruttó összeg alapbéresítését. Az alapbéresítés során azonban nem hárítható
minden adóteher a munkavállalóra.

2
A PVDSz a munkáltatóra háruló közterhek méltányos megosztásából kiindulva javasolja, hogy





az általános munkarendűek esetében
10% műszakpótlék esetében
20% műszakpótlék esetében
30% műszakpótlék esetében

9 200 Ft
8 400 Ft
7 700 Ft
7 100 Ft

alapbéresítés valósuljon meg.
V.

MÁV Zrt. Kollektív Szerződés módosítása:
A PVDSz 2015-re vonatkozóan is fenntartja és átdolgozott formában, ismételten előterjeszti a
2014. év során eredménytelenül megtett javaslatait. (mellékelve)

VI.

A MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi
kapcsolatokról szóló megállapodás 2015. évre történő meghosszabbítása.
A megállapodás 2014. december 31-ig szabályozta a MÁV Zrt. munkavállalóinak alapvető
foglalkoztatási kérdéseit. Tekintettel arra, hogy a jogi környezetben ebben atekintetben változás
nem várható, javasoljuk a megállapodás változatlan formában történő fenntartását 2015. évre is.

Indoklás
A MÁV Zrt. munkavállalóinak bérpozíciója évek óta folyamatosan romlik a
nemzetgazdaság más ágazataihoz képest. 2014. volt az ötödik év amikor a bruttó
átlagkereset százalékos változása elmaradt úgy a versenyszféra, mint a nemzetgazdaság
átlagos növekedésétől.

Összehasonlító táblázat
- a MÁV Zrt. és a nemzetgazdasági szintű teljes munkaidős bruttó átlagkereset százalékos változásáról Előző év = 100%
Megnevezés/ Év
2009
MÁV Zrt.
Versenyszféra
Nemzetgazdaság egész
Infláció

2010
101,7
103,3
101,4
104,9

2011
104,8
105,4
105,2
103,9

2012
104,0
107,3
104,7
105,7

2013
101,9
103,6
103,4
101,7

2014 várható
102,3
103,1
100,5

A PVDSz 2015-re vonatkozó javaslataiban e kedvezőtlen folyamat felszámolásának
megkezdésére tesz erőfeszítéséket.

Budapest, 2015. január 5.

