A Vasutasnap előtt átutalják a SZÉP-kártya-juttatásokat
A Vasúti Érdekegyeztető Tanács (VÉT) 2019. július 3-i ülésén a felek megállapodtak arról, hogy a
második negyedévi, alanyi jogú SZÉP-kártya-juttatásokat (vendéglátás alszámla), valamint a VBKJ
keretében választott SZÉP-kártya-juttatásokat (vendéglátás és szabadidő alszámla) még az idei, 69.
Vasutasnap előtt átutalják az érintett munkavállalók számára. A találkozón dr. Homolya Róbert, a
MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója tájékoztatást adott a vállalatot érintő stratégiai kérdésekről, és
hangsúlyozta: csak összefogással tudunk változtatni a vasút jövőjén.
A MÁV vezetése 2019. július 3-ra hívta össze a Vasúti Érdekegyeztető Tanács (VÉT) ülését. A
találkozón dr. Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy elkészült a
vasúttársaság stratégiája, amelyben rögzítették a vállalatcsoport jövőképét, az irányokat lefektették.
A célok megvalósításhoz – a szakszervezeteket bevonásával, hatékonyságnövelő javaslataikat
együttesen felhasználva – projekteket és munkacsoportokat kell létrehozni annak érdekében, hogy a
munkavállalók feladataikat eredményesebben tudják ellátni. Homolya Róbert kiemelte, hogy
folyamatban van a képzési rendelet módosítására tett javaslataink tárgyalása a minisztériummal – a
javaslatok alapján több munkakör esetében a vasúti vállalatok saját hatáskörébe kerülne át a
vizsgáztatás. Az elnök-vezérigazgató felhívta a figyelmet a digitalizáció fontosságára, amely a
vasútvállalatoknál is nagy szerepet fog játszani a jövőbeni fejlesztéseknél. Hangsúlyozta azt is, hogy
csak összefogással tudunk változtatni a vasút jövőjén.

A MÁV és a vasutas érdekképviseletek által a 2017–2019-es időszakra kötött, a három év alatt
áltagosan 30 százalék béremelést tartalmazó bérmegállapodás a 2019. évi 5 százalék mértékű
bérfejlesztéssel eredményesen megvalósult. Az idei évre vonatkozó bérmegállapodásban ugyanakkor
a MÁV vállalta, hogy az év eleji bérfejlesztés végrehajtása után, legkésőbb 2019. július 31-ig elemzést
készít a bértorlódás hatásairól, és ez alapján további bérfejlesztési javaslatot tesz, amelynek részben

forrását képezheti a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó 2019. július 1-jei
csökkentése.
A VÉT ülésen Dorozsmai Éva, a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettese ismertette azokat
az alapelveket, amelyek mentén meghatározhatók azon munkakörök, amelyeket a bértorlódás
hatása leginkább érint, és ahol a toborzási, utánpótlási nehézségek leginkább jelentkeznek. Ezek az
elvek képezhetik a július végéig kidolgozandó bérfejlesztési javaslat alapját. A konkrét javaslatot a
VÉT következő ülésén mutatják be és vitatják meg.
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