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MEGÁLLAPODÁS-KIEGÉSZÍTÉS 

a 2020. évre vonatkozó járműkarbantartói bértáblasávok emeléséhez kapcsolódó felettes 

munkakörök bérrendezéséről a MÁV-START Zrt.-nél 

 

1. A MÁV-START Zrt., mint Munkáltató és az aláíró szakszervezetek (a továbbiakban Felek) 

által 2020.10.16. napján megkötött 26243/2020/START iktatószámú, a 2020. évre vonatkozó 

járműkarbantartói bértáblasávok emeléséről szóló megállapodás 12) pontjában a Munkáltató 

vállalta, hogy a művezető és a diszpécser munkakört betöltő munkavállalók bérhelyzetét a 

megállapodás aláírását követően a szakszervezetekkel egyeztetetten munkavállalónként 

felülvizsgálja és a szükséges intézkedéseket megteszi. 

 

Ezen előzmény alapján a Munkáltató és az aláíró szakszervezetek a Munkáltató által vállalt 

kötelezettség teljesítése érdekében a 2020. évre vonatkozó járműkarbantartói bértáblasávok 

emeléséhez kapcsolódó felettes munkakörök bérrendezése tárgyában, a 26243/2020/START 

iktatószámú megállapodás kiegészítéseként az alábbiak szerint állapodnak meg: 

 

2. A Munkáltató rögzíti, hogy a 26243/2020/START iktatószámú megállapodás 12) pontjában 

vállalt felülvizsgálatot elvégezte, mely alapján megállapításra került, hogy az érintett 

munkakörök bérhelyzete kiegyensúlyozottnak tekinthető. 

 

3. A Felek a fentiekre tekintettel megállapodnak, hogy a művezető I, a műszaki művezető és a 

gépészeti diszpécser munkakörök vonatkozásában is a járműkarbantartói bértáblasávok 

emeléséről szóló megállapodásban foglalt elveket és mértékeket alkalmazzák a jelen 

megállapodásban foglaltak szerint. 

 

4. A művezető I, a műszaki művezető és a gépészeti diszpécser munkakörök alapbér emelése 

2020. augusztus 1. napjától kerül bevezetésre és alkalmazásra, az arra ténylegesen jogosult 

munkavállalói kört az alábbi részletszabályok határozzák meg. 

 

5. A Felek megállapodnak, hogy az intézkedésre jogosult az a Munkáltatónál a Munka 

törvénykönyve (a továbbiakban Mt.) alapján munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló, 

akinek a munkaviszonya 2020. augusztus 1. napján és jelen megállapodás aláírásának napján is 

statisztikai állományban fennállt vagy (különösen az Mt. 128.§ - 132.§-ai alapján) fizetés 

nélküli szabadságot vett igénybe, illetve 30 napot meghaladó keresőképtelen állományban volt, 

művezető I, műszaki művezető vagy gépészeti diszpécser munkakörökben. 
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6. A Felek megállapodnak, hogy bérintézkedés személyi hatálya alá tartozó munkavállalók 

2020. augusztus 1. napján érvényes besorolás szerinti alapbérére vetítve- a 2020. augusztus 1. 

napján betöltött folyamatos, vagy ilyennek jogszerűen elismert MÁV munkaviszony időtartama 

alapján - az alábbi eltérő mértékű  bérintézkedés kerül végrehajtásra: 

 

 

Elismert MÁV-
munkaviszony 

Béremelés 
mértéke 

0-4 év 2,28% 

5-9 év 2,28% 

10-14 év 2,28% 

15-19 év 2,28% 

20-24 év 3,20% 

25-29 év 3,20% 

30-34 év 3,20% 

35-39 év 3,20% 

40-44 év 3,20% 

45 év felett 3,20% 
 

7. A Felek megállapodnak abban, hogy 2020. augusztus 1. napjától a jelen intézkedéssel érintett 

munkakörben foglalkoztatott munkavállalók egyéni, besorolási bére a 6. pont szerinti, 

megfelelő %-os mértékkel megemelésre kerül. Az alapbérek 100 Ft-ra felfelé kerekítve 

kerülnek megállapításra. 

 

8. A Felek rögzítik, hogy a béremelés során a bérintézkedéssel érintett munkakörökben 

foglalkoztatott azon munkavállalók esetében, akiknek 2020. augusztus 1. napja és jelen 

megállapodás aláírásának napja közötti időszakban változott meg a munkakörük (vagy a 

bérük), vagy ezen munkakör változás révén kerültek a jelen bérintézkedéssel érintett 

munkakörök valamelyikébe és jelen megállapodás aláírásának napján is abban a munkakörben 

vannak foglalkoztatva, az új munkakör (vagy az új bér) szerint kapják meg a béremelést, az új 

munkakörben megállapított alapbérükre. 

 

9. Felek rögzítik, hogy jelen bérintézkedés visszamenőleges hatályú, 2020. augusztus 1. 

napjától érvényes, a módosított alapbérek alapulvételével számfejtett bérek kifizetésére 

azonban a 2020. december havi bérek kifizetésével egyidejűleg, a 2021. január havi bérfizetési 

napon kerül majd először sor. 

 

10. Felek egyúttal rögzítik, hogy a 26243/2020/START iktatószámú megállapodás 12) 

pontjában foglaltak szerint megvalósultnak tekintik a Munkáltató azon vállalását, mely szerint 

a művezető és a gépészeti diszpécser munkakört betöltő munkavállalók bérhelyzetét a 

járműkarbantartói bértáblasávok emeléséről szóló megállapodás aláírását követően a 

szakszervezetekkel egyeztetetten munkavállalónként felülvizsgálja és a szükséges 

intézkedéseket megteszi. 
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Jelen megállapodást az aláíró Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Budapest, 2020.  

 

 

 

Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete    MÁV-START Zrt. 

 

 

 

Vasutasok Szakszervezete 

 

 

 

VDSzSz Szolidaritás 

 

 

 

Mozdonyvezetők Szakszervezete 

 

 

 

Gépészek Szakszervezete 

 

 

 

Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 

 

 

 

Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


