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A 11703/2017/MAV számú megállapodás 3. számú mellékletének  
                                     kiegészítő megállapodása 
 
 
 
A 11703/2017/MAV számú megállapodás I. pontjának utolsó bekezdése alapján a 
2017. január 31-én, valamennyi Munkáltató és a nála képviselettel rendelkező 
szakszervezetek által aláírt szándéknyilatkozatokban a 2017. évre rögzített, 3%-os 
átlagos éves bérfejlesztésnek megfelelő, elkülönített bértömeg az egyes társaságok 
esetében történő részletes felhasználásáról a Felek a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 
vonatkozásában a 3. számú mellékletben rendelkeztek. Az abban 2017. márciusi 
számfejtéssel megvalósítandó bérfejlesztések végrehajtása megtörtént. 
 
 
I. A MÁV Zrt-nél – illetve munkáltatói jogutódlás esetén a MÁV Zrt-nél és a 

jogutódnál együttesen – eltöltött munkaviszony alapján érvényesített ajánlott 
munkaköri bérrendszeri minimumok 2017. január 01. napjával történő 
megszüntetése és a szenioritás rendszerének kidolgozására elkülönített 
bértömeg felhasználása, amelyben a Felek – MÁV Csoport szinten egységes 
elvek mentén –   megállapodnak.  
 

II. Alanyi jogú bérfejlesztés a kiemelt jelentőségű munkakörben / hiányszakmában 
foglalkoztatott munkavállalók részére. 
 
Vállalatunknál azon munkaköröket, amelyekben tartós munkaerő-hiány, magas 
fluktuáció, a munkaerő-piaci bérek miatt a vállalati bérrendszernél magasabb 
bérezés tapasztalható és/vagy munkaerő-piaci elszívó hatás fennállásának 
kockázata magas, kiemelt jelentőségű munkakörnek (hiányszakmának – a 
továbbiakban: Kiemelt jelentőségű munkakör vagy Hiányszakma) minősítjük. 
Ezek a MÁV SZK Zrt-nél az alábbiak:  
 
Alkalmazásfejlesztő II. 
Alkalmazásfejlesztő III. 
Autóbuszvezető 
Beszámolási szakértő 
Beszerzési szakértő 
Gépkocsivezető 
Irattáros II. 
IT szakértő II. 
IT szakértő III. 
Jogtanácsos I. 
Jogtanácsos II. 
Jövedelemelszámolási koordinátor 
Jövedelemelszámolási szakelőadó I. 
Készletgazdálkodási szakértő I. 
Kiemelt fejlesztő szakértő 
Közbeszerzési szakértő 
Leltározási területi koordinátor 
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Olajkútkezelő 
Rendszer integrációs mérnök II. 
Rendszer integrációs mérnök III. 
Rendszergazda 
Rendszermérnök II. 
Rendszermérnök III. 
Rendszerszervező II. 
Rendszerszervező III. 
Számviteli előadó 
Számviteli szakelőadó 
Személyügyi adminisztráció koordinátor 
Személyügyi adminisztráció szakelőadó I. 
Tanfolyamszervező 
Társadalombiztosítási koordinátor 
Társadalombiztosítási szakelőadó I. 
Tehergépkocsivezető 
Ügyfélszolgálati koordinátor 
Ügyfélszolgálati szakelőadó I. 

 
A 2161/2017/SZK számú Együttműködési megállapodásban rögzített 
munkavállalói ösztönzés a munkavállalók toborzása érdekében - munkavállalói 
ajánló program – történő eljárás során figyelembe veendő és a MÁV Zrt. 
tulajdonában és vagyonkezelésében, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő 
lakások igényléséről, pályáztatásáról szóló 119/2017. (III.24. MÁV Ért. 9.) 
EVIG sz. Utasításban hivatkozott hiányszakmák esetében is felsorolt 
munkakörök az érintettek. 
 
A II. pontban végrehajtandó bérintézkedés végrehajtására a felek az 
alábbiakban állapodnak meg: 
 
A bérintézkedésre rendelkezésre álló bértömeg – a 2017. évre rögzített, 3%-os 
átlagos éves bérfejlesztésnek megfelelő, elkülönített bértömegnek a márciusi 
számfejtéssel megvalósított és az I. pontban szerepeltetett bértömeggel 
csökkentett összege – felhasználása a Kiemelt jelentőségű munkakört betöltők 
(Hiányszakmában foglalkoztatottak) részére további, az alábbiakban részletezett 
bérfejlesztést jelent: 
 

 A tehergépkocsi vezetői és autóbuszvezetői munkakör értékének 
felülvizsgálata alapján a munkakör értéke 10 MK kategóriára 
módosul, így a munkakört betöltők is jogosulttá válnak a 3. számú 
mellékletben megfogalmazott 10%-on felül további 4%-os 
mértékű bérfejlesztésre.  
 

 Minden más Kiemelt jelentőségű munkakört betöltő 
(Hiányszakmában foglalkoztatott) részére további 2%-os mértékű 
bérfejlesztés kerül megállapításra.  
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A 11703/2017/MAV számú megállapodás 3. számú mellékletének kiegészítése és az 
abban foglalt bérintézkedések végrehajtása visszamenőlegesen 2017. január 1. 
napjával lép hatályba, a visszamenőlegesen járó különbözet egy összegben, 2017. 
július hónapban kerül számfejtésre. 
 
Budapest, 2017. június …. 
 
 

Szakszervezetek:                                                   Munkáltató: 
 
 
 
Mérnökök és Technikusok Szabad            MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 
Szakszervezete 
 
 
 
Vasutasok Szakszervezete 
       
 
A Megállapodás tartalmával egyetért: 
 
 
 
VDSzSz Szolidaritás 
 


