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A Megallapodast alairo felek a vasutas munkavallalok jovedelmi helyzetenek javitasara az
alabbiakban allapodnak meg.

A Megallapodas szemelyi hatdlya:

A jelen Megallapodas a MAY Zrt-nel kollektiv erejii megallapodasnak minosul.

A MAY Zrt. a jelen Megallapodas alairasaval vallalja tovabba, hogy a konszolidacios korebe
bevont gazdasagi tarsasagok (MAY-START Zrt., MAY Szolgaltato Kozpont Zrt., MAY FKG
Kft., Zahony-Port Zrt., MAY KFV Kft., MAY Vagon Kft.) eseteben tulajdonoskent - a jelen
Megallapodasban foglaltakkal mindenben megegyezoen biztositja a berintezkedesek
vegrehajtasat

/. Alapberemeles

A Munkaltato a keresetek novelese erdekeben az elkovetkezo evekre - 2017 ev januar 1-jetol
visszamenoleges hatallyal - az alabbi alapberemeleseket "hajt vegre, az arra jogosult
munkavallalok eseteben.

A. Keteves idotartam eseten:

> 2017. evre!6%
> 2018. evre!4%

B, Hdromeves idotartam eseten:

> 2017. evre 15%
> 2018. evre 10%
> 2019. evre 10%

Az alapberemelds vetitesi alapja:

Az alapberemeles szemelyi hatalya ala tartozo munkavallalok - - a kotelezo legkisebb
munkaberre es a garantalt berminimumra valo raallast koveto - targyev januar 01. napjan
ervenyes besorolas szerinti alapbere.

Azoknal a munkavallaloknal, akiknel a garantalt legkisebb ber emelesenek merteke eleri vagy
meghaladja a targyevre vonatkozo Megallapodas szerinti merteket, ott a beremeles a
Kormanyrendelet vegrehajtasaval egyidejuleg megvalosultnak tekintendo.

Az alapberemeles szeme'lyi hatdlya:

Alapberemelesre jogosult a Munkaltatonal Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott
murikava^a'td, ak'mek a murikaviszonya 2017. januar I-jen statisztikai allomanyban fennallt
vagy munkaviszonyra vonatkozo szabaly (kiildnosen az Mt. 128.§-132.§-ai) alapjan kotelezo
jelleggel biztositando feefe's ne'/fcu/i szabadsagot vett igenybe, I'Hetve 30 napot meghalado
keresokeptelen allomanyban volt.



Az alapberemeles tovabbi feltetele, hogy a munkavallalo nem toit be premizalas ala vont
munkakort.
(Az alapber nagysagara vonatkozo feltetelt reszmunkaidos foglalkoztatas eseten a
reszmunkaido mertekenek aranyaban kell alkalmazni.)

Tovdbbi jogosultsdgi feltetelek:

" Azon munkavallalok eseteben, akik 2017. januar 1. napja es a megallapodas hatalyba
lepese kozotti idoszakban munkaszerzodes-modositas alapjan munkakort valtottak, a
valtasig eltelt idore a januar 1-jen ervenyes alapber alapjan az alapberfejlesztest vegre
kell hajtani valamint ennek figyelembe vetelevel a munkakor-valtast kovetoen
ervenyes alapbert a besorolasi es bermegallapitasi szabalyoknak megfeleloen
ismetelten meg kell allapitani.

• Azon munkavallalo eseteben, aki 2017. januar 1. napjan a kollektiv szerzodes szerinti,
munkabert erinto valamely hatranyos jogkovetkezmeny vegrehajtasa alatt all, az
alapberemelest egyreszt 2017. januar 1. napjaval is, masreszt a hatranyos
jogkovetkezmeny vegrehajtasat kovetoen az eredeti alapberre is meg kell valositani.

• Azon munkavallalo eseteben, aki 2017. januar 1. napjan hatarozott idotartamu
munkaszerzodes-modositas alapjan eltero alapberben reszesiil, az alapberemelest
egyreszt 2017. januar 1. napjaval is, masreszt a hatarozott idotartam lejartat kovetoen
az eredeti alapberre is meg kell valositani.

• A mozdonyvezeto, motorvonatvezeto, mozdonyfelvigyazo, kiilsos mozdonyfelvigyazo
munkakorben foglalkoztatott munkavallalokra vonatkozo alapberemeles a hatalyos
tarifatabla fenti mertekkel torteno megemelesevel valosul meg. Egyebekben a felek a
tarifarendszer felmondasanak jogarol a Megallapodas idobeni hatalya alatt
lemondanak.

//. Bersdvok rendezese

A Megallapodas vegrehajtasaval egyidejuleg a MAV Munkakori Kategoriakhoz tartozo
szemelyi alapbersavok also es felso hatarai az I. pont szerinti mertekkel - de legalabb a
kotelezo legkisebb munkaberre illetve a garantalt berminimumra - megemelesre keriilnek.

///. Munkdltatoi onkentes nyugdijpenztdri tagdij-kiegeszftes:

Munkaltatoi onkentes nyugdijpenztari tagdij-kiegeszitesre jogosult a jelen megallapodas
hatalya ala tartozo munkaltatonal foglalkoztatott valamennyi munkavallalo, akinek a
munkaviszonya 2017. januar 1. napjan es az adott targyhonap utolso napjan is statisztikai
allomanyban fennall, vagy munkaviszonyra vonatkozo szabaly (kiilonosen az Ml 128.§-
132.§-ai) alapjan kotelezo jelleggel biztositando fizetes nelkiili szabadsagot vesz igenybe,
illetve 30 napot meghalado keresokeptelen allomanyban van.

A jogosultsag tovabbi feltetele, hogy a munkavallalo - barmely onkentes nyugdijpenztarban -
2017. januar 1. napjat kovetoen targyho utolso napjan nyugdijpenztari tagsaggal
rendelkezzen.

A munkaltatoi onkentes nyugdijpenztari tagdij-kiegeszites merteke



> 2017. januar 1. napjatol a munkavallalo alapberenek osszesen 3%-a,
> 2018. januar 1. napjatol a munkavallalo alapberenek osszesen 3,5%-a.
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