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A MÁV-csoport vezetése a karácsonyi ünnepek közeledtével 
a társaságok felszabadítható anyagi forrásait a közszolgálta-
tási feladataink zavartalan ellátásában részt vevő munkavál-
lalók javadalmazására kívánja fordítani.
Az üzleti év során megtakarított összegeket – az érdekkép-
viseletekkel folyamatosan együttműködve – már év közben 
is munkatársaink anyagi elismerését célzó bérintézkedésekre 
használtuk fel. Ilyen volt például az egyes társaságoknál a nagy 
leterheltségű szolgálati helyeken és munkakörökben feladatot 
ellátó munkatársaink elismerése, az egyes hiányszakmákat érin-
tő bérintézkedések, a bértábla szolgálati időt elismerő módosítá-
sa és az időszakos hatósági vizsgák sikeres teljesítését ösztönző 
juttatások.

Munkatársaink elkötelezettségének elismerésére a még rendel-
kezésre álló, év közben fel nem használt anyagi forrásokból va-
lamennyi, 2018. december 1-jén statisztikai állományban levő, 
nem premizált munkatárs részére nettó 16 000 Ft értékű kifize-
tés valósul meg a SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára. Az in-
tézkedés a MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt., a MÁV Szolgáltató 
Központ Zrt., a MÁV FKG Kft., a MÁV VAGON Kft., a MÁV 
KFV Kft. és a Záhony-Port Zrt. említett munkavállalóit érinti. A 
MÁV-HÉV Zrt. esetében nettó 16 000 Ft kifizetésre kerül sor. 
A juttatás kifizetése 2018. december 21-ig megtörténik.

MÁV Zrt. 
Humánerőforrás Vezérigazgató-helyettes Szervezet

Év végi juttatás 
a MÁV-csoport 

munkavállalói részére Az egész évi munkavégzés után -  ilyenkor - az ünnepek köze-
ledtével kicsit elcsendesedik minden, sokan igyekeznek csa-
ládi körben tölteni a karácsony ünnepét. 

A Karácsony a béke, a szeretet, a család ünnepe. Az év vége 
az ünnep mellett alkalmat ad arra is, hogy számvetést készít-
sünk az eltelt esztendőrõl és megtervezzük a jövõt. 
Társaságunk egy hektikusan változó „nehéz”,évet mondhat 
magáénak. 

Ismert nehézségeink ellenére a ZÁHONY-PORT Zrt vezeté-
se a tulajdonossal karöltve továbbra is arra törekszik, hogy 
az itt dolgozó emberek boldogulását biztosítani tudja. 

A  ZÁHONY-PORT Zrt  vezetése nevében megköszönöm, ál-
dozatos munkájukat, hogy Önök mindig partnerek voltak a 
közös célok megvalósításában.

Kívánok minden  dolgozónknak és kedves családjának
Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket, Békés, Boldog, Ered-
ményekben Gazdag Újévet!

Kívánom, hogy a  2019-es esztendőben is az összefogás az 
együttgondolkodás és a siker jellemezze mindennapjainkat. 
Ehhez kívánok jó erőt, egészséget, kitartást és személyes bol-
dogulást!

Gubik László
vezérigazgató

Tisztelt kollégák! 
Kedves Munkatársak!


