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Több mint 10.000 vasutast érint az új bértábla 

Az MTSZSZ támogatja a MÁV-csoport vállalatainál kialakított szolgálati időn alapuló bértábla 

rendszert. A megállapodások valamennyi vasutasra vonatkoznak és november 1-jei hatállyal több 

mint 10.000 fő számára konkrét fizetésemelést is eredményeznek. A következő évi béremelések 

természetesen a most megemelt, bértáblázatba foglalt összegeken fognak alapulni.  
 

Folytatódtak a bértárgyalások a Rail Cargo Hungaria-nál 

A munkáltató a korábban átadott bérjavaslatát (4% teljes bértömeg) kiegészítette további 

elemekkel. 1%-al emelné a nyugdíjpénztári befizetés mértékét, valamint - új elemként- 1%-ot 

fizetne egészségpénztári hozzájárulásként. Természetesen nem elfogadható számunkra! 

Elmondtuk, hogy az MTSZSZ számos vállalatnál van jelen a versenyszférában és a vasúti 

szektorban egyaránt, ahol átlagosan 13,6%-al emelkedtek a bérek 2017 évben, és jövőre szintén 

10-15% mértékű bérfejlesztés várható. Nem szerencsés, hogy a tulajdonos figyelmen kívül hagyja 

a hazai munkaerőpiac tendenciáit, mert ezzel a bérpolitikával lassú halálra ítéli a vállalatot. A 

munkavállalók számára megfelelő, és nem megalázó mértékű bérfejlesztés érdekében az 

MTSZSZ kész minden törvényes eszközt bevetni, ha a tulajdonos nem változat álláspontján! 
 

100.000 forintos fizetés emelkedés a Train Hungary Magánvasút Kft-nél 

A munkavállalók jövedelmi helyzetének javítása érdekében, az MTSZSZ- el kötött megállapodás 

alapján a cégnél a mozdonyvezetők bére 2017. október 1-jétől bruttó 100.000 forinttal emelkedik. 

A magánvasút társaságnál 2012-ben kezdte meg működését szakszervezetünk és két évvel 

később, 2014-ben került sor a kollektív szerződés megkötésére.  
 

Üzemi tanács-választás a MÁV-FKG Kft-nél 

2017. november 28-29-30-án kerül sor a MÁV FKG Kft-nél az üzemi tanácsi választásokra. Az 

MTSZSZ jelöltjei széles körben képviselik valamennyi munkavállalói réteg érdekeit, kérjük 

szavazataitokkal támogassátok Őket. 
 

Véradás november 29-én a MÁV Kerepesi úti székházában 

2017. november 29-én szerdán 8:00 - 13:00 óra között a  MÁV Kerepesi úti irodaház első emeleti 

kultúrterem véradási lehetőség vár mindenkit.  

Az MTSZSZ javaslatára módosult a MÁV Zrt, a MÁV-START Zrt  és a MÁV Szolgáltató Központ 

Zrt kollektív szerződése, így azt a női munkavállalót, aki egy naptári évben 3, illetve azt a férfi 

munkavállalót, aki egy naptári évben 4 alkalommal véradó igazolvánnyal igazoltan vett részt 

véradáson, a következő naptári évben kettő munkanap pótszabadság illeti meg.  

Kérjük, hozza magával személyi igazolványát, útlevelét vagy jogosítványát, valamint 

lakcímkártyáját és eredeti tajkártyáját (az európai uniós tajkártya is megfelelő).  

Véradás előtt feltétlen étkezzen és igyon. Ezen véradásokon bárki (aki a kötelező mindenki 

számára előírt feltételeknek megfelel) részt vehet, nemcsak vasutasok.  
 

Novemberi kvízjáték nyertese 

A 47.heti hírlevélben feltett kérdésünkre, hogy " Hol található az MTSZSZ központi irodája?  

A helyes válasz: A. Budapesten a Kerepesi út 3. sz. alatt  

Nyertesünk: Albert Beáta budapesti tagunk. Nyereménye a Baross vendéglő által felajánlott 

ajándék. 


