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A MÁV-csoport vállalatainál létrejöttek a bérmegállapodások 2018.évre 

Több tárgyalási fordulót követően a MÁV-csoport vállalatainál az MTSZSZ aláírta az idei évre 

vonatkozó bérmegállapodásokat. Szakszervezetünk több javaslata is beépült a 

megállapodásokba, de továbbra is fontosnak tartjuk, hogy bizonyos munkakörökben az év 

folyamán további egyeztetések történjenek a bérek rendezéséről. 

Az alanyi jogon járó béremelést a január havi bérkifizetéssel mindenki megkapja, a differenciált 

emelést pedig a februári kifizetéskor, természetesen visszamenőlegesen január hónapra is. 

A pontos részletek megtalálhatóak az MTSZSZ honlapján: 

MÁV Zrt. - megallapodas-a-mav-zrt-vel-az-idei-berekrol 

MÁV - START Zrt. - megallapodas-a-mav-start-zrt--vel-az-idei-berekrol 

MÁV - Szolgáltató Központ Zrt. - megallapodas-a-mav-szolgaltato-kozpont-zrt.--nel-az-idei-

berekrol 
 

6,9 százalékkal csökkent az álláskeresők száma tavaly* 

A nyilvántartott álláskeresők száma 6,9 százalékkal csökkent Magyarországon egy év alatt, a 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) nyilvántartásában a 2017. decemberi zárónapon 254 

800 álláskereső szerepelt, több mint 18 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál. 2017 utolsó 

hónapjában a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 

5,6 százalék volt, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 3,7 százalék. A 

legalacsonyabb az arány továbbra is Győr-Moson-Sopron megyében (1,0 százalék), de 

kedvezőek munkaerőpiaci mutatók Budapesten, illetve Komárom-Esztergom és Pest megyében 

is. 
 

Munkavédelmi képviselő választások az FKG Kft-nél  

Január 23-25 között munkavédelmi képviselő választásra került sor a MÁV-FKG Kft-nél, ahol 

Szakszervezetünk még nem indult ilyen jellegű megmérettetésen. 10 % feletti eredményt sikerült 

elérni és három jelöltünk is a bizottság póttagjának lett megválasztva.  
 

Az MTSZSZ ismét bizonyította elkötelezettségét a társadalmi felelősségvállalás területén 

Az MTSZSZ Esélyegyenlőségi Bizottság és a Sajóhídvégi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

közös szervezésében 2017. december 5-én Mikulás-napot tartottak a sajóhídvégi faluházban. A 

rendezvényen 140 óvodás és iskolás gyerek vett részt. Ezt követően december 21.-én, szintén 

az MTSZSZ Esélyegyenlőségi Bizottság közreműködésével, a település faluházban műsorral 

egybekötött karácsonyi ünnepségre került sor, ahol 150 rászoruló család kapott szaloncukor 

csomag ajándékot a közelgő karácsonyi ünnepekre tekintettel. 
 

Jelentős kedvezményekkel vár az Öltönybirodalom 

Az Öltönybirodalom üzletében fontos tárgyalásokra, egyedi alkalmakra, esküvőkre, ünnepségekre és 

bálokra választhat ruházati termékeket és kiegészítőket. Az Öltönybirodalom az MTSZSZ tagjai 

számára 12% kedvezményt biztosít. 

Férfi termékek: öltöny, kabát, dzseki, zakó, nadrág, mellény, mellény szett, nyakkendő, 

mandzsettagomb, öv , ing, nyakkendőtű, nadrágtartó. 

Női termékek: kabátok, kosztümök, tunikák, nadrágok, szoknyák.  

Részletek: www.oltonybirodalom.hu vagy a 06 20 / 256-2664, Budapest XIX. kerület Üllői út. 309-311 
*forrás: www.szakszervezetek.hu 
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