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A bértárgyalások csak januárban folytatódnak a MÁV-csoportban  
A december 15-én megtartott VÉT-en megállapodás született egyszeri bruttó 45.000 Ft 
kifizetéséről a MÁV-csoport munkavállalói számára, amelyet szakszervezetünk fenntartásokkal 
ugyan, de elfogadott. A következő évre vonatkozó bérajánlatot nem adott a munkáltató. A VBKJ 
elemeinek megvitatása volt még napirenden, az MTSZSZ a minél szélesebb kínálatot szeretné 
elérni, ezért úgy ítéljük meg, hogy a vasutasok saját maguk el tudják dönteni mely elemek a 
kedvezőek a számukra. 
A Kollektív Szerződések módosításával összefüggő tárgyalásokra december 20-án, következő 
évre vonatkozó bértárgyalásra pedig 2017. január 10-én kerül sor. 
 

TÉT ülés a MÁV Szolgáltató Központban 
A bértárgyalások mellett a MÁV Szolgáltató Központ TÉT ülésén a munkáltató bemutatta a 
következő évi képzési tervet, amelynek középpontjában a munkaköri feladatok betöltéséhez 
elengedhetetlen és az utánpótlás biztosításához szükséges képzések állnak. Véglegesítésre 
került a kollektív szerződés 4. sz. melléklete. Az MTSZSZ kérdéseire (a cég munkavállalóit 
érintően a menetkedvezmények újbóli biztosításáról, valamint a dolgozókat érintő esetleges 
költözésről) nem tudott pontos tájékoztatást adni a munkáltató.  
 

Sikeres választások a Rail Cargo Carrier-nél 
A Rail Cargo Carrier Kft.-nél megtartott munkavédelmi képviselő választáson közel 62 % részvétel 
mellett az MTSZSZ 62 %-os eredményt ért el, így a munkavédelmi képviselői feladatokat 
szakszervezetünk tagja látja el. Munkájához sok sikert kívánunk, mindenki szavazatát és 
támogatását köszönjük! 
 
Január 11-én (szerdán) ingyenes szemvizsgálat Pécsen az igazgatóság épületében 
- 09:00 - 15:00 óráig Pécsen a MÁV igazgatósági épület (Szabadság út 39) 1 .emeleti 
tanácstermében szemvizsgálatra és kedvezményes szemüvegvásárlásra lesz lehetőség.  
A vizsgálat mindenkinek (nem csak MTSZSZ tagoknak) ingyenes, de jelentkezni kell a 06-1-515-
11-35 telefonszámon. Az MTSZSZ tagjai 30%-os kedvezményt kapnak a szemüveglencse vagy a 
keret árából és plusz kedvezményként egyszeri 5000 Ft-ot kupon formájában. 
 

A Gúla magazin 2016 évi negyedik száma megtekinthető és letölthető honlapunkról a 
Gúla 2016 / 4 

http://mtszsz.hu/MTSZSZ/Gula_2016_3.pdf oldalról. A magazin közepén 2017. évi falinaptár 
található. 
 

Ajándékozz új mobilt korlátlan beszélgetéssel Vodafone flottán belül 
Válassz új okostelefont kamatmentes részletre, 2 éves határozott idejű flottaszerződéssel. 
Kamatmentes részletfizetés bármelyik okostelefonra elérhető 16.990 Ft-os alapártól. Bővebb 
felvilágosítás a mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen vagy a 06 1 511 1804 telefonszámom kérhető. 
 

Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszervezetünk oldalát! 
www.facebook.com/mtszsz 
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