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Megállapodás a bérfejlesztési igényről a MÁV-csoportban
A MÁV-csoportban működő érdekképviseletek és a munkáltató január végén aláírta a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumba küldendő bérfejlesztési igényt, amely szerint három évre jönne létre
bérmegállapodás. 2017. évre vonatkozóan átlagos 13%; 2018. évre vonatkozóan átlagos 12%; 2019.
évre vonatkozóan legalább 5 %-os fizetésemelésben részesülnének a vasutasok. A MÁV Zrt. mellett a
MÁV-START; a MÁV Szolgáltató Központ; a MÁV FKG, a Záhony - Port, a MÁV KFV, a MÁV Vagon,
tovább a BHÉV és a MÁV Nosztalgia dolgozói is érintettek a javaslatban. Egyes munkaköri
kategóriákban a bértorlódások kezelésére további béremelés valósul meg. A február 20-i
kormánydöntést követően jöhet létre a konkrét bérmegállapodás.
A Rail Cargo Hungária munkatársai már nyilatkozhatnak a VBKJ elemek választásáról
Február 15-ig adhatják le nyilatkozatukat az RCH dolgozói a Választható Béren Kívüli Juttatásokkal
kapcsolatban a Humán Szolgáltatás illetékes ügyfélszolgálati irodáiban. A korábbi iskolakezdési
támogatás, Erzsébet és ajándékutalvány ettől az évtől már nem papíralapon fog rendelkezésre állni,
hanem elektronikus utalványok formájában, az ún. Erzsébet-utalvány Plusz kártyán. A VBKJ
keretösszege 450.000 Ft / év.
Tárgyaltak a UPC tagozat ügyvivői
Megfogalmazták bérfejlesztési igényüket a UPC tagozat ügyvivői a február 1-i megbeszélésükön
és javaslatot tettek az ösztönző rendszer teljeskörű átalakítására, amelybe az érintett
munkavállalók bevonását is elengedhetetlennek tartják. Fizetésemelési igényüket 10%-ban
fogalmazták meg.
Tagkártya érvényesítés
A 2017. évre az MTSZSZ tagkártya érvényesítő matricák elkészültek, a napokban az ügyvivőkön
keresztül minden tagunkhoz eljuttatjuk.
Kedvezmény az MTSZSZ tagjainak a Vidróczki Csárdában
Budapesten a Keleti pályaudvar közelében a Garay utcában található Vidróczki Csárda, az
alacarte (étlapról történő) rendelés árából 10% kedvezményt biztosít. A kedvezmény
igénybevételének feltétele, hogy az igénylő az MTSZSZ tagságát a tagkártyájával igazolja. Az
étterem hétfőtől - csütörtökig 11:30 - 15:00 órák között; pénteken 11:30 - 21:00 órák között tart
nyitva.
Ingyenes jogi segítségnyújtás
Az MTSZSZ tagjai számára jogsegélyszolgálatot működtet. Munkajogi ügyekben ingyenes jogi
tanácsadást biztosítunk, valamint tagjainkat ingyenesen képviseljük a munkáltató előtt.
Jogászainak segítséget nyújtanak egyéb - családjogi vagy polgárjogi - ügyekben is.
Elérhetőségek: Budapest Kerepesi út 3 sz. 138 iroda. Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
Dr. Antal-Molnár Emese 06-1-511-1035; dr.molnar@mtszsz.hu
Dr. Tóth Sándor 06-1-511-1021; drtoth@mtszsz.hu
Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszervezetünk oldalát! www.facebook.com/mtszsz
1087 Budapest Kerepesi út 3.
E-mail: mtszsz@mtszsz.hu www.mtszsz.hu

