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Újra kell kezdeni a bértárgyalásokat, bértáblára van szükség 
Az elmúlt héten számolt be a Magyar Idők arról, hogy a minimálbér, valamint a garantált 
bérminimum várhatóan magasabb mértékben is emelkedhet, mint a tavalyi VKF-en megkötött 
megállapodásban ez meghatározásra került. AZ MTSZSZ megítélése szerint a MÁV-csoportban 
és más állami vállalatoknál, valamint a versenyszféra cégeinél is további béremelésre van 
szükség, amely nem okozhat további bérfeszültséget. A MÁV-csoportban el kell érni, hogy a 
dolgozók nagy része ne a garantált bérminimumon foglalkoztatott legyen. Elkerülhetetlen a cégnél 
eltöltött szolgálati időt alapul vevő bértáblázat bevezetése valamennyi munkakörben.  
 

Közeledik szeptember 23, a III. MTSZSZ Családi Nap 
10:00 Érkezés és regisztráció a Vasúttörténeti Park bejáratánál 
11:00-12:00 között  Pódiumbeszélgetés „Munkaerőpiaci kihívások – megoldások” címmel 
ahol Cseresnyés Péter foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár mond köszöntőt és téma 
bevezetőt, majd ezt követően néhány nagyvállalati vezetővel beszélgetünk a munkaerőhiányról, a 
bérekről, valamint egyéb munkaerő megtartó intézkedésről. 
12: 30 Ebéd - pörkölt tarhonyával, kovászos uborkával és kenyérrel, somlói galuska egy sör vagy 
üdítő valamint egy kávé. 
13:00 Rubik-kocka kirakóverseny 
14:00 Tárlatvezetés, a Vasúttörténeti Park eszközeinek megismertetése 
Egész nap: Kvízjáték, Gyerekeknek kreatív papíroskodás, a Park eszközeinek ingyenes 
használata (kerti vasút, fordítókorongozás, Vasútmodell ház), szolgáltató partnereink 
bemutatkozása.  
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezz mihamarabb, de legkésőbb 
szeptember 15-ig a 06-1-511-18-04 telefonszámon vagy az mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen. 
 

A MÁV FKG Kft-nél tárgyaltak a szakszervezetek az elmúlt héten a vállalatnál bevezetett MMK 
rendszerről, amellyel néhány munkakör elnevezése változott. Az MMK besorolásról szóló 
értesítést átadták a munkavállalóknak, a munkaszerződés módosítások átvezetése folyamatban 
van. Az új munkaköri elvezések miatt a kollektív szerződés technikai jellegű módosítása 
szükséges. A kollektív szerződés módosítása keretében a munkaruha ellátással kapcsolatos 
szabályokat is változtatni kívánják. 

Tárgyalás az FKG KFT-nél  

Szeptember 27-én ingyenes szemvizsgálat a MÁV Könyves Kálmán krt-i székházában 
- 09:00 - 15:00 között a MÁV Budapest, Könyves Kálmán krt-i úti székház 20/C tárgyalójában 
szemvizsgálatra és kedvezményes szemüvegvásárlásra lesz lehetőség.  
A vizsgálat mindenkinek (nem csak MTSZSZ tagoknak) ingyenes, de jelentkezni kell a 06-1-511-
18-04 telefonszámon. Az MTSZSZ tagjai 30%-os kedvezményt kapnak a szemüveglencse és a 
keret árából, valamint évente egyszeri 10.000 Ft-os kedvezmény kupon formájában. 
 

Kedvelted már? 
www.facebook.com/mtszsz 


