
 

 

A jelen szakszervezete a jövő biztonsága 

 

MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 12. hét 

Egész napos sztrájk jöhet a kecskeméti CabTec Kft-nél 

A kecskeméti CabTec Kft vezetésével folytatott bértárgyalások továbbra sem vezettek eredményre. 

A március 8-i két órás figyelmeztető sztrájkot követően egész napos munkabeszüntetésre vagy 

gördülő sztrájk alkalmazására is készek a munkavállalók, hogy érvényt 

szerezzenek követelésüknek. A tárgyalások március 23-án folytatódnak. 

Az MTSZSZ 2018. január elsejével legalább alanyi jogú 10,5%-os béremelést tart elfogadhatónak 

minden munkavállaló számára a Cabtec Kft-nél. 
 

Az MTSZSZ számára az érdekvédelem a legfontosabb 

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete több mint hatvan vállalatnál lát el 

érdekvédelmi feladatokat és több mint 12 ezer tag érdekeit képviseli mindennap. Története során 

mindig a tárgyalások elkötelezett híve volt, de elvtelen megállapodásokat sosem kötött. A 

szakszervezetek folyamatosan bővítik szolgáltatásaikat, de az MTSZSZ-nél továbbra is és 

változatlanul az érdekvédelem az első. 
 

Az MTSZSZ nem fogadta el a bérfejlesztést a Magna Car Top Systems cégnél 

Magna Car Top Systems Kft-ben a munkaáltatóval történt ez év február 19-i bértárgyalást követően 

az MTSZSZ továbbra is - tekintettel a munkaerőpiaci helyzetre - a termelésben dolgozó 

munkavállalók részére 12%-os mértékű alapbéremelést tartott szükségesnek 2018. január 1.-től 

visszamenőleges hatállyal. A munkáltató az ajánlatot nem tudta elfogadni és egyoldalúan 

megállapodás nélkül hajtott végre béremelést. Az MTSZSZ béremelési ajánlata megfelelt a 

környékbeli vállalatoknál végrehajtott béremelkedés mértékével, és összhangban van a kormányzat 

által kijelölt célokkal!   
 

Színházjegy értékesítés március 20-án kedden 

12 színházba lehet jegyet vásárolni az MTSZSZ szervezésében 2018. március 20-án (kedden) 

- 09:00 - 11: 00 órák között a MÁV Budapesti Igazgatóság (Kerepesi u 3) 143. sz. tanácstermében 

- 12: 00 - 14: 00 órák között a MÁV Székházában Könyves Kálmán Krt. 54-60. Fsz. 30. 

Az Erkel Színház, az Operaház, a Vígszínház, a Játékszín, a Centrál Színház, a Madách Színház, 

a József Attila Színház, a Karinthy Színház, az Újszínház, a Belvárosi Színház, a Thália és a Pesti 

Színház kínálatából lesz lehetőség jegyet vásárolni. 

Bővebb felvilágosítás kérhető Gresa Judittól: gresajudit@t-online.hu 
 

6,9 százalékkal nőtt az ipari termelés* 

2018 januárban az ipari termelés 6,9 százalékkal nőtt tavaly januárral összevetve. Az iparon belül 

a döntő - 95 százalékos - súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 8,4 százalékkal haladta meg az 

egy évvel korábbit, a tavalyi 4,9 százalékos növekedés után. A járműipar termelése 5,2 százalékkal 

emelkedett a múlt évi szerény 1,5 százalékos növekedés után. A számítástechnikai 

eszközök gyártása 6,7 százalékkal emelkedett, ami elmarad a tavalyi 8,8 százalékos mértéktől. 
 

Az MTSZSZ Youtube csatornája egyre több videóval működik 

Ha még nem tetted meg, iratkozz fel Te is a csatornánkra, hogy elsőként láthasd legújabb 

filmjeinket: https://goo.gl/HW1CGw 

Az MTSZSZ bemutatkozó filmjén túl tájékoztatunk a jogi tevékenységeinkről, szakmai 

programjainkról, legújabb felvételünk pedig a Mérnök-Technikus Bált idézi fel. 
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