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Továbbra sincs bérmegállapodás, folytatódnak a tárgyalások 
Az év első hetében folytatódtak a szakszervezetek és a MÁV csoport munkáltatóival a 
tárgyalások a 2016. évi béremelésekről. Sajnos előrelépés nem történt, megállapodás 
továbbra sincsen, így a tárgyalások folytatódnak. Az MTSZSZ a vasutat felügyelő 
minisztert ismét megkereste, jeleztük dr. Seszták Miklósnak a problémákat, a 
bérelmaradásokat, a kialakuló létszámhiányt, valamint ennek veszélyeit. Felhívtuk a 
figyelmét, hogy az elmúlt évek alatt a vasutasok bére a nemzetgazdasági átlag bér alá 
csökkent, sok a pályaelhagyó, ha a folyamatok folytatódnak annak már a közlekedés 
biztonságát veszélyeztető hatásai is lehetnek. Szakszervezetünk elkötelezett a kérdés 
tárgyalásos megoldásában, de ha ez nem vezet eredményre, valamennyi jogszerű 
lépésre kész, hogy a bérek rendezésre kerüljenek.  
 

Sikerek a III. Vasutas Kispályás Labdarúgó Tornán 
A miskolci VOKE Vörösmarty Művelődési ház szervezésében 2015. december 20-án 
harmadik alkalommal rendezték meg a hagyományteremtő szándékkal életre hívott 
Vasutas Kispályás Labdarúgó Tornát, amelyen az MTSZSZ csapata is részt vett. 
Csapatunk összeállítása: Kozák Lajos, Balogh János, Mester Csaba, Demján Péter, 
Nyíri Richárd, Bartók Csaba, Kiss Csaba, Kiss Tamás, Pajger Bence. A Miskolci 
Rendező MTSZSZ csapata a harmadik helyezést érte el, sikerükhöz gratulálunk!  
 

Évnyitó MTSZSZ rendezvény 
Az elmúlt évek hagyományait folytatva, idén is megrendezzük évnyitó 
rendezvényünket. Hívjuk és várjuk tagjainkat január 22-én pénteken 13:00 órától 
Budapesten, a Kerepesi út 3. sz alatti MTSZSZ iroda kultúrtermében. Röviden 
értékeljük az elmúlt évet, bemutatjuk idei programjainkat, tájékoztatást kaphatsz bővülő 
szolgáltatásainkról és problémáidat, észrevételeidet közvetlenül is megbeszélheted 
jogászainkkal valamint szakszervezetünk vezetőivel. Zene és táncmulatság is vár 
mindenkit. 
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 06-1-
511-18-04 telefonszámon vagy a mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen lehet január 18-áig.  
 

Újabb szolgáltató, a Komplex Car Bt biztosít kedvezményt tagjainknak 
A miskolci Komplex-Car Bt vállalja, hogy a szakszervizében/márkaszervizében 
elvégeztetett javítások, szervizmunkák mindenkor meghirdetett árából, szervizdíjából 
15% kedvezményt, a szervizeléshez szükséges alkatrészek árából 10% kedvezményt 
nyújt az MTSZSZ tagjai számára. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az 
igénylő az MTSZSZ tagságát a tagkártyájával igazolja. (http://www.komplex-car.hu/)  
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