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A jelen szakszervezete a jövő biztonsága 
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Nincs bérmegállapodás a MÁV csoportnál! Hogyan tovább? 
Az elmúlt héten folytatódtak az egyeztetések a MÁV csoport szakszervezetei között 
a vállalatnál eddig eredménytelen bértárgyalások kapcsán. Tarthatatlan és 
elfogadhatatlan, hogy 2016-ban ne emelkedjen a vasutasok reálkeresete! 
Szakszervezetünk - a többi érdekképviselettel közösen - a megfelelő felhatalmazás 
alapján, valamennyi törvényes eszköz igénybevételére hajlandó, így a sztrájkot is 
elképzelhetőnek és elfogadhatónak ítéli. 
 

Egységes juttatások a MÁV csoport vállalatainál 
A MÁV Zrt, a MÁV-START Zrt és a MÁV Szolgáltató Központnál a választható béren 
kívüli javadalmazások keretösszege az idei évben bruttó 271.400 Ft. Alanyi jogon 
92.700 Ft kerül a SZÉP Kártya vendéglátás alszámlára.  
A rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó juttatásokra 3100 Ft munkavállalónkénti 
keretösszeget biztosítanak a vállalatok.  
Az a munkavállaló aki egyeneságbeli rokonát vagy házastársát temetteti el, 55.000 
Ft-ot meg nem haladó mértékű segélyben részesíthető. A temetési segélyhez halotti 
anyakönyvi kivonat és a kérelmező nevére kiállított temetési számla másolatok, 
valamint a rokonsági fok igazolására alkalmas okirat másolatának egyidejű csatolása 
szükséges.  
A segélyek személyre szóló odaítéléséről a munkáltató és az üzemi tanács 
(megbízott) együtt dönt. 
 

12 színházba vásárolhatsz jegyeket az MTSZSZ évnyitóján 
12 színházba lehet jegyet vásárolni az MTSZSZ évnyitóján (január 22-én 13:00-
14:00 órák között) 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 tudsz 
választani. Bővebb felvilágosítás kérhető Gresa Judittól a gresajudit@t-online.hu e-
mail címen.  
 

Változott a Baross vendéglő nyitva tartása, idén is vedd igénybe a 
kedvezményt 
Az év első két hónapjában, januárban és februárban a Baross vendéglő hétfőtől- 
péntekig tart nyitva 11:00 17:00 órák között. Ezeken a napokon ismét kétféle 
menüvel várják tagjainkat, akiknek a mindenkori napi, magasabb vételi árú menü 
árából 5%, míg az alacarte (étlapról történő) rendelés árából 10% kedvezményt 
biztosítanak. A kedvezményt erre az évre érvényesített tagkártyád felmutatásával 
veheted igénybe. 
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