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Elfogadta az Országgyűlés a Munka törvénykönyve módosítását 

December 12-én elfogadta az Országgyűlés a Munka törvénykönyvének legújabb módosítását, 

amely növeli a munkavállalóknak a kiszolgáltatottságát. A törvény éves szinten 400 túlóra 

elrendelését teszi lehetővé. A munkaidőkeret időtartama három évre emelkedhet kollektív 

szerződésben történő megállapodás esetén. Szakszervezetünk elfogadhatatlannak tartja, hogy 

az éves túlórák elrendelhető száma megemelkedjen, a munkavállalók kiszolgáltatottsága 

növekedjen, a család és a magánélet egyensúlya felboruljon.  
 

Restrukturálási bonusz a Rail Cargo Hungária dolgozóinak  

A szakszervezetekkel kötött megállapodás alapján december 20-ig a Rail Cargo Hungária 

munkavállalói restrukturálási bonuszban részesülnek, amelynek összege bruttó 50.000. A 

kifizetésre jogosultak a 6-17 MMK-ba tartozók, akik már 2018. június 30-án és november 30-án 

egyaránt a cégnél dolgoznak. A bértárgyalások a következő esztendőben folytatódnak.  
 

MTSZSZ tagcsoport alakult az Opel gyárban is 

Az elmúlt hetekben a szentgotthárdi Opel gyárban is megalakult az MTSZSZ Ipari tagozatának 

legújabb tagcsoportja. A vállalat több mint húszéves múltra tekint vissza, amely a térség 

legnagyobb foglalkoztatói közé tartozik. A MTSZSZ tagcsoport megalakításával a 

munkavállalók az érdekvédelem erősödését és kedvezőbb bérfejlesztések elérését várják. Az 

elmúlt három hónapban négy újabb vállalatnál alakultak tagcsoportok 
 

Megjelent a Gúla magazin legújabb száma  

Magazinunk legújabb számában szerepel Buzásné Putz Erzsébetnek az MTSZSZ elnökének a 

köszöntője. Beszámoló olvasható az V. MTSZSZ Akadémiáról, a IV. Családi Napról, a Magyar 

Vasút 2018 konferenciáról, a MÁV Archívumba tett látogatásról, a fiatal munkavállalók 

megtartásáról, az elmúlt időszakban megalakult tagcsoportokról. A magazin honlapunkon is 

megtalálható a http://mtszsz.hu/file/downloader/18.pdf, valamint az ügyvivőkön keresztül 

hagyományosan papír formátumban.  
 

Nincsen döntés a következő évi minimálbérről és garantált bérminimumról 

A kormány az idei év utolsó kormányülésén nem döntött a minimálbér összegéről. Így több 

vállalatnál sem tudnak folytatódni a bértárgyalások. Ismeretes, hogy a Versenyszféra és a 

Kormány Állandó Konzultációs Fórumán, több tárgyalási fordulóban sem sikerült 

megállapodniuk a munkaadók és a munkavállalók képviselőinek.  
 

Legfrissebb hírek a facebookon 

Ha szeretnél a leggyorsabban és leghamarabb értesülni az MTSZSZ érdekvédelmi 

tevékenységéről, a cégeknél zajló bértárgyalásokról, szakmai programjairól, folyamatosan 

bővülő szolgáltatási köréről kedveld (lájkold) a www.facebook.com/mtszsz oldalt. 

 

KELLEMES KARÁNYONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK! 
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