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Megállapodás az alapbér-kiegészítő pótlék alapbéresítéséről  
Több mint tíz munkakörben történik alapbéresítés, illetve munkaköri minimum összegre 
való ráállás a MÁV-START munkavállalóinál az előző évi alapbér-kiegészítés alapján, a 
szakszervezetekkel történt megállapodást követően.  
Az MTSZSZ tudja, hogy számos olyan munkakör van még a MÁV csoportnál, amely 
most kimaradt, mi nem felejtkezünk meg egyetlen tagunkról sem! Folytatjuk 
bértárgyalásainkat a többiek anyagi és szakmai elismeréséért.  
 

Tárgyalások az Ericssonnál a UPC tagjaink érdekében 
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének vezetői egyeztetést folytattak 
az Ericsson Magyarország Kft. humán szervezetének vezetőjével a UPC-től átvett 
munkavállalók által felvetett kérdésekről. Az MTSZSZ elmondta a munkáltatással 
összefüggő problémákat, megoldásra kell törekedni a vállalatnak annak ellenére, hogy a 
dolgozók átvétele egy évre változatlan feltételekkel történt meg. A cég vezetése a 
tárgyalások során elmondta, folyamatosan vizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen 
problémákat tud mielőbb megoldani.  
 

Kedvezmények a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél 
A Sajóvölgye Takarékszövetkezet kedvezményes lakossági számlacsomaggal várja 
Borsod, Nógrád és Pest megyékben az MTSZSZ tagjait. A számlacsomag tartalmaz 
bankkártyát, havidíj mentes Netbankot és SMS szolgáltatást, igény szerint számlanyitást 
követően folyószámla hitelkeretet kedvezményes kamattal, amelyeket a tagkártya 
bemutatásával lehet igénybe venni. 
Megtakarításaikat 100% biztonság mellett gyarapíthatják, valamint lakástakarékkal, és 
önkéntes nyugdíjpénztárral kapcsolatban is segítséget kérhetnek. 
A Sajóvölgye Takarékkal most egyszerűbb a családi otthonteremtés – mert Több mint 
bank! 
Kihasználta már a 2x10M Ft állami támogatást? Itt ezt megteheti! 
További információért keressék fel a: www.sajovolgyetakarek.hu honlapot. 
 

4 millió 259 ezer a foglalkoztatottak száma 
A foglalkoztattok száma elérte a 4 millió 259 ezret 2015 negyedik negyedévében és 118 
ezerrel (2,8 % -al) volt több mint egy évvel ezelőtt, jelentette a Központi Statisztikai 
Hivatal.  
Egész évben a foglalkoztatottak éves átlagos létszáma 4 millió 210 ezer volt, így 110 
ezerrel haladta meg a 2014.évit. 
 

Kérjük "kedveljétek" oldalunkat a facebookon és osszátok meg híreinket! 
 

www.facebook.com/mtszsz 
 


