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Tárgyalások a Rail Cargo Hungária Zrt-nél  

Január 16-án lezajlott a 2020. évre szóló bértárgyalások újabb fordulója, amely nem hozott érdemi 

eredményt a Rail Cargo Hungária Zrt-nél. A munkáltató tájékoztatta a szakszervezeteket, hogy az 

idei évre szóló ártárgyalások végrehajtása a partnerekkel, illetve a MÁV-START-tal folytatott 

egyeztetések még nem záródtak le. Erre tekintettel csak a középtávú foglalkoztatáspolitikai 

megállapodásban foglalt, reálbér emelkedést tudja biztosítani a cég vezetése. Az MTSZSZ a 

tárgyalások során kiemelte, hogy nő a feszültség a munkavállalók között, várják a bérfejlesztést. Az 

elvárás a kétszámjegyű béremelés, tekintettel a nemzetgazdaságban végbemenő folyamatokra, 

ahol 10 % fölött nőttek a bérek az elmúlt évben. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy az elmúlt években 

sikerült megtartanunk a képzett munkavállalók többségét, közös felelősségünk a dolgozók további 

megtartását célzó jövedelempolitikai megállapodás mielőbbi megkötése. 
 

Ingyenes szemvizsgálat Budapesten két helyszínen  

Az MTSZSZ mindenki számára ingyenes szemvizsgálatot szervez: 

MÁV-CSOPORT Könyves Kálmán krt-i székház 20/B tárgyaló 2020. február 5. szerda 

 09:00-15:00 óráig  

MÁV-CSOPORT KEREPESI úti székház I. emeleti kistárgyaló  2020. február 6. csütörtök 09:00-

15:00 óráig  

Időpontkérés és jelentkezés: Réczkai Gabriellánál a 01 / 18-04  vagy a 06-1 511-1804 

telefonszámon. Mindenki jogosult az ingyenes szemvizsgálatra, az MTSZSZ TAGOK jelentős 

vásárlási kedvezményben is részesülnek.  
 

Támogasd adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt 

Kérjük, segítsd Te is a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt, amelynek célja a 

hátrányos helyzetben lévő tagok és családjuk támogatása. Adószámunk: 18647615-1-42      Ne 

hagyd elveszni a személyi jövedelemadód 1%-át! 
 

XXVI. Díjátadó Gála és MÉRNÖK – TECHNIKUS BÁL  

26. alkalommal 2020. február 22-én szombaton kerül megrendezésre a Mérnökök és 

Technikusok Szabad Szakszervezete által szervezett Díjátadó Gála, amelynek helyszíne a 

Hotel Hungária City Center bálterme. (Budapest VII. Rákóczi út 90. ) A bál fővédnöke  

Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. 

Belépőjegyek vásárolhatók az MTSZSZ irodán (Budapest, Kerepesi út 3. I. emelet 145 iroda) 

vagy a mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen, illetve a 06-1-511-1804 telefonszámon. 
 

Évértékelés az ebm-papst tagcsoportnál 

A 2019-es év nagymértékű pozitív változásokat hozott az ebm-papst Hungary Kft és az MTSZSZ 

együttműködésében. A vecsési telephely mellett, a sülysápi telephelyünkön is megalakult a 

szakszervezeti képviseletünk. Ősszel megrendezésre került az első családi napunk, melyen a 

két telephelyen dolgozó munkavállalók tudtak egy jó hangulatú napot eltölteni egymással. 

Októberben aláírásra került az új kollektív szerződés is, amely az előző évekhez képest jelentős 

mértékű juttatásokat eredményezett. A teljes évértékelő a Gúla magazin 2020 / 1 számában lesz 

olvasható. 
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