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Megszületett a bérmegállapodás a Schäfer Oesterle Kft-nél 

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete bérmegállapodást kötött a Schäfer 

Oesterle Kft-nél. A vállalat direkt munkavállalói, valamint a termelést kiszolgáló dolgozók 

(raktáros, minőségügyi munkatárs, karbantartók) 10 % béremelésben részesülnek 2020. február 

1-től. Az indirekt munkavállalók differenciált béremelésben részesülnek, de minimum 3% 

emelés alanyi jogon mindenkit megillet. Az év végi (karácsonyi) jutalom mértékéről október 

hónapban tárgyalást folytatunk. 
 

Bértárgyalások a Magna Car Top Systems cégnél 

Szakszervezetünk a szügyi telephelyű Magna Car Top Systems Kft-nél is megkezdte a 

bértárgyalásokat az elmúlt héten, ahol szintén cél a kétszámjegyű béremelés elérése. Az 

MTSZSZ már 8 éve látja el a munkavállalók érdekvédelmét a cégnél.  
 

Felkészülés a járványveszélyre 

Az elmúlt napokban aggasztó hírek jelentek meg arról, hogy már Európa több országában 

megjelent a koronavírus. A mostani ismeretek szerint a járvány rendkívül veszélyes és gyorsan 

terjed, ezért az Egészségügyi Világszervezet életbe léptette a globális egészségügyi 

vészhelyzetekre kidolgozott protokollt. Az MTSZSZ kéri az érintett vállalatok vezetését, hogy a 

dolgozók egészségének megóvása érdekében a szükséges védőeszközök (maszk, 

kézfertőtlenítő) beszerzéséről gondoskodjon és adjon megfelelő, pontos tájékoztatást a 

megelőzés lehetőségeiről. 
 

Díjátadó Gála, XXVI. MÉRNÖK – TECHNIKUS BÁL 

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete idén is megrendezi a már hagyományossá 

vált Díjátadó Gálát, a 26. Mérnök - Technikus Bált 2020. február 22-én 19. 00 órai kezdettel, 

amelynek helyszíne a Danubius Hotel Hungária. 

A bál fővédnöke Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.  

Sztárfellépő: Szentpéteri Csilla és a Trió, továbbá Gájer Bálint, a swing hercege. 

Belépőjegyek igényelhetőek 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. 
 

"Újgalléros munkavállalók" a vállalatok életében 

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, valamint a Magyar Logisztikai Egyesület 

a tavalyi évben kötött megállapodást egymás tevékenységének támogatása céljából. Ennek 

keretében az Egyesület januárban tartott "újgalléros munkavállalók" című rendezvényén 

szakszervezetünk is képviseltette magát, HR szakemberek, cégtulajdonosok, minisztériumi 

küldöttek mellett. A résztvevők megismerhették a potenciális magyar munkavállalók elvárásait 

és legfontosabb motivációit, a hiányszakmákat, valamint a legvonzóbb magyarországi 

munkahelyeket. Elhangzott, hogy több cégnél (főleg a kis-és középvállalatoknál) a bérek ki 

vannak feszítve, így a munkaszervezés átalakítása egyre fontosabbá válik. Szakszervezetünk 

elmondta, hogy a munkavállalók bérigényei mellett kellő figyelmet kell fordítani a 

munkakörülményekre, illetve a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtésére is.  
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