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Megkezdődtek az elmaradt kifizetések a MÁV Csoportban  
Az elmúlt héten elkezdte a bérpótlék-különbözetek kifizetéseit a MÁV Csoport a készenléti jellegű 
munkakörökben foglalkoztatottak számára. Első körben a 2013. április - 2015. december 
időszakra vonatkozó kifizetések történtek meg. A 2016. január - márciusi időszak elmaradt 
juttatásai az augusztusi bérrel együtt lesznek átutalva, ugyanekkor kerülnek kifizetésre az 
elmaradt összegek kamatai is. Az első időszakra vonatkozóan a munkáltatók még augusztusban 
postázzák az elszámolásokat. A második időszakra vonatkozó elszámolásokat a 2016. 
augusztusra járó munkabérre vonatkozó elszámolással együtt, szintén szeptemberben kapják 
meg az érintettek. 
 

Ingyenes szemészeti szűrésre, kedvezményes szemüveglencsére, szemüvegkeret vásárlásra is 
lehetőség lesz szeptember 15-én szerdán 9:00-14:00 óra között Szolnokon a vasútállomáson 
a Czigler épület 2. emeleti nagytárgyalójában. A vizsgálat mindenki számára ingyenes, nem 
MTSZSZ tagoknak is. A helyszínen vásárolni lehet szemüveglencsét és keretet is, amelyre az 
MTSZSZ tagjainak 30% kedvezmény és további 5.000 Ft -os kedvezmény jár. További részletek a 
plakátokon és a 

Ingyenes szemvizsgálat Szolnokon, kedvezményes vásárlási lehetőséggel egybekötve 

http://www.facebook.com/mtszsz oldalon. 
A vizsgálatra jelentkezni Dr. Molnár Józsefnél kell a 30 / 539 3377 telefonszámon. 
 

Augusztus 29- től több vonalon is változik a vasúti menetrend 
Augusztus 29-től változik a MÁV-START menetrendje, amely érinti az esztergomi, szobi, 
pusztaszabolcsi elővárosi vonatok egy részét. Megszűnik a Kengyelfutó, valamint a Hosszú Lépés 
gyorsvonatpár, a Zemplén Expresszvonat és a Füzér InterCity. A változások többek közt érintik a 
Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa, a Budapest–Dombóvár–Gyékényes, a Miskolc–
Kazincbarcika–Ózd, a Sárbogárd–Bátaszék–Baja, a Dombóvár–Bátaszék–Baja, valamint a 
Székesfehérvár–Sárbogárd  vonalakat is.  
 

Szakszervezetünk és az A + GSM KFT megállapodása alapján jelentős kedvezményeket biztosít 
az üzlet termékeire valamint a szervizelésre. Mobilszerviz tevékenység: adatmentés 10%, 
készülék szerviz: 20.000 Ft értékig 5% kedvezmény, 20.000 Ft érték felett: 10% kedvezmény. 
Szervizelés előtt érdemes egyeztetni e-mailen vagy telefonon. Csak azoknak a gyártóknak a 
telefon típusait javítják, ami a honlapukon is szerepel, ettől eltérő típusok esetében mindig 
előzetes egyeztetés szükséges (pl.: hipermarketek saját márkás termékei). Bővebb információ: 

Tagjainknak kedvezményes mobil szervizelés az A+ GSM üzletében 

30/648-6880, és info@aplusgsm.hu. 
Az üzletben kávézó is működik, ahol 10 % a kedvezmény a fogyasztásra (kávé, tea, üdítő) A 
kedvezmény igénybevételéhez MTSZSZ tagkártyád bemutatása szükséges. 
 

Mercedes-Benz: 
Állásajánlatok 

http://gyar.mercedes-benz.hu/karrier/allasajanlatok 
BKK: http://www.bkk.hu/karrier/ 
Bosch: http://www.corporate.bosch.hu/hu/hu/career_6/career.html 
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