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Minisztériumi tárgyalások szintjén a vasutasok béremelésének ügye 
Az MTSZSZ tudja, hogy a vasutasok bérének megfelelő mértékű rendezése nem oldható meg az 
illetékes minisztériumok nélkül, ezért folyamatosan tárgyalunk a legfelsőbb szintű döntéshozókkal. 
Rendezni kell az alapbérek emelését, a szolgálati időt elismerő bértábla rendszert bővíteni kell 
további munkakörök bevonásával, valamint a Választható Béren Kívüli Javadalmazási Rendszer 
értékét - a megváltozó törvényi szabályozás miatt - meg kell őrizni.  
 

10% felett a taglétszámunk a Mercedes gyárban  
Október 1- i hatállyal bejelentettük a kecskeméti Mercedes gyár vezetésének, hogy a Mérnökök 
és Technikusok Szabad Szakszervezetének taglétszáma a vállalatnál meghaladta a 10 % - ot, így 
reprezentatív szakszervezeté vált. Az elmúlt időszak üzemi tanács választásai során többen 
megismerték az MTSZSZ-t és döntöttek a csatlakozás mellett a hatékony, valamint szakmai 
elveken alapuló érdekvédelem miatt.  
 

Elkezdődtek a következő évi bértárgyalások a Rail Cargo Hungariánál 
Október 18-án a vállalat jelenlegi gazdasági helyzetének bemutatásával megkezdődtek a 2017. 
évi bértárgyalások az RCH-nál. A bevételek elmaradnak a tervezettől, a forint erős szintje szintén 
nem kedvez a Társaság eredményének, a költségoldalon sem kedvező a helyzet, ezek 
ismeretében folytatódnak október 27-én a tárgyalások.  
 

Béremelés a Papst Hungary Kft-nél 
2016. október 1-től a vállalat direkt munkatársai (gyártósori összeszerelők) 8 % béremelésben, 
még az indirekt munkavállalók felzárkóztató bérfejlesztésben részesülnek, mely az indirekt 
csoportra nézve 10%-os bértömeg-növekedést jelent, a differenciált bérfejlesztés minimum értéke 
2%. Az unproduktív munkavállalók egységesen 10.000 Ft emelésben részesülnek pozíciótól 
függetlenül.   
 

Az MTSZSZ kezdeményezésére, ez év június 30-ától a MÁV Zrt Kollektív Szerződésébe bekerült, 
hogy a rendszeres véradókat kettő nap pótszabadság illeti meg. A szabályt az egész 2016-os 
évre alkalmazni kell, a véradásokon való részvételt véradó könyvbe tett bejegyzéssel kell igazolni. 
Az a véradó, aki nem rendelkezik véradó kiskönyvvel vagy abban nem minden véradása van 
regisztrálva, az beszerezheti Budapesten az Országos Vérellátó Szolgálatnál (XI. kerület Karolina 
út 19-21 vagy a Péterfy Sándor utcai Területi Vérellátónál (VII. kerület Péterfy Sándor út 14-20) 
amely a Keleti pályaudvartól 10 perc sétára található. Szakszervezetünk további vállalatoknál 
kezdeményezi a pótszabadság biztosítását az önkéntes véradáson résztvevők számára.  

Véradó igazolvány igénylése 

Ha szeretnél a leggyorsabban és leghamarabb értesülni az MTSZSZ tevékenységéről, szakmai 
programjairól, folyamatosan bővülő szolgáltatási köréről kedveld (lájkold) a 

Legfrissebb hírek a facebookon 

www.facebook.com/mtszsz oldalt. 


