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Kezdődnek a bértárgyalások a MÁV Csoportban  
November 30-tól kezdődnek a vasúttársaságnál a szakszervezetekkel folytatott bértárgyalások, 
amelyeken foglalkoztatáspolitikai intézkedésekről is egyeztetni kíván a cég. Az MTSZSZ továbbra 
is jelentős, mindenki számára érezhető béremelésért harcol, valamint a szolgálati időt elismerő 
bértábla rendszer bevezetésért.  
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetőit 
szakszervezetünk folyamatosan tájékoztatja a kialakult létszámhiányról, az egyre nagyobb 
méretet öltő elvándorlásról, az elöregedő korfáról. Az MTSZSZ minden fórumot kihasznál arra, 
hogy a vasutasok bérfelzárkóztatásának fontosság elmondja.  
 

Újabb vállalatnál alakult MTSZSZ tagszervezet  
Az elmúlt napokban a CabTec Kft. kecskeméti telephelyén is megalakult az MTSZSZ 
tagszervezet, így tovább emelkedett azon vállalatok száma, ahol a dolgozók úgy ítélték meg 
hatékony érdekvédelemre van szükségük. A CabTec AG a világ egyik vezető kábel- és 
szerelvényszerelő vállalata, a cégcsoportot 1973-ban alapították a Svájcban. A kecskeméti 
telephelyet 1996-ban hozták létre, ma már több mint 450 főt foglalkoztatnak és az üzem 2014. évi 
árbevétele 9 milliárd forint volt.  
 

TÉT ülés a MÁV Szolgáltató Központban, terítéken az SZMSZ változása és a foglalkoztatás 
helyzete 
Az elmúlt héten a MÁV Szolgáltató Központban a Társasági Érdekegyeztető Tanács (TÉT) újabb 
ülésre került sor. A III. negyedéves foglalkoztatáspolitikai tájékoztatóból kitűnik, hogy több 
betöltetlen munkakör van a vállalatnál. 2017. január 1- től SZMSZ változásra fog sor kerülni, 
végleges változat elkészítése folyamatban van. Az már most látszik, hogy kevesebb vezetői szint 
és egy laposabb szervezeti struktúra kerül kialakításra. Az INKA projekt alakulása az Informatika 
üzletágra is jelentős kihatással lesz. A hatályos KSZ (kollektív szerződés) 4. melléklete 
(ruhaellátás) kiegészül, valamint a munkavédelmi szabályzat átdolgozásra kerül.  
 

Az MTSZSZ tagjai számára a budapesti Operettszínház december 20-21-i Sybill előadására 
kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget biztosít. A legolcsóbb jegyek már 2000 forintért 
megvásárolhatóak. Az előadás főszereplői: Oszvald Marika, Dolhai Attila, Mészáros Árpád Zsolt. 
További részletek és jegyvásárlási információ kérhető: Szekszárdi Tímeától a  

Kedvezmény az Operettszínházba 

szekszardi.timea@operett.hu e-mail címen vagy a 06/ 1/ 353 - 2172 telefonszámon.  
 

Lapzárta a Gúla magazinnál, ismét lesz MTSZSZ falinaptár 
Az idei év utolsó Gúla magazinjának lapzártája folyamatban van. Olvashatunk a IV. MTSZSZ 
Akadémiáról, a II. Családi napról, a 2016. évi szakmai programokról. Bemutatkozik Szabó András 
Mercedes gyári ügyvivőnk és megismerkedhetünk Hugyecz Péter előadóművész tagunkkal is.  
 

Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszerzetünk oldalát 
www.facebook.com/mtszsz 
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