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Aláírták a 2017-2018-as bérmegállapodást a kormány, a munkaadók és a munkavállalók 
képviselői 
A következő évben a minimálbér 15, a garantált bérminimum pedig 25 százalékkal nő, míg a 
munkáltatói járulékok 5 százalékkal csökkennek. 2018-ban a minimálbér további 8, a bérminimum 
pedig 12 százalékkal emelkedik, a járulékok két százalékkal csökkennek. A megállapodást a 
kormány részéről Orbán Viktor miniszterelnök írta alá. Az aláírási rendezvényen részt vett 
Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnök is.  
A köztulajdonban álló, közszolgáltató munkáltatóknál működő munkavállalói érdekképviseletek is 
egyeztetést tartottak a szektor foglalkoztatási-bérezési problémáiról, a megbeszélésen az 
MTSZSZ is képviseltette magát. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a köztulajdonban álló 
munkáltatókra kiterjedően feltétlenül szükséges a kormányzati szintű bérajánlás kiadása, ennek 
érdekében konzultációt kezdeményeztek Varga Mihály Nemzetgazdaság Miniszternél.  
 

Változik a Szervezeti és Működési szabályzat a MÁV csoport vállalatainál 
2017. január 01-től változik a MÁV Zrt. Működési és Szervezeti Szabályzata, a módosítás az 
irányítási szintet érinti, célja az üzemeltetési pozíciók erősítése, valamint a jelentős beruházások 
zavartalan lebonyolításának biztosítása.  
A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata szintén változik, amelynek célja, hogy a 
Társaság hatékonyabb  munkaszervezetben végezze tevékenységét. A hatékonyságnöveléshez 
szükséges, hogy a szervezeti egységek közötti, munkamegosztás átláthatóbb legyen, a vezetői 
információk gyorsabban jussanak el az érintett szakterületekhez.  
 

Egyetlen hét alatt elértük a reprezentativitási szintet 
A múlt héten került bejelentésre, hogy a CabTec Kft. kecskeméti telephelyén is megalakult az 
MTSZSZ tagszervezete. Egyetlen hét alatt a munkavállalók több mint 10 százaléka csatlakozott 
szakszervezetünkhöz, így rekordidő alatt értük el a reprezentativitási szintet.  
 

Kedvezményes pihenés, kedvezményes szilveszter Kalocsán a Pilvax hotelban 
A nemrégiben megnyílt Pilvax Hotel**** Kalocsán várja az MTSZSZ tagjait, ahol meghitt 
hangulatban tölthetnek el néhány pihentető napot az odalátogatók. Őszi pihenés, téli 
kikapcsolódás, kellemes karácsonyi napok és színes szilveszteri programok várják a Service 4 
you  legújabb szállodájában. A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges kód az 
mtszsz@mtsz.hu e-mail címen vagy a 06 1 511 1804 telefonszámom kérhető. 
 

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. Az 
előző számhoz hasonlóan a papír formátumú megjelenés mellett a lap már teljes egészében 
elérhető lesz honlapunkon is.  
 

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