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Munkaszerződés módosítások a MÁV-csoportban  
Akit a munkáltató olyan munkaszerződés módosítással keres meg, amely a munkakör betöltésének  
feltételét módosítja, középfokú végzettséghez, szakképzettséghez köti a munkakörbe történő 
alkalmazást és tagtársunk ilyennel nem rendelkezik az aláírás előtt mindenképpen keresse az 
MTSZSZ ügyvezetését.  
 

Üléseztek az MTSZSZ ipari tagozatának kecskeméti ügyvivői 
A CabTec, a Mercedes és a Kühne + Nagel vállalatoknál működő tagcsoportjaink ügyvivői tartottak 
egyeztetést a cégeknél történő érdekvédelmi tevékenység összehangolása és egységesítése 
érdekében, a megbeszélésen az MTSZSZ országos vezetése is részt vett. Számos munkajogi, 
bérfejlesztési és szervezési kérdés került napirendre. Célunk a kollektív szerződések megkötésével a 
rendezett, kiszámítható munkaügyi kapcsolatok biztosítása.  
 

Bérmegállapodás a miskolci Bosch gyárban 
Szakszervezetünk újabb cégnél kötött bérfejlesztési megállapodást a 2017.évre vonatkozólag. A 
miskolci Bosch vállalat kötelezettséget vállalt arra, hogy a PC 1-5 közötti kategóriákban dolgozók bérét 
5,6 % - 10 %-kal emeli meg, ha a dolgozó munkaviszonya 2016. január 01. után kezdődött, és 11,9% - 
6,35%-kal, ha 2015. december 31. előtt kezdődött. A PC 6-8 kategóriákban dolgozók bérét 4,7 %- 9,8 
%-kal fejleszti. A bérsáv minimumok egységesen bruttó 63 forinttal emelkednek. A bérfejlesztésben 
nem részesülnek azon munkavállalók, akik az elmúlt évben igazolatlan hiányzással bírnak vagy 
írásbeli figyelmeztetést kaptak, ezen dolgozók csak a kötelező minimálbér emelésben részesülnek, 
illetve a sávba való fölzárkóztatás mértékében.  
 

Évnyitó MTSZSZ rendezvény 
Az elmúlt évek hagyományait folytatva, idén is megrendezzük évnyitó rendezvényünket. Hívjuk és 
várjuk tagjainkat január 20-án pénteken 13:00 órától Budapesten, a Kerepesi út 3. sz. alatti székház 
kultúrtermében. Kvízjáték, zene és táncmulatság vár mindenkit. 
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 06-1-511-1804 
telefonszámon vagy a mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen lehet január 16-áig.  
 

Explorer Vasutas Világjáró Klub a túráikon résztvevő MTSZSZ tagokat és családtagjaikat 5 % 
kedvezményben részesíti amennyiben a programokra február 15-ig jelentkeznek. További információk 
kérhetőek: 06+27-51 vasúti telefonszámon, a 06 30/386-6106 telefonszámon (SMS-ben is) illetve az 

Kedvezmény az Explorer Vasutas Világjáró Klub túráira 

http://www.evvk.hu , https://www.facebook.com/evvk.magyarorszag oldalakon találhatóak. 
 

Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszervezetünk oldalát!  

Sikerek a miskolci Vasutas Kispályás Labdarúgó Tornán 
2016. december 17-én a Miskolc Egyetem Körcsarnokában vasutas kispályás labdarúgó tornát 
rendeztek. Versenyen három csapat vett részt, köztük az MTSZSZ Miskolc Rendező csapata is. A 
körmérkőzéseket sportszerű szellem, ugyanakkor harcias hév jellemezte. A tornán Miskolc Rendező 
MTSZSZ csapata a második helyen végzett. A csapat összeállítása: Nyíri Richárd, Katona János, 
Dudás Roland, Erdei Gergely, Fazekas Ádám, Bozsár Attila, Kozák Lajos, Mester Csaba, Holczer 
Károly, Boholy János 
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