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Alig haladnak a bértárgyalások a MÁV-csoportban 
Az elmúlt héten a MÁV-csoportban működő érdekképviseletek kialakították egységes álláspontjukat a 
bérfejlesztéssel kapcsolatban. Két, illetve három évre vonatkozó javaslat is átadásra került a 
munkáltató számára. 2017-2019 közötti időszak vonatkozásában 15%-10%-10%-os mindenkire 
kiterjedő, valamint a nyugdíjpénztári hozzájárulás 0,5% emelése került megfogalmazásra. A 
munkáltató a január 27-i VÉT ülésen a diplomás minimálbérre és a bértorlódások elkerülése végett 
egyes munkakörökben magasabb emelésre próbált javaslatot tenni, a pontos gazdasági számítások 
viszont még nem kerültek átadásra. A Társaság valamennyi váltókezelő, vonat át-és felvevő esetében 
a garantált bérminimumot megadhatónak tartja, amiért az MTSZSZ is többször kiállt.  
A következő tárgyalási fordulóra január 31-én kerül sor.  
 

Megmarad a vasúti járművezetők pótléka 
Változatlan feltételekkel megmarad a vasúti járművezetők pótléka a január 27-i VÉT-en történt 
megállapodás alapján. Az MTSZSZ javaslatot fogalmazott meg az összegek garantált bérminimum 
mértékével (25%-al) történő megemelésére, de a munkáltató mindössze az eddigiek 
meghosszabbítására volt hajlandó. 
 

A vecsési Papst vállalatnál is kollektív szerződést kötött az MTSZSZ 
A vecsési Papst Hungary hűtőventillátorok összeszerelésével foglalkozó cégnél 2017 január 26-
án több évnyi tárgyalás és előkészítő munka után aláírásra került a kollektív szerződés, így 
magasabb szinten valósulhat meg a munkavállalói érdekképviselet, illetve tovább erősödik a 
rendezett munkaügyi kapcsolatok rendszere. A vállalatnál 2014-ben alakult meg az MTSZSZ 
tagszervezet és működik az ipari tagozat részeként folyamatosan bővülő taglétszámmal. 
 

KVÍZJÁTÉK 
A 4.heti hírlevélben feltett kérdésünkre, hogy "Mi az MTSZSZ negyedévente megjelenő újságjának 
(magazinjának) a címe?" a helyes válasz, a "GÚLA". Nyertesünk: Bácsalmási Mónika, a JABIL 
munkatársa. Köszönjük a több mint százötven helyes megfejtést és a két helytelent is. Következő 
kvízjátékunk a 8. heti hírlevélben lesz olvasható. 
 

Ülésezett az MTSZSZ Országos elnöksége 
Szakszervezetünk országos elnöksége januári ülésén megkezdte a márciusi kongresszus 
előkészítését, megfogalmazta a még folyamatban lévő bértárgyalásokon elérendő eredményeket, 
valamint a jóváhagyta az idei rendezvénysorozatot.  
 

Belépőjegyek igényelhetők 2017. február 20-ig az MTSZSZ irodán (1087 Budapest VIII. Kerepesi 
út 3. I. emelet 145.) vagy a 

XXIII. MÉRNÖK – TECHNIKUS BÁL 
23. alkalommal 2017. február 25-én szombaton kerül megrendezésre a Mérnökök és 
Technikusok Szabad Szakszervezete által szervezett Mérnök – Technikus Bál, amelynek 
helyszíne a Hotel Hungária City Center bálterme. (Budapest VII. Rákóczi út 90. ) 

mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen vagy az 511 1804 telefonszámon. 

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