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A vasutasok fizetésemelése a február 21-i egyeztetésen folytatódik 
Február 16-i kormánydöntés "szabad jelzést adott" a MÁV-csoport számára, hogy januárban a 
szakszervezetek és a vállalat vezetése által megfogalmazott béremelési ajánlásról tovább 
folytassák a tárgyalásokat. Kormánydöntés alapján ebben az évben az átlagos 13%-os 
fizetésemelés biztosított. Most kerülhet sor a fizetésemelés részleteiről való további 
egyeztetésekre. Az intézkedések természetesen 2017. január 1-ig visszamenőleg fognak 
megvalósulni.  
 

A MÁV Szolgáltató Központban is megszületett a VBKJ megállapodás 
Az MTSZSZ következetességének és határozottságának köszönhetően a MÁV Szolgáltató 
Központ munkatársai számára is biztosítva lett, hogy a VBKJ elemek közül a közlekedési 
hozzájárulás (helyi bérlet) is választhatók, mivel a munkáltató nem kívánta a választható elemek 
között szerepeltetni. Szakszervezetünk egyértelművé tette: elfogadhatatlan, hogy korlátozásra 
kerüljön a munkatársak választási lehetősége.  
A munkáltató a véradásra vonatkozó kollektív szerződés módosító javaslatunkat befogadta, a 
részletekről a következő TÉT ülésen tárgyalunk. (a 4. melléklet elfogadásra került). 
 

MTSZSZ iroda nyílt Szolnokon 
Az elmúlt napokban tovább bővült az MTSZSZ irodahálózata, miután szolnoki vasútállomáson a 
Czigler épület első emeletén megnyitottuk irodánkat. A könnyen megközelíthető helyen várjuk 
tagjainkat akik ingyenes jogi tanácsadást vehetnek igénybe, intézhetik a szakszervezethez 
kapcsolódó ügyeiket az előre meghirdetett időpontokban. Elsőként február 23-án lesz lehetőség a 
jogi és érdekvédelmi kérdések személyes megbeszélésére. Irodahálózatunk bővítését ebben az 
évben tovább kívánjuk folytatni.  
 

Választások előtt a JABIL-nál 
A tiszaújvárosi JABIL cégnél megkezdődtek az üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő 
választással összefüggő egyeztetések. Első feladat a választási bizottságok megalakítása. 
Szakszervezetünk természetesen részt vállal a bizottság munkájában és elkezdi a jelöltek 
kiválasztását, valamint felkészítését a választásokra.  
 

Februári kvízjáték 
Hol található a Baross Vendéglő, amely 10% kedvezményt ad az étlapról történő rendelés esetén 
az MTSZSZ tagjai számára? 
A. Győrben, az Egyetem mellett 
B. Szarvason, a Körös partján 
C. Budapesten, a Keleti pályaudvar közelében 
Válaszokat a novodonszki@mtszsz.hu címre várjuk, február 23-án 16:00 óráig. A helyes 
megfejtést beküldők között a Baross Vendéglő által felajánlott ajándékot sorsoljuk ki. 
 

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