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Kongresszusra készül az MTSZSZ 
2017. április 6-án csütörtökön tartja éves rendes kongresszusát Szakszervezetünk, ahol az elmúlt 
öt év beszámolóját is megismerik a résztvevők. Számos cégvezető mellett, a munkaerőpiacért 
felelős helyettes államtitkár is jelezte részvételét. A kongresszus napirendjén tisztújítás is 
szerepel.  
 

Bérmegállapodás a Magna Car Top Systems  
A direkt munkavállalók (varró, gépkezelő, MEO, kézimunkás) átlagos 11%-os béremelést kapnak 
2017. január 1-től visszamenőlegesen. A varrók – végzettségtől függetlenül – megkapják a 
garantált bérminimumot, azaz 161.250,- Ft-ot.  
A ledolgozott évek alapján további órabéremelés jár (5 - 10 ledolgozott év után +3 Ft/óra; 10-15 
ledolgozott év után +5 Ft/óra; 15 év felett ledolgozott év után +10 Ft/óra) Az indirekt dolgozók 
átlagos 5%-os béremelésben részesülnek. Emellett a béren kívüli juttatásként adható 
pénzjuttatást, az éves 100.000 forintot negyedéves bontásban kapják. Ez a két elem 7,5%-os 
jövedelemnövekedést jelent. 
A munkába járás gépkocsi költségtérítését a törvényi lehetőséget figyelembe véve a munkáltató 
15,- Ft/km-re módosítja. A Nógrád Volán helyközi bérleteinek árát 100%-ban kifizeti a vállalat 
április 1-től. A béremelést a kölcsönzött munkavállalók is megkapják. 
 

Megalakult a MÁV-SZK Esélyegyenlőségi Szakértői Testülete 

A testület munkájában szakszervezetünk delegáltja is részt vesz. Az alakuló ülésen a testület 
tagjai elfogadták az ügyrendet és megállapodtak abban hogy, 2017-2020-ra vonatkozóan 
Cselekvési Programot dolgoznak ki az Esélyegyenlőségi Tervben megfogalmazottak elősegítése 
érdekében.  
 

Ülésezett a Liga Tanács 
Az idei év első Liga Tanács ülésére került sor a múlt héten, ahol a résztvevők megismerhették és 
el is fogadták az elnökség beszámolóját, tájékozódtak a LIGA pénzügyi helyzetéről, a Nyitott Ház 
program rendezvényeiről, a nemzetközi kapcsolatokról. Szintén elfogadásra került a 2016. évi 
pénzügyi beszámoló és az idei év pénzügyi terve is.  
 

Elérhetőségek: 

Kedvezmény a Vörös Postakocsiban - Tradicionális magyar konyha a Kálvin tér közelében 
Budapesten a IX. kerületben a Ráday utcában található Vörös Postakocsi étterem az általa 
nyújtott szolgáltatások árából 10% kedvezményt biztosít (kivéve a menü és az akciós kínálat) az 
MTSZSZ tagjainak. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénylő az MTSZSZ 
tagságát a tagkártyájával igazolja. A Vörös Postakocsi étterem a hagyományos magyar konyha 
ételeiből kínál nagyon széles választékot az idelátogatóknak a budapesti belváros szívében. Az 
étterem minden nap 11:00 - 24:00 között várja vendégeit.  

http://www.vorospk.hu ; www.facebook.com/vorospostakocsi ; info@vorospk.com 
 

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