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MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 25. hét 
 
Béremelés a MÁV-SZK több száz dolgozójának 
Alanyi jogon járó bérfejlesztésre kerül sor a MÁV - Szolgáltató Központnál, amelynek mértéke 2 % 
és január 1-től visszamenőlegesen kerül alkalmazásra. 35 munkakört érint a megállapodás, 
amelyből több az MTSZSZ kezdeményezésére került a listára. A tehergépkocsi vezetői és 
autóbuszvezetői munkakörökben lévők a 10 MMK-ba kerülnek át, így 4 % fizetésemelésben 
részesülnek, a visszamenőlegesen járó különbözet egy összegben, 2017. július hónapban kerül 
számfejtésre. 
 
Szakmai programsorozatunk a Mercedes gyárban folytatódott 
A 2017-es esztendő első félévének szakmai programsorozata Kecskeméten a Mercedes 
üzemében zárult, ahová egy év leforgása alatt harmadszor szerveztünk gyárlátogatást. Ismét 
betekinthettünk a gyártási folyamatba és a cég Magyarországon folyamatosan bővülő történetébe. 
Ebben a félévben megtekintettük a Aréna Pláza IMAX mozi géptermeit, a Dunakeszi Járműjavítót, 
valamint a Parlament épületét. Ősszel folytatjuk a gyár és üzemlátogatásokat további érdekes 
helyszínekkel.  
 
Tárgyalások a CabTec vezetésével 
Szakszervezetünk elnöke és ügyvezető alelnöke Budapesten tárgyalásokat folytatott a kecskeméti 
CabTec cég vezetésével. A megbeszélés témája volt a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
biztosítása, a bérek rendezésének kérdése, a túlórák kezelése, valamint az együttműködési 
megállapodás, illetve későbbiekben a kollektív szerződés megkötése. Mint ismeretes a 450 főt 
foglalkoztató cégnél az MTSZSZ a megalakulást követően pár nap alatt elérte a kollektív 
szerződés kötéséhez szükséges szintet. Azóta folyamatosan azon dolgozunk a vállalatnál, hogy a 
dolgozók érdekvédelmi problémáit rendezzük.  
 

Megjelent az MTSZSZ színes, sok új információt tartalmazó kiadványa, amely letölthető a 
Megjelent az MTSZSZ új tájékoztató kiadványa 

http://www.mtszsz.hu/MTSZSZ/tajekoztato.pdf helyről.  
 

Június 17-tól a MÁV - START és a GYSEV hálózatán is életbe lépett a nyári menetrend, amely a 
Balaton kiszolgálását érinti legjelentősebben, valamint számos kedvezmény, szolgáltatás is 
bevezetésre kerül a következő időszakban. További részletek a 

Nyári menetrend a közlekedési vállalatoknál 
Június 16-tól augusztus utolsó napjáig a BKK járatai iskolaszünetben érvényes menetrend szerint 
közlekednek, így egyes járatok ritkábban járnak.  

https://www.mavcsoport.hu/mav/iden-nyaron-megeri-vonattal-utazni-balatonhoz-es-velencei-tohoz 
oldalon olvashatóak.  
 
Júniusi kvízjáték nyertese 
A 24.heti hírlevélben feltett kérdésünkre, hogy Ki az a volt labdarúgó szövetségi kapitány aki járt 
az MTSZSZ standján a bizalomnapi rendezvényen, akit ma Magyarország leghitelesebb 
személyének tartanak, illetve jelenleg a Herta Berlin edzője?" A helyes válasz: A. Dárdai Pál 
Nyerteseink: Dékányné Nagy Aranka a MÁV-START és Nagy Róbert, a MÁV Zrt. munkatársa.  
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