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Újabb béremelés Vecsésen a Papst Hungary Kft-nél 
Az MTSZSZ-szel történt tárgyalásokat követően a direkt munkavállalók - gyártósori összeszerelők 
– részére újabb bérfejlesztést hajtott végre a cég 2017. október 1-től, amelynek mértéke 
egységesen bruttó 5,5%. Minden több műszakos munkarendben tevékenykedő munkatárs 
részére az éjszakai műszakpótlék mértéke a jelenlegi 30%-ról 50%-ra emelkedik. A vállalatnál ez 
év elején kötött szakszervezetünk kollektív szerződést, amely megteremti a bérek rendezésének 
alapjait.  
 

A MÁV Zrt-nél megalakult az Esélyegyenlőségi Bizottság  
Október 2-án a MÁV Zrt-nél megalakult az Esélyegyenlőségi Bizottság, ahol a vállalat 
munkatársai bemutatták, hogy az Esélyegyenlőségi Terv aláírása óta eltelt időben a Társaság 
milyen tevékenységeket végzett, illetve, hogy milyen intézkedések történtek az egyenlő bánásmód 
előmozdítása érdekében.  
Beszámoltak a Corvinus Egyetem emberi erőforrás menedzsment hallgatóival közösen végzett 
projekt eredményéről, amelynek keretében felmérték a vállalati esélyegyenlőségi kultúráját.  
2016. október 20-án a MÁV csatlakozott az Európai Uniós szinten működő Sokszínűségi Kartához 
és idén nyáron Sokszínűségi Hetet szervezett, amelynek keretében a Vasúttörténeti Parkban fát 
ültetett el, erre a munkavállalók és az MTSZSZ gondolatai is felkerültek. 
 

A film megtekinthető a  

Bemutatkozó film az MTSZSZ -ről 
Célunk, hogy minél többen megismerjék az MTSZSZ-ben folyó munkát, illetve minél többekhez 
jussanak el az információk az érdekvédelmi feladatainkról. 
Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke és Sulyok László a szakszervezet ügyvezető alelnöke 
egy kisfilmben ismerteti a legfontosabb tudnivalókat az MTSZSZ-ről, a kollektív szerződések és 
megállapodások megkötéséről, az érdekvédelmi tevékenység megvalósításáról, az 
érdekegyeztető tanácsokban folyó munkáról, a bértárgyalásokról. Kérünk osszátok meg a filmet, 
hogy minél többekhez jusson el az MTSZSZ tevékenysége.  

https://www.youtube.com/watch?v=6D5ymCIiBnU linkre kattintva.  
 

Kedvezményes pihenés az októberi hosszú hétvégén a Hotel Juventusban  
2017. október 20-23 között  az MTSZSZ tagjai, a velencei Hotel Juventusban kedvezményesen 
pihenhetnek. A szálloda ajánlatai között megtalálható a 4 nap 3 éjszaka félpanzióval is. 
Büféreggeli, svédasztalos vacsora, korlátlan wellness használat, billiárd, ping-pong, asztali foci 
várja tagjainkat, privát stéggel a horgászni vágyóknak. Bővebb információ: az 
info@huteljuventus.hu e-mail címen vagy a 06 / 22 / 589 - 330 telefonszámon kérhető.  
 

Október 7 a Tisztes Munka Világnapja 
2008-óta október 7-e hazánkban is a Tisztes Munka Világnapja. A szakszervezeteknek fontos 
szerepük van, mert harcolniuk kell a tisztességes munkakörülményekért és a bérekért!  
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