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Több évre szóló bérmegállapodás lehet a minimálbérre és a garantált bérminimumra 

Ezen a  héten is folytatódtak a tárgyalások a Versenyszféra és a Kormány Állandó 

Konzultációs Fórumán, ahol a bérekre vonatkozóan továbbra sem született 

megállapodás.  Mindössze abban van egyetértés, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén 

kettő vagy három évre előre határozzák meg a legkisebb kereseteket. Mint ismeretes, az 

érdekképviseletek kétszámjegyű minimálbér és garantált bérminimum emelést tartanak 

elfogadhatónak, de  a munkáltatók januártól 5 %-os növekedésre látnak csak lehetőséget. 
  

Elfogadhatatlan a Munka Törvénykönyve módosítási javaslata 

Éves szinten 400 órára is növekedhetne a túlórák száma, illetve egyről három évre emelkedne 

a munkaidőkeret, amennyiben az Országgyűlés elfogadja a Munka Törvénykönyve 

módosítását. Ezen módosító javaslatokat szakszervezetünk elfogadhatatlannak tartja és 

minden törvényes eszközzel próbáljuk elérni, hogy a felemelt 400 óra túlórától is csak a Kollektív 

Szerződésben lehessen eltérni. A három éves munkaidőkeretnél is az éves elszámoláshoz is 

ragaszkodunk.  
 

Folytatódtak a bértárgyalások a Rail Cargo Hungaria-nál  

Vállalati  Érdekegyeztető Tanács keretei között zajlott le az újabb tárgyalás, amely nem hozott 

áttörő eredményt a 2019 évre szóló bérfejlesztés mértékének kérdésében annak ellenére, hogy 

a munkáltató újabb ajánlatában tovább emelte a korábban felajánlott mértéket. 

Szakszervezetünk felhívta a figyelmet arra, hogy a munkavállalók megtartása kiemelten fontos 

a vállalat számára, és ehhez nem elég a munkáltató által felajánlott bértömeg.  

Az MTSZSZ minden törvényes eszközzel azért küzd, hogy Tagjai megbecsült és elégedett 

munkavállalóként dolgozzanak, ennek érdekében a 2019 évre szóló kétszámjegyű 

bérfejlesztési követelését fenntartja! Ugyanakkor jeleztük a munkáltató felé, hogy nem 

zárkózunk el egy több évre szóló megállapodás megkötésétől sem, mely perspektívát biztosít a 

munkavállalók számára, ezzel is csökkentve a fluktuációt.  
 

30 éves a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 

Novemberben ünnepelte harmincadik születésnapját a Független Szakszervezetek 

Demokratikus Ligája, amelyhez 4 évvel ezelőtt az MTSZSZ is csatlakozott. A születésnapi 

rendezvényen a résztvevők felelevenítették a három évtized emlékezetes pillanatait.  
 

Tovább csökkent a munkakeresők száma 

Az idei év októberére tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma, a  Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a tízedik hónap végére 244 200 álláskereső volt. 10 

százalékuk pályakezdő, akik közül  a legtöbbet  Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében tartották nyilván.  
 

Jön a tél, töltődj fel a Service 4 You szállodáiban 

Az MTSZSZ tagjai a Service 4YOU wellness és gyógy szállodáiban akár 15% kedvezménnyel 

pihenhetnek a téli időszakban. A tiszafüredi, siófoki, kehidakustányi, zalakarosi, balatonboglári, 

ceglédi, kalocsai szállodájában várják pihenni vágyó tagjainkat.  
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