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További bérrendezés várható a MÁV-csoport dolgozóinál 

A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójának múlt heti, Vasúti Érdegyeztető Tanácsülésen elhangzott 

tájékoztatója alapján, a tulajdonos engedélyére vár a vállalatcsoport vezetésének az a 

megkeresése, ami alapján 18.300 vasutas bére emelkedne meg a következő napokban (lehetőleg 

még vasutasnap előtt). A jelenlegi fix összegű emeléssel a munkaerő megtartása az elsődleges cél. 

Az MTSZSZ üdvözli és támogatja a döntést, ugyanakkor elmondta, hogy valamennyi vasutas bére 

rendezésre szorul és így újabb bérfeszültség alakulhat ki a munkahelyeken, amely nem lehet célja 

a munkáltatónak.  
 

Schaefer-Oesterle cég nél is megalakult az MTSZSZ tagcsoport 

A francia tulajdonú Schaefer-Oesterle cégnél az elmúlt napokban alakult meg az MTSZSZ ipari 

tagozatának legújabb tagcsoportja. A bonyhádi vállalatnál több mint 470 fő dolgozik. Az autóipari 

beszállító cégnél luxus autók (pl. Mercedes, Audi) beltéri elemeit készítik (pl. kartámasz, 

küszöbborítás)  
 

Kapjanak rövidnadrágot a kocsivizsgálók  

Az MTSZSZ a MÁV-START Zrt kollektív szerződésének módosítása mellett továbbra is követeli 

a kocsivizsgálók számára a rövidnadrágot. Természetesen amikor a kocsivizsgáló a munkáját 

teherpályaudvaron, vizes technológiai területen, valamint a munkacipőnél magasabb 

növényzetben végzi akkor a hosszúszárú kialakítású munkanadrág viselése szükséges. A 

legcélszerűbb megoldásnak a lecsatolható szárú nadrág bevezetését találja szakszervezetünk. 

A kérdés rendezésének fontosságát a védőruha/bérruha bizottság első ülésén is felvetette 

érdekképviseletünk.  
 

Kedvezményes nyaralás Horvátországban az MTSZSZ tagjai számára 

Szakszervezetünk tagjai kedvezményesen üdülhetnek Horvátország legszebb részein (Vodice,  

Sibenik, Sutivan és Brač). Az elhelyezések stúdiószobákban vagy panzió jellegű szobákban, illetve 

apartmanokban, a létszámnak megfelelően 2 főtől 6 főig.  

A kedvezmény mértéke tagjaink számára minimum 10 % 

Bővebb információ, illetve jelentkezés MTSZSZ kóddal lehetséges a panorama85@gmail.com e-

mail címen. 

MTSZSZ kód kérhető a + 36 1 511 1804 telefonszámon vagy az udules@mtszsz.hu e-mail címen. 

http://mtszsz.hu/hirek/mtszsz-panorama-udulesi-kedvezmeny 
 

Köszöntjük az magyar egészségügy napján az egészségügyben dolgozókat 

Az MTSZSZ köszönti az egészségügyben dolgozókat a magyar egészségügy napja (másik 

nevén Semmelweis-nap) alkalmából. Ez a nap 1992 óta, minden év július 1-

jén  ünnepnap Magyarországon. Szakszervezetünknek több, mint tizenkét éve van önálló 

egészségügyi tagozata, amelyet a budapesti XVIII. kerületi Rendelőintézet dolgozói alakítottak, 

azóta már számos kórház és egészségügyi intézet munkavállalói csatlakoztak 

érdekképviseletünkhöz.   
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