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Bértárgyalások a MÁV-csoportban 

Nem lehet tovább várni a bértárgyalások megkezdésével a MÁV-csoportban, illetve mielőbb meg 

kell egyezni az idei béremelésekről, mert a vasutasok jogosan türelmetlenek. Erről tájékoztatta 

szakszervezetünk vezetője a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatóját.  

A MÁV-csoport vállalati hátrányba kerül a munkaerőpiacon, ha nem cselekszünk azonnal a bérek 

emelése területén, hiszen a versenyszféra számos cégénél a bérfejlesztésekről szóló 

megállapodások már az elmúlt év végén létrejöttek. A biztonságos, valamint magas színvonalú 

utaskiszolgálás folyamatos biztosítása, az utasok elégedettségének növelése csak megfelelő 

szaktudású és anyagilag is motivált munkatársakkal lehetséges. Ehhez javítani kell a cégcsoport 

vállalatainak munkaerő-megtartó és munkaerő-vonzó képességét. Elnök-vezérigazgató Úr jelezte, 

hogy hamarosan sor kerül a Vasúti Érdekegyeztető Tanács összehívására és a bérek 

megtárgyalására. A vasútvállalat dolgozik az előterjesztésen. 
 

Bértárgyalások a Schäfer Oesterle Kft.-nél 

Az elmúlt héten folytatódtak a bértárgyalások a bonyhádi Schäfer Oesterle Kft.-nél, az álláspontok 

közeledtek, de megegyezésre még nem került sor. Az MTSZSZ továbbra is 12%-os bérfejlesztést 

tart elfogadhatónak. Egyeztetés történt a szakszervezet működéséhez szükséges tárgyi 

eszközökről is, amelyeket a cég vezetése biztosít a helyi tagszervezetünk számára. 

 

Évértékelés az Opel tagcsoportnál 

Több, mint egy évvel ezelőtt 12 fővel alakult meg az MTSZSZ Opel tagcsoportja, egy hónappal a 

megalakulás után érdekképviseletünk elérte a 10%-os reprezentatív szintet, így kollektív 

szerződéskötésre jogosult szervezetté váltunk. A megalakulásunkat sem a munkáltató, sem a helyi 

érdekvédelmi szervezetek nem fogadták örömmel. Az egyik legnagyobb eredményünk az volt, hogy 

a társszakszervezettel együttműködve tudtunk az elbocsátási program és azok kondícióinak 

tárgyalásánál fellépni. Az idei évben munkavédelmi és üzemi tanácsi választások adnak újabb 

feladatokat. A teljes évértékelő a Gúla magazin 2020 / 1 számában lesz olvasható. 
 

Tagkártya érvényesítések 2020 

Az eredeti MTSZSZ (barna színű) tagkártyára való éves érvényesítő matricák kiosztása ezen a 

héten megkezdődik az ügyvivőkön keresztül.   

Az MTSZSZ-MOL tagkártyákat érvénytartam nélkül használhatják tagjaink. A megrendelésüket 

minden tag saját maga intézheti szakszervezetünk honlapján keresztül a http://mtszsz.hu/mol-

partnerkartya oldalon.  
 

Évnyitó egyeztetés Szombathely Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóságon 

A területi igazgató tájékoztatást adott az elmúlt évben történt főbb eseményekről, változásokról, 

létszám és túlórák alakulásáról, a veszprémi kirendeléses foglalkoztatásról, majd megköszönte az 

egész éves munkáját a terület dolgozóinak. Ismertette az előttük álló év várható feladatait, terveit. A 

munkáltató meghallgatta az MTSZSZ vezető ügyvivője által adott több javaslatokat (utasok 

megtartása végett szerelvény összeállítás változtatás, a menetrend változással a területre került 

Desiro motorvonatok problémáinak javítása), de az év végi többletjuttatások elfogadhatatlan 

elosztását is szóvá tettük.  
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