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Újabb munkakörökben részesülnek bérfejlesztésben a MÁV-START-nál 

Az MTSZSZ már március második felében konzultációt kezdeményezett a MÁV-START 

humánerőforrás igazgatójánál, hogy a részlegvezetők és pár további munkakört betöltők a 

megfelelő végzettség esetén részesüljenek a mérnökök számára kiharcolt 9,75%-os 

bérfejlesztésben. A járványügyi vészhelyzetet alatt és azt követően is folytatódtak az 

egyeztetések a vállalat vezetése és szakszervezetünk között, amelynek eredményeképpen az 

érintettek megkapják a "mérnöki" bérfejlesztés mértékét. 

A belföldi és nemzetközi jegyvizsgálók, valamint a vezető jegyvizsgálók MMK mértéke 1-1 

szintet emelkedik július 1-től a munkakörök újbóli beértékelése alapján. Az MTSZSZ támogatja 

a munkakörök besorolásának emelkedését, ugyanakkor felhívja a munkáltató figyelmét, hogy a 

MÁV-START-nál, valamint a MÁV-csoport többi vállalatánál is szükséges további munkakörök 

besorolásának felülvizsgálata, figyelemmel a változó felelősségi körökre, a szükséges 

kompetenciákra, a munkakörök egymáshoz való kapcsolósása alapján.  
 

Hibrid modelleket is gyártanak a Mercedesnél Kecskeméten 

Hazánkban elsőként Kecskeméten a Mercedes gyárban készülnek majd konnektorról tölthető 

plug-in hibrid modellek. Az egyedi munkafolyamatok biztonságos ellátása érdekében a 

gyártásban résztvevő dolgozókat hosszabb ideje speciális képzésben részesítették. A 

bejelentés hosszabb távon biztos munkahelyeket jelent a cégnél dolgozók számára.  

A vállalat vezetése részéről az is bejelentésre került, hogy augusztus 1-től ismét három 

műszakban történik a termelés a gyárban, igazodva a fokozódó termelési igényekhez.  
 

Újabb eredményes képzések a digitális szakadék csökkentésére  

A járványügyi vészhelyzet végével folytatódott a „Digitális szakadék csökkentése” projekt, 

amelyhez az MTSZSZ még az év elején kapcsolódott be. A 35 órás képzésen tagjaink 

ingyenesen vehettek részt, az itt megszerzett tudás segíti a számítógépen, tableten vagy 

okostelefonon történő kapcsolattartást. A februári sikeres képzés után Békéscsaba ismét 

otthont adott a tanfolyamnak. Miskolcon a Bosch cégnél dolgozó tagjaink bővíthették az 

ismereteiket. Az év eleje óta a negyedik képzés zárult sikerrel az elmúlt napokban.  
 

MTSZSZ siker a miskolci lövészversenyen 

A Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet szervezésében július 10-én került lebonyolításra a 

hagyományos lövészverseny, amelyen az MTSZSZ csapata a bronzérmet érő harmadik 

helyezést szerezte meg. Gratulálunk a sikeres szerepléshez! 

https://mtszsz.hu/hirek/mtszsz-siker-a-miskolci-vasutasnapi-loveszversenyen 
 

Nyaralj itthon, kedvezményes pihenési lehetőség a Hotel Solárban  

Ismerjék meg gyönyörű kisvárost Nagyatádot, ahol családias hangulatú szálloda és csoda erejű 

gyógyvíz várja a vendégeket. (a gyógykúra csomag,nemcsak a testet, hanem a lelket is felfrissíti 

a gyógyfürdő kezelései során) MTSZSZ tagok számára a mindenkori szállás és félpanzió 

árainkból 10% kedvezményt biztosít a szálloda. 

Elérhetőségek: 82/504-135; 30/500-3135, infosolar@t-online.hu, www.hotelsolar.hu 
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