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Folytatódó tárgyalások a készenléti jellegű munkakörök díjazása kapcsán 
Még nincsen megállapodás a MÁV Csoportban a készenléti jellegű munkakörökben 
alkalmazottak jövőbeni díjazásáról és foglalkoztatásáról. A tárgyalások folytatódnak, de 
április 30-ig az aláírt egyéni bérmegállapodás visszavonható.  
 

Ingyenes szemvizsgálat és kedvezményes vásárlás (napszemüveg esetén is)  
A következő időszakban is folytatjuk az ingyenes szemvizsgálatokat és a kedvezményes 
szemüveg vásárlási akciókat, tagjaink napszemüveget is 30% kedvezménnyel 
vásárolhatnak. 
Április 20-án 09:00 - 15:00 órák között a Rail Cargo Hungária budapesti székházában 
(Váci út 92) a nagytárgyalóban.  
Április 27- én 09:00 - 15: 00 órák között a MÁV miskolci igazgatóságán (Szemere u 26)  
Mindkét vizsgálatra jelentkezni a 06 1 511 1804 telefonszámon kell. 
 

Bérmegállapodás a Magna Car Top Systems cégnél 
Négy pillérből összerakott bérfejlesztés történik a szügyi Magna Car Top Systems cégnél, 
ahol az MTSZSZ reprezentatív szakszervezet. 
1. pillér: A varrónők kivételével, minden munkavállaló alapbérére kiterjedő 3%-os béremelés 
történik, 2016. január 1-i visszamenőleges hatállyal. 
2. pillér: A műszakban dolgozók havi teljesítmény bónusza 2016. március 1-től kerül 
bevezetésre. A bónusz maximálisan adható mértéke összesen havi nettó 10.000,- Ft értékű 
utalvány. A teljesítménycélok és minőségi célok 100%-os teljesülése esetén megközelítőleg 
10%-os emelkedésnek felel meg.  
3. pillér: Irodai munkarendben dolgozó munkatársak teljesítmény bónusza. Kifizetés: bérben 
prémiumként. A bónusz alapja: évente maximum egy havi bruttó kereset a célok 100%-os 
teljesülése esetén. A teljesítménycélok 100%-os megvalósulása esetén megközelítőleg 8%-
os alapbéremelésnek felel meg.  
4. pillér: Az általános területeken varró munkakörben dolgozók bérének azonos szintre való 
hozása 2016. január 1-i visszamenőleges hatállyal, amely  az eddig alacsonyabb alapbér 
kategóriába sorolt varrónők esetén kb. 10%-os alapbéremelésnek felel meg. 
Azok a varrónők, akik a külsőtető varrósorokon dolgoznak az adott időszakra + 50,- Ft/óra 
„külső tető pótlék”-ra lesznek jogosultak.  2016. január 1-től lép visszamenőleg hatályba, 
amely pótlék bevezetése kb. 6%-os alapbéremelésnek felel meg. 
 

A láthatatlan munka világnapja 
Minden évben április első keddjén tartják a láthatatlan munka világnapját. Minden olyan 
tevékenység a láthatatlan munka fogalmába tartozik, amelyet el kell végezni, de nem jár érte 
díjazás. Ilyen a főzés, mosás vasalás, takarítás, de a fűnyírás és az idős szülők gondozása 
is. Kanadából indult az a kezdeményezés, hogy legyen elismerve az ilyen jellegű 
tevékenység, hiszen GDP legalább egyharmadát teszi ki, illetve jelentős mértékben járul 
hozzá a gazdaság fenntartásához, és tehermentesíti az állami intézményrendszert. 
 

A legfrissebb  hírek a www.facebook.com/mtszsz oldalon! 
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Kedveld, ha mindenről tudni akarsz! 


