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4000 főnek lesz bértáblája a MÁV - START -nál 
Szakszervezetünk hosszabb ideje hangoztatja, hogy szükség van a ledolgozott éveket figyelembe 
vevő bértáblarendszer  alkalmazására, amivel javul a nagyobb gyakorlati tapasztalattal rendelkező 
munkavállalók anyagi elismerése. Az MTSZSZ ezért aláírta a jegyvizsgálói munkakörcsaládba 
tartozó, 8,4 órás munkaidőben történő foglalkoztatásra vonatkozó bértáblát. Rövid időn belül 
további munkaköri családok számára is elkészül a bértábla, amelynek köszönhetően közel 4000 
fő számára jelent majd anyagi elismerést a vasútnál eltöltött szolgálati idő.  Az MTSZSZ a további 
munkakörök bevonása mellett, a jegyvizsgálók esetében a 8 órás foglalkoztatást választók 
számára is fontosnak tartja a bértábla alkalmazását.  
 
Tisztújító kongresszust tartott az MTSZSZ 
2017. április 6-án csütörtökön tisztújító kongresszust tartott Szakszervezetünk, ahol 
megválasztásra kerültek a következő 5 évre az elnök, az ügyvezető alelnök, az országos 
elnökség, a felügyelő bizottság, az etikai bizottság valamint az esélyegyenlőségi bizottság tagjai. 
A kongresszus elfogadta az elmúlt öt év tevékenységi beszámolóját és a tavalyi év pénzügyi 
beszámolóját. A rendezvényen több vállalatvezető és a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes 
államtitkára is megjelent. A kongresszus anyagának részletes beszámolója megtalálható a 
www.mtszsz.hu oldalon. 
 

Felfüggesztették a sztrájkot a BKV szakszervezetei 
Április 3-án az MTSZSZ is csatlakozott a BKV Szakszervezetei által meghirdetett sztrájkhoz, mivel 
nem történt előrelépés a fővárosi közlekedési vállalatnál a bérfejlesztés ügyében, ezután április 7-
én bejelentésre került, hogy januárig visszamenőleg 10+5%-os béremelési ajánlatot kaptak a BKV 
szakszervezetei szóban a főpolgármestertől. A szakszervezetek felfüggesztik a sztrájkot, amíg az 
ajánlatot a tárgyalásokon részletesen megismerik.  
 

VBKJ: lejáró juttatások és határidők 
A SZÉP-kártya (szálláshely, vendéglátás és szabadidő alszámla) juttatások 2015-ben folyósított 
összegét a hatályos jogszabályok értelmében 2017. május 31-ig lehet felhasználni. Az utalványok 
érvényessége nem hosszabbítható meg, a lejárat időpontjáig fel nem használt összeget a 
munkavállaló elveszíti, pénzbeli megváltására nincs lehetőség. 
 

10 % Kedvezmény az Operettszínházba, könnyed szórakozást ígér a Mágnás Miska 
Kedvezményes jegyárakkal várja az MTSZSZ tagjait az Operettszínház április 25-én és 26- án a 
19:00 órától kezdődő Mágnás Miska előadásokra. A kedvezményes jegyárak 1800 Ft / db; 2430 
Ft / db; 2970 Ft / db áron vásárolhatóak meg. 
Parádés szereposztás gondoskodik a jókedvről, többek közt:Peller Anna, Peller Károly, Kocsis 
Dénes. Jegyigénylés során jelezni kell, hogy az MTSZSZ tagja vagy, további információk 
Szekszárdi Tímeától a 20/ 581 48 29 telefonszámon kérhetőek.  
 

Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszervezetünk oldalát! 
www.facebook.com/mtszsz 
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