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Elveszhetnek a juttatások a SZÉP kártyáról 
A Széchenyi Pihenőkártyákra (SZÉP kártya) 2015. december 31-ig utalt juttatások 
érvényessége a hatályos jogszabályok értelmében 2017. május 31-én lejár, az érvényesség nem 
hosszabbítható meg. Ez azt jelenti, hogy a megadott határidőig fel nem használt összegek a 
kártyabirtokos számára elvesznek. 
 

Konzultáció a bérfeszültség feloldása érdekében a MÁV Zrt-nél 
A megkötött bérmegállapodás alapján jelentős bérfeszültségek alakultak ki a MÁV Zrt 
munkavállalói között. Kiemelten a 13-14 MMK-ban lévők esetében, amelynek oka, hogy a bérek 
jelentősen összetorlódtak a 10-12 MMK-ban lévőkkel.  Ez komoly foglalkoztatási és utánpótlási 
problémát okoz már rövidtávon is. A leginkább érintett munkakörök: forgalmi üzemmérnök,  
forgalmi koordinátor, forgalmi technológus, állomásfőnök, térfőnök, ügyeletes tiszt, vezénylő. 
Jelentős probléma, hogy a gurításvezető és a kocsimester alapbére kevesebb, mint az irányításuk 
alatt lévőké. Ez a probléma azonnali megoldást igényel. A munkáltató elmondta, hogy novemberig 
kidolgozásra kerül egy átfogó ( minden szakágat érintő) besorolási rendezési terv. 

Nagyszámú érdeklődő a Magna Car Top Systems cégnél szervezett szemvizsgálaton 
Négy napon 170 főnek biztosítottunk ingyenes szemvizsgálatot a szügyi cégnél, ahol a vizsgálatot 
követően kedvezményes vásárlásra is volt lehetőség. Az MTSZSZ továbbra is vállalja, hogy 
bármely munkahelyen megszervezi a szemészeti szűréseket, további információk Demjén 
Lászlótól a d.demjen@gmail.com címen kérhetőek.    

Megalakult az MTSZSZ Esélyegyenlőségi Bizottsága 
A Bizottság tagjai megállapodtak az ügyrendi kérdésekben és vállalták, hogy elkészítik az 
MTSZSZ Esélyegyenlőségi Tervét, melyben meghatározzák az esélyegyenlőség előmozdítását 
célzó alapelveket, elvárásokat, valamint az ezek érvényesülése céljából elfogadott 
intézkedéseket. A Bizottság vállalta az oktatási anyag elkészítését annak érdekében, hogy a 
tisztségviselők megismerjék az esélyteremtés szerepét, jelentőségét, megértsék és elfogadják 
ennek tartalmát, valamint felkészültek legyenek esélyegyenlőségi kérdések képviseletére. 

Ügyfélkapu nyitásban is segít az MTSZSZ 
Az adóbevallási határidő végének közeledtével az ügyfélkapu egyre többek számára válik (vált) 
szükségessé. Az MTSZSZ lehetővé tette, hogy a Kerepesi úti irodájában a kitelepült szakértők 
segítségével bárki megnyithatja az ügyfélkapuját, ezzel a lehetőséggel közel 80 fő élt is. 
Várhatóan más alkalommal is biztosítani fogunk ilyen lehetőséget.  
 

Májusi kvízjáték nyertese 
A 20.heti hírlevélben feltett kérdésünkre, hogy " Mi az MTSZSZ honlapjának a címe?" A helyes 
válasz: A. www.mtszsz.hu Nyertesünk: Bódig László, a MÁV Zrt. munkatársa.  
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