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Konzultáció a forgalmi és kereskedelmi oktatók ügyében  
Az MTSZSZ  kezdeményezésére a Baross Gábor Oktatási Központ (BGOK) vezetésével 
konzultációt folytattunk, a forgalmi és kereskedelmi oktatókat érintő kérdésekben. Jelentős 
probléma, hogy a szakterület mellett az oktatók számos egyéb (tűzvédelmi, munkavédelmi, 
informatikai stb.) oktatásért felelnek, így feladataik megnövekedtek. A BGOK képviselői 
elmondták, a cél az, hogy az oktatók a saját szakterületüket oktassák, az egyéb oktatást a 
jövőben e-learning formában kívánják biztosítani. Cél a képzési anyag csökkentése oly módon, 
hogy az oktatásra szánt idő ne csökkenjen. A BGOK tervezi az óradíj táblázat felülvizsgálatát a 
2018-as évben, elismerve azt, hogy a jelenlegi óradíj táblázat valóban idejétmúlt. 
 

Olcsóbb üzemanyag az MTSZSZ tagjainak 
Ingyenesen igényelhető MTSZSZ-MOL Partnerkártyánkkal tagjaink több mint 400 hazai MOL 
töltőállomáson juthatnak állandó és azonnali forintkedvezményhez. A kedvezmény mértéke: 6 + 1 
Ft/liter, amely a MOL magyarországi hálózatán vehető igénybe. 
A kártya igénylése az MTSZSZ tagjainak ingyenes! (Az igényelt kártyát partnerünk, a MOL Nyrt. 
megbízottja postán küldi el tagjainknak.) 
PARTNERKÁRTYA IGÉNYLÉSE : http://mtszsz.hu/mol-partnerkartya 

Megalakult a Conti Tech tagcsoport 
November végén megalakult a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Ipari 
Tagozatának Conti Tech Fót Logisztika tagcsoportja.  
 

MTSZSZ Fórum Békéscsabán december 14- én 
2017. december 14-én 15:00 órától munkavállalói-szakszervezeti fórumra kerül sor Békéscsabán, 
amelynek témái: bérek helyzete a MÁV-csoportban, jogsegély az MTSZSZ-nél, valamint 
érdekvédelmi tevékenység Békéscsabán. Helyszín: START oktatóterem.  
 

Választási eredmények 
A MÁV Zrt. Dombóvár Pályafenntartási Főnökség területén munkavédelmi képviselő választásra 
került sor, amely érvényes és eredményes volt, az 5 fős testületbe szakszervezetünk jelöltjei közül 
2 főt választottak meg.   
A MÁV-FKG Kft-nél megtartott üzemi tanácsi választásokon 68,8 % részvétel mellett az MTSZSZ 
10 % feletti eredményt ért el. 
 

Kiemelkedő a munkaerőhiány Magyarországon 
A KSH adatai szerint nemzetgazdasági szinten a harmadik negyedévben immár átlagosan 73 713 
betöltetlen álláshely volt. Tavaly ilyenkor még csak 59,8 ezret mutattak ki. Ami majdnem 25 
százalékos növekedést jelent. A betöltetlen álláshelyek száma az iparban volt a legnagyobb (-22 
ezer fő) és jelentős még a hiány az egészségügyben illetve az adminisztratív munkakörökben is.* 
 

Kedvezmény a Baross vendéglőben 
A téli időszakban is igénybe vehető az MTSZSZ kedvezmény a Baross vendéglőben. A Keleti 
pályaudvar közelében lévő Baross Vendéglő Szakszervezetünk tagjainak a mindenkori napi, 
legmagasabb vételi árú menü árából 5%-ot, míg az alacarte (étlapról történő) rendelés árából 
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