MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 21. hét
Mindent meg kell tenni a munkaerő megtartása érdekében a MÁV-csoportban
Fokozódik a munkaerőhiány, az ország számos vállalata küzd létszámhiánnyal, a versenyszféra
egyes ágazataiban már 30 %-ot is eléri a hiány, de a közszolgáltató vállalatok is napi szinten
harcolnak ezzel a jelenséggel. Erre a problémára keresett megoldást az elmúlt héten első
alkalommal megrendezésre kerülő Állami Karrierexpó, ahol a kiállító cégek (Posta, MÁV-csoport,
Volánbusz, stb.) több mint 2200 állásajánlattal jelentek meg. Az egyik legjelentősebb kiállító a MÁVcsoport volt, amely a rendezvénnyel párhuzamosan a honlapján 429 betöltetlen állásajánlatot jelenít
meg úgy, hogy egyes ajánlatok több szabad pozíciót is tartalmaznak. A hosszú képzési idő, az
összetett vizsgáztatás, a kiemelt orvosi alkalmassági feltételek tovább nehezítik az üres státuszok
betöltést, ezért elsődleges célnak a munkaerő megtartását kell tekinteni a vállalatvezetés számára.
Nehezen kezelhető "ördögi-kör" alakult ki, mivel egyre nagyobb a létszámhiány, egyre többet kell
túlórázni, ezáltal felborult a munka- és a magánélet egyensúlya, a vasutasok elfáradtak. Az
MTSZSZ számos alkalommal hívta fel a figyelmet, hogy jelentős és folyamatosan fokozódó
foglalkoztatási probléma alakulhat ki, ha a munkaerő-megtartó intézkedések nem lesznek
elegendőek. Elérkezett az idő, hogy a három évre megkötött bérmegállapodás egyes elemei újra
legyenek gondolva, a következő évre az 5 % bérfejlesztés biztos nem fogja a munkaerőt a
cégcsoportnál tartani, nem várhat tovább a MÁV Szolgáltató Központnál dolgozók
menetkedvezményének rendezése, az egyre gyakoribb vasutasokat ért támadások ellen hatásos
eszközökkel történő fellépés.
MTSZSZ Nap Tiszaújvárosban
Május 20-án első alkalommal került megrendezésre a Jabil cégnél dolgozó tagjaink számára az
MTSZSZ Nap. Családias hangulatban lehetett megbeszélni a sikeres üzemi tanácsi- és
munkavédelmi képviselő választás tapasztalatait, az országos programokhoz való kapcsolódás
lehetőségeit, a dolgozók aktuális problémáit, valamint az érdekvédelmi feladatokat.
3,9%-ra mérséklődött a munkanélküliségi ráta*
A 2018. január–márciusi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma az egy évvel korábbihoz
képest 29 ezer fővel, 178 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,7 százalékponttal, 3,9%-ra csökkent. A
15–74 éves férfiak körében 21 ezer fővel, 88 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma,
munkanélküliségi rátájuk pedig 0,9 százalékponttal, 3,5%-ra mérséklődött. A nők esetében a
változás kisebb mértékű volt, a munkanélküliek száma 8 ezer fővel, 90 ezer főre, a munkanélküliségi
ráta pedig 0,4 százalékponttal, 4,3%-ra mérséklődött. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 18,9%-kal, 285 ezer főre
csökkent.
Olcsóbb üzemanyag az MTSZSZ tagjainak
A továbbra is 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 hálózatában 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
*Forrás: KSH

