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Létszám, munkabér, leterheltség, munkakörülmények 

A legtöbb közszolgáltató és versenyszférában jelenlévő vállalkozásnak munkaerőhiánnyal kell 

szembenéznie. Az MTSZSZ hosszabb ideje hangoztatja hogy komoly foglalkoztatási és 

működtetési problémák fognak kialakulni, ha nem sikerül megállítani a folyamatokat. Megítélésünk 

szerint újra kell gondolni a többéves bérmegállapodásokat, fel kell gyorsítani a 

munkakörülményeket javító intézkedéseket. Fontosnak tartjuk, hogy az új felvételesekkel 

csökkenjen a munkaerő hiány, de ennél fontosabb a meglévő dolgozók anyagi, szakmai, 

emberi megbecsülése és elismerése.  
 

Még lehet jelentkezni a IV. MTSZSZ Családi Napra 

Szeptember 22-én (szombaton) a Vasúttörténeti Parkban kerül megrendezésre az idei családi 

nap, amelyre várjuk az MTSZSZ tagjait és családtagjaikat A programokról a 

http://mtszsz.hu/hirek/iv.-mtszsz-csaladinap oldalon lehet olvasni. 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 06-1-511-18-04 telefonszámon vagy 

az mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen lehet.  
 

Foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek* 

2018. január 1-jétől 2018. június 30. napjáig a munkavédelmi hatósághoz 131 foglalkozási 

megbetegedés gyanút és 34 fokozott expozíciós esetet jelentettek be. A 2018. év első félévében 

bejelentett foglalkozási betegség gyanús esetek száma a tavalyi év azonos időszakához 

viszonyítva jelentős csökkenést mutat, de 2017. év első félévében kiugróan sok bejelentés történt 

(2017. azonos időszakában 168, 2016. év első félévben 121 esetet jelentettek). 

Az ágazati bontásban megadott adatokból kitűnik, hogy 2018. első félévében a legtöbb 

foglalkozási megbetegedés gyanús eset - az összes bejelentett eset 30,5%-a - a humán-

egészségügyi és szociális ellátás területéről érkezett.  A feldolgozóiparból a bejelentések 25,9%-a 

érkezett. Azonos arányban érkezett bejelentés biológiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási 

megbetegedések és kémiai kóroki tényező gyanúja miatt (32,8%), a nem optimális igénybevétel, 

pszichoszociális ergonómiai tényezők miatt 20,6%-ban tettek bejelentést. Az összes bejelentés 

13,7% történt fizikai kóroki tényezők miatt. 
 

4 millió 484 ezer fő a foglalkoztatottak száma** 

Tovább nőtt a foglalkoztatottak száma a május-júliusi három hónapos időszakban, a 4 millió 484 

ezres létszám 50 ezerrel több az egy évvel korábbinál, és az előző három hónapos időszakot is 9 

ezerrel haladja meg A foglalkoztatottak számának 50 ezres emelkedése a munkaerőpiacra 

újonnan belépőkből, azaz a gazdaságilag aktív népesség 23 ezres emelkedéséből, illetve a 

munkanélküliek számának 27 ezres csökkenéséből eredt. 
 

Gyermekvasutas tanfolyam indul 

2018. október 6-án, szombat reggel 9:00 órakor gyermekvasutas tanfolyam indul Hűvösvölgyben. 

4., 5., 6. osztályosok jelentkezését várják a szervezők. A gyermekvasutas tanfolyamra előzetesen 

online kell jelentkezni az Alagút Portálon (http://alagut.gyermekvasut.hu/bejarat/tanfjelentkezes) 

vagy amennyiben ez nehézségekbe ütközik, a jelentkezes@gyermekvasut.hu e-mail címen.  

Részletek: https://www.gyermekvasut.hu/rendezvenyek/gyermekvasutas-tanfolyam-indul-2/ 

* Pénzügyminisztérium, Munkavédelmi Főosztály ** szakszervezetek.hu 
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