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Hogyan csökkenthető a létszámhiány, mit tettek eddig a vállalatok? 

Az élet minden területén tapasztalhatjuk, hogy a nemzetgazdaság egészét elérte a munkaerőhiány, 

az autóipartól a közszolgáltató vállalatokig jelentős és nagymértékű a fluktuáció. A fokozódó 

létszámhiány miatt megnövekedtek a rendkívüli munkavégzések aránya, a dolgozók túlterheltek 

ami további elvándorlásokhoz vezet. Mit tehetnek ilyen helyzetben a cégek a versenyszférában és 

a közszolgáltatásban? Meddig kell és lehet a béreket emelni? Milyen munkaerőpiaci tartalékokat 

látnak a cégvezetők? Elfogadható-e a szolgáltatások színvonalának csökkentése a létszámhiány 

miatt? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a IV. MTSZSZ Családi Nap pódiumbeszélgetésén, 

amelynek résztvevői Dr. Kovács Imre a Rail Cargo Hungária és Csépke András a MÁV-START 

vezetői.  
 

Újra kell gondolni a 2019 évi béremelést a MÁV-csoportban 

Az MTSZSZ hosszabb ideje mondja, hogy a MÁV-csoportban a három évre szóló bérmegállapodás 

alapján a következő évre tervezett 5 % bérfejlesztés nem fogja a munkaerőt a cégcsoportnál tartani. 

Megítélésünk szerint újra kell gondolni és tárgyalni a megállapodást, amely során figyelemmel kell 

lenni a várható jelentős minimálbér és garantált bérminimum emelésekre, valamint az ebből adódó 

bérfeszültségek megelőzésére. http://mtszsz.hu/file/downloader3/152.pdf 
 

Elkezdődött a MOL kártyák postázása - Olcsóbb üzemanyag az MTSZSZ tagjainak  

Köszönjük kedves tagtársaink türelmét! A GDPR bevezetése miatt a MOL május vége óta 

szüneteltette a MOL-Partnerkártyák gyártását szoftverfejlesztés miatt.  

A MOL partnerkártya igénylőlap is a GDPR-nak megfelelően módosult. A honlapunkon már az új 

előírásoknak megfelelően lehet igényelni a kártyát. Az eddig leadott igényeket feldolgoztuk és 

átadtuk a MOL-nak gyártásra 

Az MTSZSZ-MOL partnerkártyájával 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! 

PARTNERKÁRTYA IGÉNYLÉSE : http://mtszsz.hu/mol-partnerkartya 
 

Autómentes Napon díjmentes lehet utazni a vonatokon* 

A 2018. szeptember 22-i Autómentes Napon a forgalmi engedélyüket bemutató gépjármű-

tulajdonosok és - üzembentartók a forgalmi engedély felmutatásával díjmentesen utazhatnak a 

MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. hazai nem feláras vonatain, 2. osztályon. A feláras vonattal 

történő utazáskor pedig pót- és helyjegyet, pótjegyet, helyjegyet vagy gyorsvonati pótjegyet kell 

váltani. 
 

Új kvízműsor a TV2-n  

A Tv2 új kvízműsort indít, minden kérdésük tudás alapú, általános lexikális tudás szükséges hozzá. 

Amennyiben felkeltette az érdeklődésed, jelentkezz a kviz2018tudas@gmail.com e-mail címen, 

vagy a 06 / 30 / 985-6116-os telefonszámon és hivatkozz a Mérnökök és Technikusok Szabad 

Szakszervezetére.  
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