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Nem lehet tovább várni a béremeléssel a MÁV-csoportban 

Az MTSZSZ elfogadhatatlannak tartja, hogy túl vagyunk március közepén és a MÁV-csoportban 

még mindig nem került végrehajtásra a két évvel ezelőtt elfogadott három éves megállapodás 

idei évre vonatkozó 5 %- os béremelése. Nincs mire tovább várni, ezért kezdeményezzük, hogy 

munkáltató azonnal hajtsa végre az érvényes bérmegállapodás idei évre vonatkozó részét, ezt 

követően további bérfejlesztéseket kell eszközölni, mert a cég működése kerülhet veszélybe. 

Jelentős létszámhiány van a Társaságnál, jól mutatja ezt a cég honlapján közzétett 

állásajánlatok kimagasló aránya is. A vállalat munkaerő-megtartó és munkaerő-vonzó 

képessége csak további - az 5 %-on felüli - fizetésemeléssel valósulhat meg.  
 

Senkit sem érhet hátrány a szakszervezeti tagsága miatt 

Van olyan munkaadó, amelynél a szakszervezeti jelenlétet szeretné csökkenteni a cégvezetés. 

Az MTSZSZ a jelenség miatt akár bírósághoz is fordulhat, mivel az egyik kecskeméti vállalatnál 

a menedzsment a bérfejlesztési értesítő átadásakor, szakszervezeti kilépő nyilatkozatokat 

osztogat a dolgozóknak, ezzel utalva arra, jobban járnak, ha kilépnek az érdekképviseletből. 

A szakszervezeti tagság vonatkozásában a munkáltató számos korlátozást köteles tiszteletben 

tartani. Nem tehet jogosultságot vagy juttatást valamely szakszervezethez való tartozástól vagy 

az attól való távolmaradástól függővé tenni. Nem követelheti, hogy a munkavállaló 

szakszervezethez való tartozásáról nyilatkozzon, nem teheti attól függővé a munkavállaló 

alkalmazását, hogy tagja-e valamely szakszervezetnek, megszünteti-e korábbi szakszervezeti 

tagságát, vagy vállalja-e a munkáltató által megjelölt szakszervezetbe történő belépést. 
 

Támogasd adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt 

Kérjük, segítsd Te is a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt, amelynek célja a 

hátrányos helyzetben lévő tagok és családjuk támogatása. Adószámunk: 18647615-1-42      A 

személyi jövedelemadód 1%-át az MTSZSZ alapítványának is felajánlhatod. 

Részletes tájékoztató és útmutató a felajánlásról a honlapunkon olvasható, amely elérhető az 
alábbi linkre kattintva: http://mtszsz.hu/hirek/ado-egy-szazaleka-a--mernokok-es-technikusok-
egymasert-alapitvany-szamara 
 

Munkabalesetek alakulása területenként 2018-ban* 

A 2018. évben bekövetkezett 23.738 munkabaleset közül a legtöbb Budapesten történt, 

amelynek mértéke meghaladja a 17 százalékot, a további sorrend szerint Pest megyében 10,8 

százalék, Győr-Moson-Sopron megyében 6,5 százalék az arány. Az adatok a gazdaság és a 

foglalkoztatás koncentrációjával szoros kapcsolatot mutatnak.  
 

Márciusi kvízjáték 

Mikor jelent meg az első MTSZSZ hírlevél? 

A. 2015. év 38. hetében VAGY B. 2018. év 38. hetében.  

Válaszokat a novodonszki@mtszsz.hu címre várjuk, március 25-án 16:00 óráig. A helyes 

megfejtést beküldők között MTSZSZ ajándékot sorsolunk ki. Segítség http://mtszsz.hu/hirlevel  
 

* Forrás: Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztálya 
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