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Érdekegyeztetés a kormányzat, a munkavállalók és a munkaadók között 

Az elmúlt héten ismét ülésezett a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, 

amelyen az MTSZSZ elnöke is részt vett.  

A kormányzat részéről tájékoztatás hangzott el a beterjesztett és azóta el is fogadott következő 

évi költségvetésről. Kiemelésre került, hogy szükség esetén uniós források bevonásával és a 

meglévő operatív programok közötti átcsoportosítással is támogatható a munkahelyek 

megőrzése, újak teremtése, a foglalkoztatás fenntartása.  

Munkahelyvédelmi bértámogatásra 15 000 vállalkozás nyújtott be kérelmet 185 000 álláshely 

megvédésére, amelyből már 160 000-et bíráltak el eddig pozitívan.  

Az elmúlt héten csökkent az új regisztrált álláskeresők száma, 1500 fő lépett be a rendszerbe 

és 1600 fő kilépett a rendszerből. Nagy részük a versenyszférában talált állást, folyamatosan 

emelkedik a bejelentett üres álláshelyek száma is. Az MTSZSZ számára a munkahelyek 

megtartása és a pandémia miatt munkanélkülivé vált dolgozók újra munkába állítása fontos 

feladat. A tárgyalások még ebben a hónapban folytatódnak.  
 

Létrejött a kollektív szerződés az Utasellátónál 

Hosszadalmas tárgyalásokat követően az elmúlt héten megszületett a kollektív szerződés a 

MÁV-START Zrt Utasellátó szervezeti egységénél.  

A felszolgáló-szakács, valamint az utaskísérő munkakörben foglalkoztatottak számára 

alapbérük egységesítésre került 250.000 Ft összegben. A belföldi étkezőkocsin dolgozókat 

szolgálatonként 7.000 Ft bérpótlék illeti meg, amelyet  június 19-től kezdve fizet meg számukra 

a cég. Jelentősen emelkedik a díjazás abban az esetben, ha a külföldi állomáson nem lesz 

biztosított a pihenőidő. 
 

Újra egységes lesz a BKK – egyesül a BKK és a BKÜ* 

"Ismét egy társaság végzi majd a budapesti közlekedési közszolgáltatásokat, melynek révén 

hatékonyabbá és gördülékenyebbé válik a fővárosiak kiszolgálása" írja közleményében a 

Budapesti Közlekedési Központ. A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében a jelenlegi 

Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. munkavállalói automatikusan a BKK Zrt-hez, mint 

munkáltató jogutódhoz kerülnek. Az MTSZSZ Budapesti Közlekedési Központnál betöltött 

érdekérvényesítő ereje ezáltal tovább erősödik.  
 

Semmelweis napon az MTSZSZ köszönti az egészségügyi dolgozókat 

Az MTSZSZ köszöntötte az orvosokat, ápolókat, egészségügyi dolgozókat Semmelweis napon, 

a magyar egészségügy napján. 

2007 tavaszán alakult meg szakszervezetünk Egészségügyi Tagozata, ahová azóta számos 

orvos, ápoló, illetve egészségügyi intézmény dolgozója csatlakozott. 

Július elseje 1992 óta hivatalosan a magyar egészségügy napja, ugyanis ezen a napon született 

a híres magyar orvos, Semmelweis Ignác. 
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