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Javul a foglalkoztatási helyzet  

Augusztus elejére tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma, illetve emelkedtek a  

bérek, amely jelentősen befolyásolta a munkaerőpiac fellendülését. A témában nyilatkozott az 

MTSZSZ, a további részletek a szakszervezet honlapján a https://mtszsz.hu/hirek/gyorsan-javul-a-

foglalkoztatasi-helyzet,-sok-az-uj-munkahely oldalon olvashatók.  
 

A személypénztárosok jövedelmi helyzetét javító intézkedések szükségesek 

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete kezdeményezi a MÁV-START 

vezetésénél a személypénztáros munkakörcsaládban foglalkoztatottak jövedelmi helyzetének 

javítását célzó intézkedések bevezetését. Az intézkedés során a szolgálati helyek 

jegyértékesítési bevétele és az eladott menetjegyek darabszáma kell hogy alapul szolgáljon.  
 

A bérfejlesztés második üteme is megvalósul a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél  

Júliusban a Rail Cargo Hungária újabb béremelést hajtott végre, ugyanis a korábbi évek 

gyakorlatát követve idén is bérfejlesztésre fordította azt az összeget, amely felszabadult a 

munkáltatókat érintő járulékcsökkentésről szóló jogszabály hatályba lépésével. Az intézkedés 

eredményeként a 6-13 MMK-ban, illetve a 14-15 MMK-ban 2 %,a 16-17 MMK-ban pedig 1 % 

emelésben részesülnek a dolgozók.  
 

400 fő részére volt ingyenes szemészeti vizsgálat 

Az elmúlt három héten az ebm Papst vállalatnál, valamint a MÁV-csoportnál dolgozók számára 

szervezetünk ingyenes szemvizsgálatot, amelyen 400 fő vett részt. A 10 napon át tartó 

vizsgálatok mindenki számára ingyenesek voltak, továbbá az MTSZSZ tagok kedvezménnyel 

vásárolhattak a Rapidus Optika termékei közül. A vizsgálatok során a résztvevők a 

szakszervezet érdekvédelmi tevékenységét is megismerhették. 
 

Ne hagyja kárba veszni MOL-MTSZSZ kártyája által nyújtott lehetőségeket 

Amennyiben szeretnéd, ha aktív maradna a MOL-MTSZSZ kártyád, kérjük, hogy használdd 

kedvezmény érvényesítésére bármelyik MOL töltőállomáson 2020. augusztus 31-ig. További 

részletek: . https://mtszsz.hu/hirek/mol-kartyahirek 
 

Kedvezmények a CIB banknál 

A CIB bankkal kötött együttműködési megállapodás alapján az MTSZSZ tagjai számos pénzügyi 

szolgáltatást kedvezményesen vehetnek igénybe. Ha a CIB banknál vezeted számládat a 

https://mtszsz.hu/file/downloader9/19.pdf oldalon olvashatod el a további részleteket.  
 

Véradás a MÁV Kerepesi úti székházában 

Augusztus 12- én 8:00- 13:00 óra között önkéntes véradásra kerül sor a MÁV Kerepesi úti 

székházában. A véradáshoz szükséges iratokat mindenki hozza magával: személyi igazolvány, 

lakcímkártya- és eredeti TAJ kártya. A véradó kiskönyvet se felejtsétek el, mert az alapján lehet 

leigazolni a véradásért járó pótszabadságot, amely az MTSZSZ kezdeményezésére került a 

MÁV, a MÁV-START, a MÁV SZK, illetve a MÁV FKG kollektív szerződésébe.  
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