
 

www.mtszsz.hu 

www.facebook.com/mtszsz 
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Az egészség megőrzése, a munkahelyek megtartása, a bérek növelése 

Az MTSZSZ a következő időszakban a tárgyalások, valamint a cégekkel történő egyeztetések 

során három, egyformán fontos területet fog előtérbe helyezni. Az egészség megőrzésére 

irányuló intézkedések mellett a meglévő munkahelyek megvédése és a bérek növelése sem 

maradhat el. Érdekképviseletünk azért küzd, hogy az elmúlt évek bérintézkedéseinek 

eredményei ne vesszenek el, ezért a kormányzati intézkedések mellett a munkaadóknak is 

vállalniuk kell, hogy bérfejlesztési terveket dolgoznak ki és hajtanak végre. 
 

Újabb intézkedések a MÁV-START-nál a dolgozók jövedelmének növelése érdekében 

2020. július 1-jével a fedélzeti jegyellenőrök is részesülnek "elővárosi pótlékban", oly módon, 

hogy minden második teljesített elővárosi vonat után kapják az 500 Ft összegű pótlékot (500 Ft/ 

2 db „E” vonat). 

12 munkakörben dolgozók (fedélzetei jegyellenőrök, anyag-és eszközgazdálkodási előadók 

illetve szakelőadók, tisztítási átvevők, pénztárellenőrök, vizsgáló főkalauztok, gépészeti 

vonalellenőrök, személyzetirányítók, munkaidőbeosztás-készítők, mozdonyfelvigyázók, 

személyszállítási ügyeletesek) részesülnek egyszeri juttatásban, amelynek összege 60.000 - 

100.000 forint kötött alakul. 

Külső járműmosó és kegyeleti mosási tevékenységet végző, járműmosó-műhelytakarító 

munkaköröket betöltő munkavállalók részére a kegyeleti mosásért járó külön díjazást 

6000 Ft/fő/alkalom összegre emelkedik.  
 

A munkaviszony létrejötte, az MTSZSZ webinárium 3 részében 

Október 6-án folytatódott az MTSZSZ által indított munkajogi, érdekvédelmi, munkavédelmi 

webinárium, amelynek múlt heti adásában a munkaviszony létrejöttét elemeztük az MTSZSZ 

jogászának segítségével. A teljes adás megtekinthető az MTSZSZ honlapján, illetve youtube 

csatornáján: https://www.youtube.com/watch?v=gCqQBk0L5go 

A következő részben október 13-án 13:00 órától a www.facebook.com/mtszsz oldalon a 

munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos tudnivalókat beszéljük át.  
 

Ismét igényelhető a MOL-MTSZSZ partnerkártya 

2020 október 1-től ismét lehet igényelni a MOL-MTSZSZ partnerkártyát. A hagyományos EVO 

üzemanyagoknál 6 Ft/l kedvezményt lehet igénybe venni, illetve 1 multipontot lehet a kártyán 

gyűjteni. Prémium üzemanyag vásárlás esetén 12 Ft/l kedvezményt biztosítanak, valamint 5 

multipont kerül jóváírásra a kártyán. A multipontokat későbbiekben le lehet vásárolni. 

https://mtszsz.hu/mol-partnerkartya 
 

Október 7 a Tisztes Munka Világnapja 

Október 7. a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) által kezdeményezett Tisztes Munka 

Világnapja. A szakszervezetek folyamatos küzdelmet folytatnak a munkavállalók érdekében a 

tisztességes bérekért és munkakörülményekért. Világszerte felhívják a figyelmet az országokon 

belüli és az országok közötti, gyakran nagyságrendi gazdasági, szociális különbségekre.  
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