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Több iparágban is jelentős a létszámhiány, a vállalatok működése veszélyben van 
Szinte minden nap jelenik meg híradás arról, hogy melyik iparában mekkora a munkaerőhiány. 
Bolti eladó, pedagógus, banki call centeres, gyógypedagógus, építőipari munkás, kamion- 
buszsofőr, pék, felszolgáló, háziorvos, vasutas, és még postást is keresnek a cégek, de a sort 
hosszan lehetne folytatni. Az állami vállalatok, a magánszféra, valamint a multinacionális 
vállalatok is küzdenek az egyre növekvő és hatalmasodó fluktuációval. A MÁV-csoport 
honlapjának szeptember 17-i adatai szerint 293 pozícióra keresnek munkatársakat, de az egyes 
pozíciók mögött sokkal több álláslehetőséget is kínálnak.  A Bosch csoportban 241 a nyitott 
állások száma, a tiszaújvárosi Jabil szeptemberben 3 alkalommal is toborzási napot tart.  
A megoldási lehetőségekre keressük a választ szeptember 23-án a III. MTSZSZ Családi nap 
pódiumbeszélgetésén amelynek „Munkaerőpiaci kihívások – megoldások” a címe. Cseresnyés 
Péter foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár mond köszöntőt és téma bevezetőt, majd néhány 
vezetővel beszélgetünk a munkaerő hiányról, a bérekről, valamint egyéb munkaerő megtartó 
intézkedésről. 
 

Milliók halnak meg munkavégzéshez köthető okok miatt a világon 
2,78 millió munkavállaló hal meg évente a munkavégzéshez köthető balesetek és 
megbetegedések következtében. A legújabb globális becslés szerint a munkahelyi balesetekre, 
betegségekre fordított kiadások a világ GDP-jének 3,94 %-át, vagyis 2,99 milliárd dollárt tesznek 
ki évente. * 
 

Szeptemberi kvízjáték 
Hányadik alkalommal kerül megrendezésre az MTSZSZ Családi nap? (Amely szeptember 23-án a 
Vasúttörténeti Parkban lesz)  
A. Első 
B. Második 
C. Harmadik 
Válaszokat a novodonszki@mtszsz.hu címre várjuk, szeptember 22-én 16:00 óráig. A helyes 
megfejtést beküldők között MTSZSZ ajándék kerül kisorsolásra. 
 

Szeptember 27-én ingyenes szemvizsgálat a MÁV Könyves Kálmán krt-i székházában 
- 09:00 - 15:00 között a MÁV budapesti Könyves Kálmán krt-i úti székház 20/C tárgyalójában 
szemvizsgálatra és kedvezményes szemüvegvásárlásra lesz lehetőség.  
A vizsgálat mindenkinek (nem csak MTSZSZ tagoknak) ingyenes, de jelentkezni kell a 06-1-511-
18-04 telefonszámon. Az MTSZSZ tagjai 30%-os kedvezményt kapnak a szemüveglencse és a 
keret árából, valamint évente egyszeri 10.000 Ft-os kedvezmény kupon formájában. 
 

Lapzárta a Gúla magazinnál 
Az idei év harmadik Gúla magazinjának lapzártája megtörtént, terveink szerint a Családi napon kerül 
bemutatásra a legújabb szám, amely a honlapon elektronikus formában is elérhető lesz, illetve az 
ügyvivőkön keresztül is hozzá lehet majd jutni.  
 
* forrás: Szabad Föld a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) jelentése alapján  
www.mtszsz.hu          www.facebook.com/mtszsz 


