
 
 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 35. hét 
 

Jelentős anyagi eredménnyel járó, sikeres jogsegélyt biztosítottunk tagtársunk számára  

Az MTSZSZ jogi segítségnyújtásának köszönhetően egy kecskeméti székhelyű vállalatnál dolgozó 

szakszervezeti tagunknak a vállalat visszamenőlegesen több mint fél éves állásidőre járó díjazást 

fizetett ki. A munkáltató elismerte, hogy a munkavállaló egyéves táppénzre jogosultságának lejártát 

követően a foglalkoztatási kötelezettségének nem tett eleget és a munkavállaló részére jelentős, 

körülbelül hat havi bérnek megfelelő összeget térített meg részére 
 

Kedvezményesen szerezhetnek jogosítványt tagjaink 

Az MTSZSZ tagjai és családtagjai 10. 000 forint kedvezményben részesülnek a jogosítvány 

megszerzéséhez a kecskeméti AszuCar Autósiskolában.  

További részletek: http://mtszsz.hu/file/downloader9/25.pdf 
 

IV. MTSZSZ Családi Nap szeptember 22-én a Vasúttörténeti Parkban 

Minden korosztályt érdekes és színes programokkal várunk az idei családi napon. Programtervezet: 

pódiumbeszélgetés bérekről és létszám helyzetről, ízletes ebéd, egészségügyi szűrővizsgálatok, 

kvízjáték, tombola, fordítókorongozás, utazás kerti vasúton, tárlatvezetés, szolgáltató partnereink 

bemutatkozása, játszóház. 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 06-1-511-18-04 telefonszámon vagy 

az mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen lehet.  
 

Munkabalesetek 2018. I. félévében* 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2018. I. félévben 83 – közúti baleseti eseményeket is 

tartalmazó – súlyos munkabaleseti eseményt jelentettek a területileg illetékes munkavédelmi 

hatóságnak. Hiányosság megszüntetésére kötelező határozat 17 db, működést, használatot, 

tevékenységet felfüggesztő határozat 6 db, munkavégzéstől eltiltó határozat 2 db született. A 83 

bejelentett súlyos munkabaleset közül 35 halálos, 21 életveszélyes, 20 súlyos csonkolásos, 

valamint 7 egyéb súlyos baleseti esemény volt. A bejelentett munkabalesetek okai között 

leggyakrabban a leesés szerepel, de előfordult csonkolás, áramütés, gázolás is. 
 

Emelkedő bérek, bővülő foglalkoztatás** 

A vállalkozásoknál 10,0 százalékkal emelkedett az átlagkereset tavaly júniushoz viszonyítva, a 

költségvetési szektorban 11,0 százalékos volt az emelkedés a közfoglalkoztatottak nélkül. A 

növekedésre a minimálbér és a garantált bérminimum 8, illetve 12 százalékos emelése, a 

költségvetési szféra egyes területeit, továbbá bizonyos állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő 

keresetrendezések voltak hatással. A vállalkozásoknál teljes munkaidőben alkalmazottak létszáma 

98 ezerrel, a közszférában alkalmazottaké 11 ezerrel emelkedett, a közfoglalkoztatottak száma 38 

ezerrel 131 ezerre csökkent egy év alatt. 
 

Szeptember 3-án ingyenes szemvizsgálat a MÁV Kerepesi úti székházában 

9:00 - 15:00 óra között a MÁV Budapest, Kerepesi  úti székház 143 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 egyszeri 10.000 Ft-os kedvezmény kupon formájában. 
 

* Pénzügyminisztérium, Munkavédelmi Főosztály; ** Szakszervezetek.hu  
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