
 

www.mtszsz.hu 

www.facebook.com/mtszsz 

 

  
 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2019. év 27. hét 
 

A MÁV-SZK valamennyi munkavállalója jogosult az arcképes igazolványra 

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete a MÁV Szolgáltató Központ megalakulása 

óta küzdelmet folytat azért hogy a cég valamennyi munkavállalója és családtagjaik legyenek 

jogosultak a vasúti arcképes igazolványra. Megszámlálhatatlan fórumon (MÁV VÉT, MÁV-SZK 

TÉT, VKF) államtitkároknak és minisztereknek írt megkeresésekben igazoltuk a kedvezmény 

biztosításnak fontosságát és jogosságát. Az elmúlt héten végre célba ért az MTSZSZ küzdelme, 

mivel a MÁV elnök-vezérigazgatója bejelentette, hogy 2019. július 8-tól a MÁV SZK dolgozói is 

jogosultak lesznek a vasúti arcképes igazolvány által biztosított menetkedvezményre. 
 

Tanévzárás és értékelés a budapesti pedagógus tagozatnál 

A tanév végeztével szakszervezetünk hagyományaihoz híven ismét köszöntötte a Pedagógus 

tagozat tagjait. Szakszervezetünk vezetése megköszönte a tanárok egész éves munkáját és 

kitartásukat. Az MTSZSZ kiemelten fontosnak tartja az alapképzésen túl a szakképzés 

helyzetének megerősítését, amelyet a Szakképzési Innovációs Tanács ülésén is képvisel.  
 

Nyáron is fontos az önkéntes véradás  

Nyáron is nagy szükség van a véradók önkéntességére. Kérjük, hogy aki teheti az a nyár 

folyamán is menjen el vért adni. Az MTSZSZ elérte, a MÁV-csoport vállalatainak kollektív 

szerződésében rögzítésre került, hogy a véradók pótszabadságban részesülnek. Helyszínek, 

időpontok: http://voroskereszt.hu/veradasnyar/ 

Szakszervezetünk - tagjaink javaslatára -  a kollektív szerződések módosítását is 

kezdeményezi, hogy a pótszabadság lehetősége még ösztönzőbb legyen.  
 

Nyári ajánlatok az ország legszebb helyein 

Az MTSZSZ tagjai kedvezményesen nyaralhatnak a Service4you szállodáiban az ország 

számos szállodájában. Tiszafüred, Siófok, Cegléd, Zalakaros, Kalocsa, Balatonboglár várja a 

pihenni vágyó tagjainkat és család tagjaikat. MTSZSZ tagok számára 15% kedvezmény 

biztosított. A kedvezmény internetes foglalás esetén vehető igénybe a szakszervezeti kód 

megadásával. MTSZSZ kedvezmény kód az udules@mtszsz.hu email címen igényelhető. 
 

Foglalkoztatottság helyzete* 

A március-májusi időszak átlagában 3,4 százalékos volt a munkanélküliségi ráta, ami újabb 

rekordnak számít az előző háromhónapos időszak 3,5 százalékos arányát követően. A 

munkanélküliek átlagos létszáma 160 ezer volt, 10 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál. 

Ismét 4,5 millió felett volt a foglalkoztatottak létszáma a március-májusi háromhónapos időszak 

átlagában, amire legutóbb tavaly augusztus-októberben volt példa. 

Az állástalanok aránya ezzel újabb rekord alacsony szintet ért el, de a javulás üteme egyre 

mérsékeltebb. 
 

Értesülj a leghamarabb az érdekvédelmi hírekről, kedveld az MTSZSZ facebook oldalát 

www.facebook.com/mtszsz 
* forrás  KSH  
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