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Átlagot meghaladó béremelésre van szükség a közszolgáltató cégeknél 

Az MTSZSZ továbbra is úgy ítéli meg, hogy a MÁV-csoportnál és valamennyi közszolgáltató 

vállalatnál mindenképpen olyan béremelésre van szükség, amellyel a Társaságok munkaerő-

megtartó és munkaerő-vonzó képessége javul a versenyszféra béreihez képest. Nem lehet 

tovább várni a bérfelzárkóztatással, mert veszélybe kerülhet a vállalatok mindennapi működése.  
 

Ülésezett a MÁV FKG Kft. Esélyegyenlőségi Testülete 

Az ülésen bemutatásra kerültek a MÁV-csoport Esélyegyenlőségi Bizottsága által szervezett 

2019. évi programok (novellaíró pályázat, „Nők a vasúton” rendezvény), valamint a 

közelmúltban elkészült esélyegyenlőségi tájékoztató füzet. A Testület egyhangúlag elfogadta a 

vállalat 2019-es évi cselekvési tervét.  
 

Munkavállalói fórum a Schaefer-Oesterle cégnél  

Az elmúlt héten folytatódott a munkavállalói fórummal egybekötött szemvizsgálati sorozatunk.  

Október 24-én a bonyhádi Schaefer-Oesterle cégnél volt lehetőségük a dolgozóknak az 

MTSZSZ szolgáltatásival, érdekvédelmi és jogi tevékenységével megismerkednie. Az eddig 

elért eredményekről, valamint a következő időszak feladatairól is tájékoztatást kaphattak a helyi 

ügyvivőktől és az országos elnökség tagjától. Sokan éltek az ingyenes szemvizsgálat és a 

kedvezményes szemüveg vásárlás lehetőségével. A francia tulajdonú cégnél 2019 nyarán 

alakult meg az MTSZSZ ipari tagozatának tagcsoportja.  
 

Október a látás honapja  

Az MTSZSZ hosszú évek óta szervez ingyenes szemvizsgálatot, amelyen nem csak tagjai, 

hanem az adott cégnél dolgozó bármely munkavállaló részt vehet. Októberben 5 cégnél, 7 

alkalommal több, mint 300 személynek biztosítottuk a Rapidus Optikával közösen az ingyenes 

vizsgálat lehetőségét.  
 

Véradás Budapesten 

2019. október 30-án, szerdán 8:30-tól 13 óráig lehet vért adni Budapesten, a Kerepesi úti 

irodaház (1087, Kerepesi út 1-3.) első emeleti kultúrteremében. A véradó kiskönyvét kérjük, 

hogy ne felejtse otthon! Az MTSZSZ kezdeményezésére a MÁV-csoportban dolgozó női 

munkavállaló, aki egy naptári évben 3, illetve azt a férfi munkavállaló, aki egy naptári évben 4 

alkalommal véradó igazolvánnyal igazoltan vett részt véradáson, a következő naptári évben 

kettő munkanap pótszabadság illeti meg.  
 

Október 31-ig lehet fizetni a régi papír 500-asokkal 

A régi 500 forintosokkal október 31-ig lehet fizetni, utána a boltok már nem fogják elfogadni. A 

régi bankjegyek nem veszítik el értéküket, mert minden bank- és postafiókban három évig, a 

jegybankban pedig húsz évig díjmentesen beválthatók - azonos címletű - törvényes 

fizetőeszközre. 
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