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Mikor kezdődnek a bértárgyalások? 

Számos kérdés jellemzi a következő évre vonatkozó bértárgyalások megkezdését. 2021-re a 

minimálbér mértékéről is egyeztetéseket kell folytatni az országos érdekegyeztetés keretében, 

mivel az előző években megkötött megállapodások lejártak. A pandémiás helyzet alakulása 

sokkal nagyobb bizonytalanságot okoz a foglalkoztatás területén, mint a korábbi években. A 

járvány hazai terjedése mellett a nemzetközi helyzet is kihatással lesz a tárgyalásokra, hiszen 

számos vállalat függ a külföldi piacoktól.  Az MTSZSZ megítélése szerint minél hamarabb meg 

kell kezdeni a tárgyalásokat az országos, valamint a vállalati szinteken is, figyelemmel a külső 

környezet okozta hatásokra, az infláció mértékére és várható alakulására is.  
 

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 
 

Minden amit a szabadságról tudni kell, az MTSZSZ webinárium 2 részében 

Szeptember 29-én folytatódott az MTSZSZ által indított munkajogi, érdekvédelmi, 

munkavédelmi webinárium, amelyben a szabadság kiadásának, típusainak, mennyiségének 

és elszámolásának kérdéseit elemeztük ki munkajogászunk segítségével. 

A teljes adás megtekinthető az MTSZSZ honlapján, illetve youtube csatornáján: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Cd5XixQ3iM 

A következő részben október 6-án 13:00 órától a www.facebook.com/mtszsz oldalon a 

munkaviszony létesítésével kapcsolatos tudnivalókat beszéljük át.  
 

Szeptemberben megduplázódott az egyéni látogatók száma az MTSZSZ honlapján 

Augusztusról szeptemberre több, mint 100 %-kal emelkedett szakszervezetünk honlapját 

megtekintők aránya. A legolvasottabb írások a sikertelen forgalmi vizsgák miatt 

kezdeményezett egyeztetésről (https://mtszsz.hu/hirek/egyeztetes-a-nagyaranyu-sikertelen-

forgalmi-vizsgak-miatt) illetve a MÁV-START-nál dolgozók jövedelmi helyzetét javító 

intézkedésekről (https://mtszsz.hu/hirek/a-mav-start-nal-dolgozok-jovedelmi-helyzetet-javito-

intezkedesek) szólt. A két cikket több, mint 5000 látogató olvasta..  

Olvasd Te is érdekképviseletünk honlapját, a www.mtszsz.hu oldalt, ahol további számos 

érdekességek és hasznos információk találhatóak.  
 

Kedvezmény a Baross vendéglőben 

Az őszi időszakban is igénybe vehető az MTSZSZ kedvezmény a Baross vendéglőben. A 

Keleti pályaudvar közelében lévő vendéglő Szakszervezetünk tagjainak a mindenkori napi, 

legmagasabb vételi árú menü árából 5%-ot, míg az alacarte (étlapról történő) rendelés árából 

10%-ot biztosít. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénylő az MTSZSZ 

tagságát igazolja. Az étteremben SZÉP kártyát is elfogadnak. www.barossvendeglo.hu  
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