
 

www.mtszsz.hu 

www.facebook.com/mtszsz 

 

 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2020. év 46. hét 
 

Nem ússza meg a versenyszféra a fizetések további emelését 

"Nem úszhatja meg a versenyszféra a keresetek felzárkóztatásának folytatását jövőre sem, 

még ha a béremelés mértéke a járvány miatt várhatóan szerényebb is lesz. Felértékelődik a 

munkahely hosszú távú megtartása, a nem pénzbeli intézkedések és nagyobb figyelmet kap a 

vállalatok egyéni helyzete." nyilatkozta Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke.  

A teljes nyilatkozat elolvasható: https://mtszsz.hu/hirek/nem-ussza-meg-a-versenyszfera-a-

fizetesek-tovabbi-emeleset oldalon. 
 

Az MTSZSZ is aláírta az újraindítási adó melletti nyilatkozatot 

"A koronavírus okozta humánjárvány, és ennek hatására fellépő gazdasági válság jelentős 

terhet jelent a társadalom számára. Veszélybe kerültek a munkahelyek, korábban tartósnak 

hitt foglalkoztatási formák szűntek meg és ismét a munkavállalók jogai sérültek." 

Ahhoz hogy a következő évben a fővárosi cégeknél (BKK, BKV, Budapest Közút) biztosított 

legyen a dolgozói bérek emelkedése, szükség van arra, hogy a válság által nem sújtott cégek 

többlet hozzájárulását vállaljanak. A teljes nyilatkozat elolvasható: https://mtszsz.hu/hirek/az-

mtszsz-is-alairta-az-ujrainditasi-ado-melletti-nyilatkozatot oldalon.  
 

A szakszervezetek jogai, az MTSZSZ webinárium 6. részében 

November 3-án folytatódott az MTSZSZ által indított webinárium, amelynek múlt heti 

adásában a szakszervezeti jogok és a kollektív szerződések legfontosabb kérdéseit elemeztük 

az MTSZSZ szakértőjének segítségével. A teljes adás megtekinthető az MTSZSZ honlapján, 

illetve youtube csatornáján: https://www.youtube.com/watch?v=eMyo1a6tp9c 

A következő részben november 10-én 13:00 órától a www.facebook.com/mtszsz oldalon az 

internet és a közösségi média használat veszélyeivel kapcsolatos tudnivalókat beszéljük át.  
 

További tárgyalások szükségesek a teljesítmény ösztönző rendszerről a START-nál  

A MÁV-START több munkaköri családra vonatkozólag teljesítmény ösztönző rendszert kíván 

bevezetni, az érdekképviseleteknek átadott tervezetet az MTSZSZ nem tudja elfogadni. 

Szakszervezetünk elfogadhatatlannak tartja, hogy a személypénztáros munkakörcsalád, illetve 

más, olyan munkakörök (kocsitáblázók, a kocsigazdálkodók, személyszállítási technológusok 

munkaidőbeosztás készítők, személyzetirányítók, anyag- és eszközgazdálkodók, reszortosok, 

pénztárellenőrök  és egyéb munkaszervezéssel foglalkozó szakelőadók és szakértők) is 

kimaradtak, akiknek a munkája nagyban befolyásolja a vállalat gazdasági eredményeit, 

megítélését, valamint az utaskiszolgálás színvonalát.   

Az MTSZSZ további tárgyalásokat tart szükségesnek, hiszen az átadott tervezet hatása nem 

éri el a kívánt célt és az ösztönzés helyett további belső fesztültségeknek adna alapot.  
 

Olcsóbb üzemanyag az MTSZSZ tagjainak 

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. https://mtszsz.hu/mol-partnerkartya 
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