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A fővárosi közszolgáltató vállalatoknál is emelni kell a béreket 

Az elmúlt napokban az MTSZSZ - több fővárosi közszolgáltatásban érintett szakszervezettel-  

közös levélben megkereste Orbán Viktor miniszterelnököt és Karácsony Gergely 

főpolgármestert, hogy a fővárosi közszolgáltató vállalatoknál foglalkoztatott munkavállalók 

reáljövedelmi pozíciójának megőrzése, további emelése érdekében kezdődjenek 

bértárgyalások, illetve a kormány biztosítson anyagi segítséget. A megkeresésre azért került 

sor, mert előzetesen 0% béremelést jelentettek be a munkáltatók. 

Megfogalmazásra került, hogy a kormány, valamint a főváros vezetése folytasson 

tárgyalásokat Budapest pénzügyi helyzetének vizsgálata ügyében, tekintse át a központi 

költségvetésből biztosítható kiegészítő keret lehetőségét a főváros számára azzal, hogy azt  

céltámogatásként a munkavállalók bérhelyzetének rendezésére lehessen fordítani.   
 

Az MTSZSZ véleményezte és javaslatokat adott a Budapesti Agglomerációs Vasúti 

Stratégiához 

A javaslatok és észrevételek kialakításában az MTSZSZ több mérnök tagja is részt vett, 

különböző szakterületükből adódóan más-más szempontok szerint megvizsgálva annak 

jövőbeni lehetőségét, megvalósíthatósági tartalmiságát és annak mindennapokra gyakorolt 

kihatásait. 

Célunk, hogy szakmai javaslatainkkal felhívjuk a döntéshozók figyelmét a stratégiában rejlő 

lehetőségek, valamint erőforrások összhangjának megteremtésére. Az MTSZSZ további 

szakmai közreműködését is felajánlotta a koncepció végrehajtásához,  annak 

megvalósításához, különös tekintettel az érintett humánerőforrás felkészítéséhez és 

biztosításához. 

https://mtszsz.hu/hirek/a-mernokok-es-technikusok-szabad-szakszervezete-velemenyezte-es-

javaslatokat-adott-a-budapesti-agglomeracios-vasuti-strategiahoz 
 

Ne hagyd elveszni az adód 1 %-át! Segíts, hogy segíthessünk! 

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete által 2014-ben létrehozott Mérnökök és 

Technikusok Egymásért Alapítvány célja az MTSZSZ váratlan és nehéz élethelyzetbe kerülő 

tagjainak támogatása. 

 Kérjük, hogy támogasd Te is adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért 

Alapítványt. Segíts, hogy segíthessünk! Adószámunk: 18647615-1-42 
 

Lakáshitelek az Unicredit banktól egyedi kamatkedvezménnyel MTSZSZ tagoknak 

Az MTSZSZ és az Unicredit Bank együttműködésének köszönhetően, a piac legjobb 

lakáshitelét nyújtjuk tagjaink számára. Ráadásul díjmentes előtörlesztési lehetőség is 

biztosított. Ha ez még nem lenne elég, válassz kedved szerint a csak tagoknak igénybe 

vehető Partner bankszámláink közül, így csökkentve a költségeidet.. 

Az alábbi elérhetőségen keresd az MTSZSZ-hez tartozó Unicredit Mobilbankárt, aki minden 

kérdésedre válaszol.  https://mtszsz.hu/file/downloader9/38.pdf  
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