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A jelen szakszervezete a jövő biztonsága 
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Az elmúlt év végén a MÁV Zrt vezetésétől kapott tájékoztatás szerint javaslatot készítettek a 
menetkedvezmény kibővítéséről a MÁV-csoport valamennyi vállalatának minden munkatársa 
számára, de a gyakorlati megvalósulás napjainkig nem történt meg. Szakszervezetünk az elmúlt 
időszakban a MÁV Zrt Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésein és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt 
Társasági Érdekegyeztető Tanács ülésein is felvetette a kérdés megoldatlanságát.  Az érintett 
vállalatok a minisztériumi egyeztetésekre hivatkoznak a probléma rendezése kapcsán. 
Szakszervezetünk ezért most megkereste Mosóczi László helyettes államtitkárt, hogy 
tájékoztatást kérjen, illetve támogatását kérje a vonatkozó szabályozás módosításra, illetve annak 
gyakorlati megvalósítására. Az MTSZSZ megítélése szerint, jelentős munkaerő megtartó és 
munkaerő vonzó hatással bír a több területen is létszám problémával küzdő vállalat számára a 
menetkedvezmény teljeskörű biztosítása. Ugyanakkor méltatlannak és igazságtalannak ítéljük, 
hogy több évtizede a MÁV-csoportban dolgozók a különböző átszervezések miatt nyugdíjba 
vonulásuk esetén elveszítik jogosultságukat.  

Díjmentes vasúti utazást a vonatokon a MÁV-csoport minden dolgozójának! 

Hatalmas siker az MTSZSZ számára a Jabilban  
Az elmúlt héten üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választásra került sor a tiszaújvárosi 
Jabil cégnél. A választás most érvényes, de eredménytelen lett. Szakszervezetünk számára siker, 
hogy az üzemi tanácsi választásokon a leadott szavazatok 29,49 %-át kapta meg, ami több mint 
2700 voksot jelent, az áprilisi választásokhoz képest 7%-kal több szavazatot kaptak jelöltjeink. Az 
elért eredményt tovább szépíti, hogy a második legtöbb szavazatot az MTSZSZ jelöltje kapta. 
Köszönjük a sok támogató szavazatot.  
 

A miskolci Bosch-nál is kötünk kollektív szerződést 
Szakszervezetünk elkezdte a miskolci Robert Bosch vállalatnál a kollektív szerződés 
megkötésének előkészületeit. Az MTSZSZ tagsága a 2014. évi megalakulástól számítva 
folyamatosan bővült és napjainkra elérte a KSZ kötéshez szükséges szintet is, amelynek 
létrejöttével növekszik a kiszámítható foglalkoztatás és a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
rendszere.  
 

A régi 2000 és 5000 forintossal nem lehet már fizetni a boltokban 
2017.  július 31. után a régi 2000 és 5000 forintossal nem lehet már fizetni. Az új papírpénzek 
biztonságosabbak, mint elődjeik. A régi bankjegyeket a posta és a hitelintézetek még 3 évig, a 
Magyar Nemzeti Bank pedig 20 évig névértéken becseréli. A Magyar Nemzeti Bank tervei szerint 
2019 végéig az összes bankjegy megújul. 
 

Tovább csökkent a munkanélküliek száma 
A második negyedévben a munkanélküliek átlagos létszáma az egy évvel korábbihoz képest 38 
ezerrel, 196 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,9 százalékponttal, 4,3 százalékra csökkent az egy 
évvel korábbihoz képest - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
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