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A jelen szakszervezete a jövő biztonsága 

 

MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE 
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Ülésezett a MÁV ZRT Biztonsági Testülete 

A vasútbiztonsági vezető beszámolót tartott a 2017.év I.- IX. hónapok helyzetéről. A baleseti 

statisztikák előző időszakban bekövetkező javulása tovább folytatódott, ugyanakkor a tolatási 

balesetek száma emelkedett. A biztonsági főigazgató értékelve az elhangzottakat kiemelte, hogy 

a MÁV-csoport számára felróható események évről évre csökkennek és ezt a tendenciát idén is 

sikerült megőrizni. Az útátjárós balesetek csökkentése érdekében a hatóságokkal folyamatos az 

együttműködés, valamint a magánvasutak számára rendszeresen szerveznek vasútbiztonsági 

konferenciákat a baleseti helyzet javítása és az együttműködés erősítése érdekében. A távközlési 

osztályvezető szólt a GSM-R mobilkommunikációs rendszer kiépítéséről. Az első ütem várhatóan 

jövőre indul, azonban a tolatás funkció működése csak a második ütemben valósulhat meg. 

(kapcsolódva a tolatási balesetei statisztikához, ez aggasztó) Elmondta, hogy a tolató 

rádiócsatornák zöme, valamint a teljes kelet-magyarországi infrastruktúrán még 160 MHz-es 

rádiócsatornák vannak üzemben, amelynek az engedélye ez év végén lejár. A fejlesztés 

folyamatos, több száz vontatójárműre szerelnek fel 450 MHz-en működő, GSM-R képes rádiókat. 

Megújult az MTSZSZ honlapja 

Új forma, színes tartalom, letisztult és átlátható rendszerbe szedett információk jellemzik az 
MTSZSZ megújult honlapját. Mostantól tableten és okostelefonon is változatlan tartalomban és 
minőségben érhető el a www.mtszsz.hu oldal. Észrevételeidet, javaslataidat várjuk a 
novodonszki@mtszssz.hu e-mail címre.  
 

Várjuk a fotókat a III. MTSZSZ Családi Napról 

Kérjük, akik készítettek fotókat a rendezvényről, küldjék meg számunkra, hogy azokat a Gúla 

magazin következő számába megjelentethessük, illetve honlapunk galériájába is láthatóvá tegyük. 

A fényképeket a novodonszki@mtszsz.hu e-mail címre várjuk. 
 

Kedvezmény a Service 4 you szállodalánc legújabb hoteljébe a Klebelsberg Kastélyba 

2017. nyarán nyitotta meg kapuit Budapest II. kerületében a felújított Klebelsberg Kastély, amely 

kulturális örökségünk bemutatásán túl szállodai szolgáltatásokat biztosít a nagyközönség 

számára. 29 szobában, mintegy 60 fő egyidejű elhelyezésére van lehetőség a gyönyörű, 

parkosított kertben található Vendégházban. A magas kőkerítéssel határolt Kastély 

épületegyüttese csöndes, nyugodt pihenést tesz lehetővé minden vendég számára. A diszkrét 

környezet és a hely szelleme kiváló úti célja a feltöltődésre vágyóknak! A Klebelsberg Kastély 

elhelyezkedése nem csupán a Budapestet látogatók számára ideális, hiszen a Pilis-, és Budai-

hegység közelsége számtalan további lehetőséget kínál a kalandvágyó turisták számára. A 

kedvezmény igénybevételéhez szükséges kód az mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen vagy a 06 1 

511 1804 telefonszámon kérhető el. További részletek a szállodáról 

www.klebelsbergkastelybudapest.hu oldalon található 
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