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Ülésezett a MÁV-START Vasúti Érdekegyeztető Tanácsa  

Az MTSZSZ aggályait figyelembe véve a munkáltató elfogadta javaslatunkat, ezért nem kell a 

jegyvizsgálóknak a nevüket megadniuk az utas kérésére. Az eredeti tervezettel szemben a  

Személyszállítási Üzletszabályzatba nem kerül be ez a kitétel.  

A MÁV-START vezetése a rendőrség intézkedésre jogosult tagjaira ki kívánja terjeszteni a 

díjmentes vasúti utazási lehetőségét, ezzel is fokozva az utazó személyzet biztonságát.   

A testkamerák kérdésében az MTSZSZ továbbra is támogatja azok bevezetését, amennyiben 

azok viselése önkéntes alapon valósul meg. 

A két területi igazgatóság helyett egy igazgatóság fog működni erősebb hatáskörökkel a 

hatékonyság javítása érdekében. 

Szakszervezetünk által elmondottak részletei a http://mtszsz.hu/hirek/ulesezett-a-mav-start-

vasuti-erdekegyezteto-tanacsa oldalon olvashatóak.  
 

November az Első Véradók Hónapja, véradás lesz november 12-én a MÁV Kerepesi úti 

székházában 

2018. november 12-én hétfőn 8:00 - 13:00 óra között a  MÁV Kerepesi úti irodaház első emeleti 

kultúrtermében véradási lehetőség vár mindenkit. Kérjük, hozza magával személyi igazolványát, 

útlevelét vagy jogosítványát, valamint lakcímkártyáját és eredeti tajkártyáját. Véradás előtt 

feltétlen étkezzen és igyon. Ezen véradásokon bárki (aki a kötelező mindenki számára előírt 

feltételeknek megfelel) részt vehet, nemcsak vasutasok. 

Az MTSZSZ javaslatára módosult a MÁV Zrt, a MÁV-START Zrt  és a MÁV Szolgáltató Központ 

Zrt kollektív szerződése, így azt a női munkavállalót, aki egy naptári évben 3, illetve azt a férfi 

munkavállalót, aki egy naptári évben 4 alkalommal véradó igazolvánnyal igazoltan vett részt 

véradáson, a következő naptári évben kettő munkanap pótszabadság illeti meg.  
 

Mit lehet kezdeni a régi ezer forintos bankjegyekkel? 

Október 31-ig lehetet használni a készpénzes vásárlásoknál a régi - 2017 előtt kibocsátott - 1000 

forintos bankjegyeket, mert október végén a Magyar Nemzeti Bank bevonta azokat. A régi 1000 

forintos bankjegyek nem veszítik el értéküket, mert minden bank- és postafiókban három évig, a 

jegybankban pedig húsz évig díjmentesen beválthatók azonos címletű, törvényes fizetőeszközre. 
 

Csúcson a foglalkoztatottság az euroövezetben* 

A várakozásokkal összhangban az euróövezet 19 tagállamában augusztus után szeptemberben 

is 8,1 százalékon állt a munkanélküliségi ráta, ami 2008 novembere óta a legalacsonyabb. Egy 

évvel ezelőtt, 2017 szeptemberében 8,9 százalék volt az euróövezeti munkanélküliségi ráta. A 

legalacsonyabb, 2,3 százalékos munkanélküliségi rátát szeptemberben a Cseh Köztársaságban 

regisztrálták, A legmagasabb munkanélküliségi rátát Görögországban regisztrálták, 19,0 

százalékost (júliusi adat) Magyarországon augusztusban 3,8 százalék volt munkanélküliségi 

ráta. Az Egyesült Államokban 3,7 százalékon állt a munkanélküliségi ráta szeptemberben.  

 
* forrás: szakszervezetek.hu  
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