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Megállapodás a készenléti jellegű munkakörök kapcsán a MÁV csoportnál 
Március 25-én sikeres megállapodást kötöttek a képviselettel rendelkező 
szakszervezetek és a MÁV csoport vezetése. Az MTSZSZ elérte célját, mivel a 
munkáltató a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak számára újra 
bérszámfejtést készít és december 31-ig kifizeti az elmaradt bérkülönbözetet.  
Azok akik aláírták az egyéni bérmegállapodást, de saját számításaik szerint ennél 
nagyobb összegre jogosultak, akkor azt fel kell mondaniuk, ebben az esetben viszont 
az estleges munkáltatói túlfizetést vissza kell fizetniük.  
Szakszervezetünk az elmúlt hetekben folyamatos információkkal segítette tagjait a 
döntés meghozatalában a szabályok ismertetésével, valamint a rendkívüli 
munkavégzés idejének kiszámításában. Ismét bebizonyosodott, hogy érdemes az 
MTSZSZ-hez tartozni. A kollektív szerződés módosítására vonatkozó tárgyalások a 
héten folytatódnak.  
 

Szakmai program az Országos Meteorológiai Szolgálatnál  
2016. április 19-én (kedden) 15 óra 30 perctől folytatódik a tavalyi év őszén 
megkezdődött szakmai rendezvénysorozat. Ebben a hónapban az Országos 
Meteorológiai Szolgálat budapesti központját látogatjuk meg. (Budapest, XVIII 
kerület, Gilice tér) 
A programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 
novodonszki@mtszsz.hu címen lehet.  
 

Előnyös vagy hátrányos az óraátállítás? 
Március 27-én hajnali 2 óráról 3 órára kellett igazítani óráinkat, amelynek vannak 
hívei és ellenzői. Az előnyök mellett szól az energia-megtakarítás, ami éves szinten 
meghaladja a 130 gigawattórát. Hasznos az óraátállítás azoknak is akiknek 
életritmusa egybeesik a  természetes fény ritmusával.  
A hátrányok közé tartozik, hogy az emberek közérzetére rövid távon káros, emiatt 
megnő a belesetek száma. Sokaknak akár 10-14 napig tartó kellemetlen közérzetet, 
fejfájást és koncentráció-csökkenést okoz az óraátállítás, de a stroke előfordulása is 
gyakoribb az átállítást követő pár napban. 
Az órákat ősszel 2016. október 30-án hajnali 3 órakor kell majd visszaállítani.  
 

Április 20-án (szerdán) ingyenes szemvizsgálat az RCH székházában 
- 09:00 - 15:00-ig a Rail Cargo Váci úti székházában szemvizsgálatra és 
kedvezményes szemüvegvásárlásra lesz lehetőség.  
A vizsgálat mindenkinek (nem csak MTSZSZ tagoknak) ingyenes, de jelentkezni kell a 
06-1511-18-04 telefonszámon. Az MTSZSZ tagjai viszont 30%-os kedvezményt kapnak 
a szemüveglencse, vagy a keret árából és plusz kedvezményként évente egyszeri 5000 
Ft-os kupon formájában. 
- 09:00-11:00-ig 12 budapesti színházba lehet jegyeket vásárolni. 

Te kedvelted már a www.facebook.com/mtszsz oldalt? 



 

1087 Budapest Kerepesi út 3. 
E-mail: mtszsz@mtszsz.hu www.mtszsz.hu 

 
 

A jelen szakszervezete a jövő biztonsága 
 

MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

Ha nem, Tedd meg most! 


