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„Testkamera pilot program” helyzete a MÁV-START-nál 
Az elmúlt években sajnos elszaporodtak az utazószemélyzetet ért támadások, ennek kapcsán 
felvetődött a testkamerák használatának lehetősége. Budapest TSZVI területén 27 jegyvizsgáló 
önkéntes alapon vállalta a testkamerák tesztelését. Az érintett  jegyvizsgálókkal egy egész napos 
kezeléssel, viseléssel, működéssel kapcsolatos tesztet végeztek. Az egynapos tesztek 
tapasztalatai feldolgozás alatt vannak. A következő lépés az érintett vezénylők oktatása az adatok 
kimentésével kapcsolatban. A munkáltatótól kapott, a programról szóló teljes tájékoztató anyagot 
az érintett tagjainknak megküldjük.  

már csak pár nap maradt a készpénzcseréig! 

200.000 fő vette igénybe a Nők 40 kedvezményt 
Az idei év júliusára már kétszázezren vonulhattak nyugdíjba a Nők 40 kedvezménnyel, amely 40 
év munkaviszony után, a nyugdíjkorhatár elérése előtt is lehetővé teszi a nők nyugdíjba vonulását. 
Az MTSZSZ 2015 nyarán tartott népszavazási kezdeményezés kapcsán több ezer aláírást 
gyűjtött, hogy a törvény a férfiakra is kiterjesztésre kerüljön, amely kezdeményezést az 
Alkotmánybíróság elkaszált.   
 

Az év elején a vasútőri feladatok kiszervezésre kerültek a MÁV-tól. Jogutódlással a Reál-Véd 
céghez került tagjaink jelezték, hogy a munkaszüneti napi munkavégzésért járó pótlékuk nem 
teljes napra, hanem csak 6.00 - 22:00 közti időszakra került elszámolásra. Megkeresésünkre és 
jogi észrevételeinkre a vállalat a június havi kifizetéssel - 2017. január 01 napjától visszamenőleg - 
a teljes időtartamra számfejti az érintet dolgozók részére a munkaszüneti napi pótlékot.  
 
Több választásra is sor kerül a héten 
A hét elején megismételt üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásra kerül sor 
Tiszaújvárosban a Jabil cégnél, illetve a több telephellyel is rendelkező Kühne + Nagel vállalatnál. 
Kérünk minden választót támogassák jelöltjeinket! 
 

Újabb fővárosi cégnél alakult meg az MTSZSZ tagcsoportja 
 A Fővárosi Közgyűlés 2017. januári ülésén döntött a Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok 
Zrt. (BKÜ) létrehozásáról. A BKK 100 %-os tulajdonában álló vállalatnál máris sikerült 
megalakítani a tagcsoportunkat, ahol az első jelentős feladata az üzemi tanácsi és munkavédelmi 
választásokon való sikeres szereplés lesz.  
 

Júliusi kvízjáték nyertese 
A 29.heti hírlevélben feltett kérdésünkre, hogy Melyik mobilszolgáltató biztosít kedvezményes 
tarifacsomagokat az MTSZSZ tagjainak? A helyes válasz: A. Mindhárom (Telenor, Telekom, 
Vodafone) Nyertesünk:  Truczkai Andrea a Jabil és Jantyik Marianna a MÁV-START munkatársa. 
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