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AZ MTSZSZ kezdeményezi a MÁV-START kollektív szerződésének módosítását 
Szakszervezetünk a következő MÁV-START VÉT ülésen kezdeményezi a vállalat kollektív 
szerződésének több ponton történő módosítását. A 5.sz mellékletben javasoljuk, hogy a 
múzeumlátogatás okán díjmentesen utazó diákcsoportok elszámolása után is járjon jegyeladási 
jutalék. A 4. sz. mellékletben pedig a kocsitáblázók ruházatának kiegészítését, valamint 
hőségriadó időszakában mindazon munkakörökben ahol azt a munkavédelmi szabályok lehetővé 
teszik a munka- és formaruházatban a rövidnadrág bevezetését. 

Munkabalesetek 2017 év I. félévében 
A munkáltató a súlyos munkabalesetet köteles azonnal bejelenteni a baleset helyszíne szerint 
illetékes munkavédelmi hatóságnak. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2017. I. félévben 
102 – közúti baleseti eseményeket is tartalmazó – súlyos munkabaleseti eseményt jelentettek a 
területileg illetékes munkavédelmi hatóságnak. A 102 bejelentett súlyos munkabaleset közül 54 
halálos, 31 életveszélyes, 11 súlyos csonkolásos, valamint 6 egyéb súlyos baleseti esemény volt. 
A halálos  munkabalesetek okai között leggyakrabban a közúti balesettből eredő szerepel, de a 
ráesés, leesés, az összenyomás, a gázolás, állat támadása, a feltekerés, a robbanás és az égés 
is megtalálható. * 
 

Családi nap a Vasúttörténeti Parkban, szeptember 23-án!  
Az idei évben szeptember 23-án (szombaton) rendezzük meg az MTSZSZ Családi Napot. Zenés 
programokkal, foglalkoztatáspolitikai pódium beszélgetésekkel, a Vasúttörténeti Park eszközeinek 
használati lehetőségével, kvízjátékkal, egészségügyi sátorral, gyerekeknek játszóházzal, hívjuk és 
várjuk tagjainkat. A rendezvény helyszíne a budapesti Vasúttörténeti Park (XIII. kerület, Tatai út 
95.) A park megközelítése a Keleti pályaudvarról vagy Újpest Központtól a 30 és a 30A busszal 
lehetséges (leszállás a Rokolya utcánál) A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezni a 06-1-511-18-04 telefonszámon vagy az mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen lehet.  
 

Augusztusi kvízjáték nyertese 
A 34.heti hírlevélben feltett kérdésünkre, hogy "Az MTSZSZ által a Rapidus Optika 30 % 
kedvezményt biztosít a lencse és a keret árából, illetve 5.000 Ft további kedvezményt évente egy 
alkalommal. Kik vehetik igénybe a kedvezményt?" 
 A helyes válasz: B. MTSZSZ tagok és családtagjaik Nyerteseink:  Matusné Király Éva és Pataki 
Magdolna. 
 

Szólj ha megváltoznak az elérhetőségeid 
Amennyiben megváltozik a munkahelyed, az e-mail címed vagy a telefonszámod kérjük jelezd 
számunkra, hiszen csak így tudjuk biztosítani, hogy valamennyi információt időben eljuttatunk 
számodra.  
 
*forrás: NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 
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