
 

 

A jelen szakszervezete a jövő biztonsága 

 

MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 49. hét 
 

Év végi egyszeri kifizetés a vasutasoknak 

Az MTSZSZ továbbra is elengedhetetlennek tartja, hogy az egész évben kiemelt munkát végző 

vasutasok egyszeri év végi juttatásban részesüljenek.  
 

Tisztújítás a Ligában, Buzásné Putz Erzsébet ismét a Konföderáció társelnöke 

A Liga Tanács 2017. november 30-i ülésén tisztújítást tartott, ahol több mint 93% szavazati 

aránnyal ismét a szervezet társelnökévé választották az MTSZSZ elnökét Buzásné Putz 

Erzsébetet, Sulyok Lászlót az MTSZSZ ügyvezető alelnökét a Liga felügyelő bizottság tagjának 

választották. Az ülésen alapszabály módosításra, a 2012 - 2017 időszak beszámolójának, 

valamint a következő négy év programjának elfogadására is sor került a tisztségviselők 

megválasztása mellett. A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának elnöke továbbra is 

Doszpolyné Dr. Mészáros Melinda. 
 

MTSZSZ Fórum Békéscsabán december 14- én 

2017. december 14-én 15:00 órától munkavállalói-szakszervezeti fórumra kerül sor Békéscsabán, 

amelynek témái: bérek helyzete a MÁV-csoportban, jogsegély az MTSZSZ-nél, valamint 

érdekvédelmi tevékenység Békéscsabán. Helyszín: START oktatóterem.  
 

November 17-én került megtartásra az RCH mozdonyvezetők évadzáró találkozója 

A már tradicionálisan minden évben megrendezendő találkozó helyszínéül ezúttal Eger, 

Szépasszonyvölgy adott otthont. A rendezvényen részt vett Feldmann Siklósi Szilvia 

vontatásvezető és a menedzsment néhány tagja is. A résztvevők kötetlen beszélgetés keretében 

áttekintették az aktuális problémákat, az RCH helyzetét és a vállalton belül az MTSZSZ előtt álló 

feladatokat. 

XI. Országos Vasutas Véradó nap december 8-án** 

A MÁV-csoport a VOKE, a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat 

közreműködésével 2017. december 8-án ismét megszervezi az Országos Vasutas Véradó Napot. 

Idén egy budapesti és 12 vidéki helyszínen – Békéscsabán, Debrecenben, Kaposváron, 

Kiskunhalason, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán, valamint Pécsett, Szegeden, 

Székesfehérváron, Szolnokon és Szombathelyen – várják a véradókat, akiknek apró ajándékkal 

kedveskednek. A Magyar Vöröskereszt budapesti szervezete december 7-én 10 és 15 óra között 

a budapesti MÁV-székházban is várja a véradókat. 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. 
 

A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 445 ezer fő* 

Az augusztus-októberig tartó három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 

millió 445 ezer volt, 41 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A 25-54 éves foglalkoztatottak 

száma 45 ezerrel, foglalkoztatási rátájuk egy év alatt 1,3 százalékponttal 84,1 százalékra nőtt. A 

55-64 éves korosztályba tartozó foglalkoztatottak száma lényegében stagnált; míg foglalkoztatási 

rátájuk 1,3 százalékponttal 52,3 százalékra javult.  

*szakszervezet.hu ** MÁV HÍRELVÉL  www.facebook.com/mtszsz 
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