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Tovább nő az állásajánlatok száma a MÁV-csoportban 

A MÁV-csoport vállalatainál tovább emelkedik a betöltetlen állások száma, jelenleg 404 ajánlat* 

található a cégcsoport honlapján, ahol az alapfokú végzettségtől a mérnökig keresik a jövő 

vasutasait. A nehezedő foglalkoztatási helyzetre az MTSZSZ több alkalommal is felhívta a 

munkáltató figyelmét. Szakszervezetünk álláspontja szerint elsődleges cél, a képzett és már a 

cégnél dolgozó munkaerő megtartása, ezt a bérek további rendezése mellett a dolgozók 

megbecsülésével lehet elérni. A fordák kialakítása során a munka és a magánélet egyensúlyának 

biztosítása ma már alapfeltétel. A dolgozók biztonságát minden eszközzel erősíteni kell, az 

egészségmegőrző program, az oktatási és vizsgáztatási rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen. 

A béren kívüli javadalmazási rendszerre vonatkozó törvényi szabályok változásai miatt nem érheti 

jövedelemvesztesség a dolgozókat.   

Fontosnak tartjuk, hogy a MÁV Szolgáltató Központban a díjmentes vasúti utazást biztosító 

arcképes igazolvány ismét valamennyi dolgozónak és családtagjának biztosított legyen. 

Méltatlannak és igazságtalannak ítéljük, hogy több évtizede a MÁV-csoportban dolgozók a 

különböző átszervezések miatt nyugdíjba vonulásuk esetén elveszítik jogosultságukat.  

Beszélj korlátlanul Vodafone flottásként 

Az MTSZSZ és a Vodafone együttműködése alapján kedvező flottás előfizetési lehetőségeket 

kínálunk tagjaink számára, amely részletei http://mtszsz.hu/hirek/beszelj-korlatlanul-vodafone-

flottaskent! oldalon olvashatóak. Az igénybevételhez igazolásra van szükség, amely kérhető a 06-

1- 511-1804 telefonszámon vagy az mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen.  
 

Szakszervezeti tájékoztató a CabTec cég dolgozóinak 

Az országos elnökség tagjai tájékoztatót tartottak Kecskeméten a CabTec dolgozóinak, ismertették 

a szakszervezeti szolgáltatásokat, az átalakuló cafeteria rendszert, a vállalatnál tartott figyelmeztető 

sztrájk eredményeit, valamint a további érdekérvényesítés lehetőségeit. 
 

Véradás augusztus 8-án a MÁV Kerepesi úti székházában 

2018. augusztus 8-án szerdán 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. 

Ezen alkalommal is lehetőség van az irányított véradásra  Bezzegh Luca számára (született: 

Nyíregyházán, 2015.06.25-én TAJ szám: 135 757 129. A kórház ahol jelenleg a vért várják a 

számára: Debrecen Gyermekgyógyászati Klinika, Hematológiai Osztály. Vércsoportja: A Rh 

negatív)  
 

Családi nap a Vasúttörténeti Parkban, szeptember 22-én!  

Az idei évben szeptember 22-én (szombaton) rendezzük meg az MTSZSZ Családi Napot. Zenés 

programokkal, pódium beszélgetésekkel, a Vasúttörténeti Park eszközeinek használati 

lehetőségével, kvízjátékkal, egészségügyi sátorral, gyerekeknek játszóházzal, hívjuk és várjuk 

tagjainkat!  
 

* 2018. július 29- i állapot szerint 
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