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Jegyváltási probléma a MÁV-HÉV vonalán 

2018. szeptember 1-től új jegyvásárlási szabályok léptek életbe a HÉV-vonalakon: a Budapest 

közigazgatási határán kívüli megállókban csak előre megváltott kiegészítő jeggyel vagy bérlettel 

lehet felszállni a szerelvényekre. Az MTSZSZ a szeptember 21-én megtartott konzultáción jelezte, 

hogy nincs pénztár kevés az automata ( Szentendrén 2, Pomázon 1) rossz, lassú a szoftver (egy 

jegy kiadása 13 művelet és 3 perc) és a bérlet túl drága. Ilyen feltételekkel nem lett volna szabad 

bevezetni az új ellenőrzési rendszert. Ezért október 8-án újabb konzultáció lesz az MTSZSZ és a 

MÁV-HÉV, BKK és a BKÜ között, hogy megoldást találjunk a felmerült problémákra. A 

munkavállalókkal (jegyellenőrök) kapcsolatos kérdésekben már megállapodtunk a BKÜ 

vezetésével. A témában az MTSZSZ elnöke részletesen nyilatkozott a Magyar Időkben, amely 

elolvasható a http://mtszsz.hu/hirek/elegedetlenek-a-hev-esek-(mi.hu) oldalon.  
 

Az Instagramon is megtalálható az  MTSZSZ 

Tovább bővült a kommunikációs csatornáink száma, szakszervezetünk szeptember végétől az 

instagramon is megtalálható. Ha fent vagy ezen a közösségi portálon és elsőként akarod látni a 

rendezvényeken készült fotókat, valamint a videókat, akkor nincsen más dolgod mint  a keresőbe 

beírni hogy MTSZSZ, majd követni az oldalt.  
 

A munkabalesetek megyénkénti alakulása 2017. évben* 

Az elmúlt öt évhez hasonlóan 2017. évben is a legtöbb munkabaleset a fővárosban (3969), Pest 

megyében (2510), Borsod - Abaúj - Zemplén megyében (1387), Fejér megyében (1369), és Győr-

Moson-Sopron megyében (1356)  történt. Az előző évben súlyos munkabaleset Budapesten (súlyos 

28, ebből halálos 13), Pest megyében (súlyos: 12, ebből halálos 7), Somogy megyében (súlyos 12, 

ebből halálos 3), valamint külföldön (súlyos 12, ebből halálos 7) történt.  
 

Tovább bővült az ipari tagozat, a Chinoin-nál is megalakult az MTSZSZ tagcsoport  

Az elmúlt időszakban Miskolcon a Chinoin gyárban is megalakult szakszervezetünk legújabb 

tagcsoportja. A Csanyikvölgyben üzemelő cégnél közel 500 fő dolgozik, ahol legmodernebb 

technológiák alkalmazásával stratégiai fontosságú termékek világszínvonalú előállítása zajlik, 

végsterilezett ampullák, injekciók és előretöltött fecskendős injekciók formájában.  
 

Kollektív Szerződés Helyi Függeléke került bevezetésre a MÁV Beszerzési Igazgatóságán  

2018. 09 17-én megtörtént a MÁV Beszerzési Igazgatóság  MÁV KSZ Helyi Függelékének aláírása. 

A HF 2018. október 01-től lépett hatályba. Az aláírás ellenére  a HF 1/A és 1/B melléklet 

(munkarendek) néhány pontja vitatott, ezért 3 hónap működési tapasztalatot követően ismételten 

tárgyalásra kerül. 
 

Október 7 a Tisztes Munka Világnapja 

2008-óta október 7-e hazánkban is a Tisztes Munka Világnapja. A szakszervezeteknek fontos 

szerepük van, hiszen folyamatosan harcolniuk kell a tisztességes munkakörülményekért és a 

bérekért. 
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