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Érdekegyeztetés a vasútnál 

A Vasúti Érdekegyeztető Tanács múlt heti ülésén az érdekképviseletek tájékoztatást kaptak a 

vasutat érintő járványügyi helyzet hatásáról, a cég gazdálkodásáról és működéséről, valamint a 

közúti - vasúti menetrendről, illetve az egységes tarifarendszerről. A vasutasnapi időszakhoz 

kapcsolódó senioritás juttatás, a szakszervezetekkel kötött megállapodásnak megfelelően 

kifizetésre kerül a júniusi bérekkel. 

A regionális vasútvonalakon ideiglenes jelleggel bevezetett járványügyi menetrendről 

előzetesen tájékoztatást kért az MTSZSZ. Ismeretes, hogy június 6-án számos vasútvonalon, 

előzetes egyeztetések nélküli menetrend került bevezetésre, vonatok helyett vonatpótló buszok 

közlekednek, amelyek figyelmen kívül hagyják az utas igényeket (megnövekedett utazási idő, 

többlet átszállások) és még gazdaságilag sem mindenütt indokolható. A vasút vezetése az 

intézkedés felülvizsgálatát és korrekcióját ígérte. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumból 

is megérkezett a témában írt megkeresésünkre a válasz, amely szerint a "közlekedési 

szolgáltatók folyamatosan figyelemmel kísérik a pótlóbuszok és a párhuzamos útvonalon 

közlekedő helyközi buszjáratok utasforgalmát, szükség esetén a megrendelővel közösen 

felülvizsgálják a menetrendet, és rugalmasan alakítják a biztosított kapacitásokat"  

Az MTSZSZ megítélése szerint, csak megfelelően előkészített, társadalmi egyeztetésen alapuló 

intézkedések vezethetnek eredményre és kaphatnak érdemi támogatást az utasoktól és a 

szakmai képviseletektől.   

 

Egyeztetés az Opelnél 

Június elején egyeztetés történt az Opel cég, valamint szakszervezetünk jogászai között, ahol 

a legutóbbi koronavírus okozta járványügyi helyzet miatti egyedi megállapodásokba való 

MTSZSZ bevonását és státuszát tisztázták.  Ismeretes, hogy a vállalatnál megtartott üzemi 

tanácsi választásokat az MTSZSZ jelentős fölénnyel nyerte meg, a kilenc fős testületbe hat 

MTSZSZ jelöltet választottak meg a dolgozók.   

 

Egyeztetés a szügyi autóipari Magna céggel 

A teljes termelésre való visszaállásról, a munkavállalók foglalkoztatásáról egyeztetett az 

MTSZSZ elnöke és alelnöke. Az elmúlt hetekben 70 kölcsönzött munkavállalónak mondták fel 

a munkaviszonyát, a csökkent megrendelések miatt.  

 

Ismét várja tagjainkat a nagyatádi Hotel Solar 

A szelíd lankájú Belső- Somogy déli részén, festői szépségű erdők, rétek között található 

Magyarország egyik legbájosabb kisvárosa Nagyatád.  Az év második felében is szeretettel 

várja az MTSZSZ tagokat és kedves családjukat a városban található Hotel Solar. A 

korábbiaknak megfelelően a szállás és étkezés árából 10% kedvezményt biztosítunk 

szakszervezetünk tagjaink.  

További részletek: https://hotelsolar.hu/  
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