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MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE 
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Az MTSZSZ elnöke felel a versenyszféráért a Ligában 
A LIGA Szakszervezetek Elnökségének döntése értelmében a társelnökök közötti 
feladatmegosztás alapján Buzásné Putz Erzsébet felel a versenyszféráért, valamint a 
versenyszférás érdekegyeztetési munkabizottság vezetője. 
 

Megalakult a MÁV-SZK Archívum tagcsoportja 
Az elmúlt héten a MÁV Szolgáltató Központ Archívumában dolgozó több kollégánk döntött úgy, 
hogy a szakszervezetünket választja és megalakítja az MTSZSZ helyi tagcsoportját. Köszönjük, 
hogy csatlakoztak hozzánk!  
 

Konzultációt kezdeményeztünk a Munka Törvénykönyve 272.§ alapján az alábbi témákban: 
A MÁV-START Zrt: "Budapest fejpályaudvarain a munkáltató által a munkavállalók számára 
biztosított laktanya elhelyezési körülményekkel összefüggésben felmerülő kérdések"  
A MÁV Zrt: "Zöldterület karbantartó feladatok végzésével kapcsolatos személyi és szakkérdések, 
illetve a munkaszervezési kérdések"   
A Budapest Közút Zrt: 2016. évi bérfejlesztés, a 2016. április 1-jei jogutódlással érintett, korábban 
jogelődnél teljesítménybérre jogosult munkavállalók jövedelmének csökkenése, valamint a 
jelenlegi munkavállalói létszámot érintő várható munkáltatói intézkedések  
 

Találkozzunk szeptember 24-én a Vasúttörténeti Parkban a II. Családi Napon  
Zenés műsorunkban fellép Hugyecz Péter jegyvizsgáló tagtársunk, aki közel 4,5 éve dolgozik a 
MÁV-START-nál, 13 éve kezdete el az éneklést, 2014 novemberben jelent meg az Eurovíziós 
dala és klipje a " menj el"  
A Mayday Session egy 2014-ben alakult pilótákból és vasutasokból álló amatőr zenekar, 
népszerű rock és country repertoárral. A zenekar jelenleg egy dobosból, három gitárosból és két 
énekesből áll.  
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezz már mihamarabb, de legkésőbb 
szeptember 16-ig a 06-1-511-18-04 telefonszámon vagy az mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen 
lehet. 
 

Szeptemberben is ingyenes szemvizsgálat és kedvezményes vásárlás   
Szeptemberben is folytatjuk a mindenki (nem MTSZSZ tagok) számára is ingyenes 
szemvizsgálatokat, a tagok számára kedvezményes szemüveg vásárlási akciókat, tagjaink 30% 
kedvezménnyel vásárolhatnak szemüveg keretet és lencsét, valamint 5.000 Ft további 
kedvezményt is kapnak. 
Szeptember 14-én (szerdán) 09:00 - 15:00 órák között a Déli pályaudvaron (felvételi épület 1 
emelt, 137 teremben. 
A vizsgálatra jelentkezni Pogonyi Józsefnél a 06 1 511 50 11 telefonszámon kell. 
Szeptember 15 -én (csütörtökön) 09:00 - 15: 00 órák között a Szolnokon a vasútállomáson 
(Czigler épület nagytárgyaló, 2.emelet)  
A vizsgálatra jelentkezni Dr. Molnár Józsefnél a 30 / 539 - 3377 telefonszámon kell. 
www.facebook.com/mtszsz                                           www.mtszsz.hu 

http://www.facebook.com/mtszsz�

