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Bér és létszám, szorosan összefüggő kérdések a vasútnál (is)  
Évtizedekig a céghez való hűség jellemezte a vasutasokat, sokan el se tudták volna képzelni, 
hogy máshol dolgozzanak, ez napjainkra megváltozott. Egyre többen döntenek úgy, hogy más 
munkahelyet választanak, mert a vasutasok bére nem elfogadható. Az elmúlt évek béremelései 
elfogadhatatlanul alacsonyak voltak, ez odáig vezetett, hogy egyre többen hagyták (és hagyják) el 
a vállalatcsoportot. A felsővezeték szerelőtől a járműszerelőig, a forgalmi szolgálattevőtől a 
jegyvizsgálóig, pályamestertől a pályamunkásig, a váltókezelőtől mérnökig keres munkatársakat a 
MÁV Csoport. Mindenkinek látnia kell, hogy az MTSZSZ javaslata a célravezető, amely egy 
jelentős, mindenki számára érezhető kétszámjegyű bérfejlesztés, egy szolgálati időt elismerő 
bértábla, valamint a béren kívüli javadalmazási rendszer értékének megőrzése.  
 

Összeült a LIGA Versenyszféra Bizottság  
A LIGA Szakszervezetek elnökségének határozata alapján Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ 
elnökének, a konföderáció társelnökének vezetésével ülésezett a LIGA Versenyszféra Bizottsága, 
amelyre 71 tagszervezet kapott meghívást. Az ülésen meghatározásra került a feladatkör, 
megválasztották a tagokat és megfogalmazták a sürgős tennivalókat. 
A bizottság feladata a versenyszférát alkotó szervezetek problémáinak, felvetéseinek 
összegyűjtése, javaslatok készítése az Elnökség és a LIGA Tanács felé. Ezáltal pontosabb, 
tisztább képet adni az egyes szakmai területeket érintő kérdésekről, amelyekre megoldást 
keresnek. 
 

Véradó igazolvány igénylése 
Az MTSZSZ kezdeményezésére, ez év június 30-ától a MÁV Zrt Kollektív Szerződésébe bekerült, 
hogy a rendszeres véradókat kettő nap pótszabadság illeti meg. A szabályt az egész 2016-os 
évre alkalmazni kell, a véradásokon való részvételt véradó könyvbe tett bejegyzéssel kell igazolni. 
Az a véradó, aki nem rendelkezik véradó kiskönyvvel vagy abban nem minden véradása van 
regisztrálva, az beszerezheti Budapesten az Országos Vérellátó Szolgálatnál (XI. kerület Karolina 
út 19-21 vagy a Péterfy Sándor utcai Területi Vérellátónál (VII. kerület Péterfy Sándor út 14-20) 
amely a Keleti pályaudvartól 10 perc sétára található. Szakszervezetünk további vállalatoknál 
kezdeményezi a pótszabadság biztosítását az önkéntes véradáson résztvevők számára.  

Kormányzati döntés alapján a következő évtől nagypéntek is munkaszüneti nap lesz. A döntéssel 
hazánkban 11- re emelkedik a munkaszüneti napok száma (január 1., március 15., május 1., 
augusztus 20., október 23., november1., december 25-26., továbbá húsvét-és pünkösdhétfő, 
illetve most már nagypéntek) Ausztriában és Németországban már eddig is munkaszüneti nap volt 
nagypéntek.  
 

2017- től nagypéntek is munkaszüneti nap lesz 

Ha szeretnél a leggyorsabban és leghamarabb értesülni az MTSZSZ tevékenységéről, szakmai 
programjairól, folyamatosan bővülő szolgáltatási köréről kedved (lájkold) a 

Legfrissebb hírek a facebookon 

www.facebook.com/mtszsz oldalt. 


