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Vezérigazgatói tájékoztató a MÁV-START üzemi tanács tagjainak 
Csépke András a MÁV-START vezérigazgatója március 20-án tájékoztatót tartott az üzemi tanács 
tagoknak. Ismertette a megkötött bérmegállapodás részleteit, a jegyvizsgálói 8,4 órás 
foglalkoztatás eredményeit, az Utasellátó és a személypénztári nyitva tartások helyzetét. Vázolta 
a Társaság személyszállítási bevételeinek alakulását és a vontatási teljesítményeket, valamint a 
fejlesztési terveket-lehetőségeket, illetve szólt a vállalati kultúra szerepének újragondolásáról.  
 

A Magyar Idők napilap március 23-án megjelent számában a hazai kis- és középvállalkozások 
bérfejlesztéseiről is nyilatkozott az MTSZSZ elnöke Buzásné Putz Erzsébet. A teljes cikk 
elolvasható szakszervezetünk honlapján a 

Nyilatkozott a Magyar Idők napilapnak az  MTSZSZ elnöke 

www.mtszsz.hu oldalon.  
 

Konzultáció a Reál Véd, vagyonvédelmi cégnél 
A december végén a MÁV-ból kiszervezett vasútőr tagjaink kezét az MTSZSZ nem engedte el, az 
új cégeknél már az év első napjaiban megalakítottuk az alapszervezeteket, hogy szükség esetén 
hatékony érdekvédelmet tudjunk biztosítani. Több budapesti tagunk a Reál Véd vagyonvédelmi 
céghez került, ahol az elmúlt héten konzultációt tartottunk. A társaság vezetése bemutatta a cég 
eddigi eredményeit, a vasúttól való átvétel tapasztalatait. Ismertette a garantált bérminimumra 
történő ráállás megvalósítását és hatását. Tagjaink, valamint a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
érdekében a további együttműködés lehetőségeit is átbeszéltük.  
 

Üzemi Tanács választások Tiszaújvárosban a JABIL cégnél 
Szakszervezetünk határidőre leadta a jelölt listáit a tiszaújvárosi JABIL cégnél tartandó üzemi 
tanács és munkavédelmi képviselő választások kapcsán. A szavazás április 25-29 között kerül 
sor. Jelöltjeinknek sok sikert kívánunk.  
 

Előnyös vagy hátrányos az óraátállítás? 
Március 26-án hajnali 2 óráról 3 órára kellett igazítani óráinkat, amelynek vannak hívei és ellenzői. 
Az előnyök mellett szól az energia-megtakarítás, ami éves szinten meghaladja a 130 
gigawattórát. Hasznos az óraátállítás azoknak is akiknek életritmusa egybeesik a  természetes 
fény ritmusával.  
A hátrányok közé tartozik, hogy az emberek közérzetére rövid távon káros, emiatt megnő a 
belesetek száma. Sokaknak akár 10-14 napig tartó kellemetlen közérzetet, fejfájást és 
koncentráció-csökkenést okoz az óraátállítás, de a stroke előfordulása is gyakoribb az átállítást 
követő pár napban. 
 

Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszervezetünk oldalát! 

Márciusi kvízjáték nyertese 
A 12.heti hírlevélben feltett kérdésünkre, hogy "Milyen gyakorisággal jelenik meg az MTSZSZ 
Hírlevele?" A helyes válasz: B, hetente 
Nyertesünk: Mayerné Marton Veronika, a MÁV Szolgáltató Központ munkatársa. Köszönjük a 
rengeteg helyes megfejtést, meglepő módon, most sok helytelen válasz is érkezett. Következő 
kvízjátékunk a 16. heti hírlevélben lesz olvasható. 
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