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A jelen szakszervezete a jövő biztonsága 
 

MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 32. hét 
 
Rendezni kell a kegyeleti tisztítás helyzetét a MÁV-nál 
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete kezdeményezi, hogy a MÁV Zrt a 
feladatkörébe tartozó kegyeleti tisztítás kérdését rendezze a munkáltató az érdekképviseletek 
bevonásával. Jelenleg nem tisztázott, hogy kinek a feladata a gázolás, személyi sérülés után a 
pálya és tartozékainak fertőtlenítése. Szokás alapján értesítik a pályamesteri szakaszt és az ott 
dolgozóktól várják el a pálya fertőtlenítését, mindenféle védőruházat nélkül. Az egyszer 
használatos gumikesztyűn kívül semmilyen más védőfelszerelést nem biztosít a cég. A 
munkavállalók oktatásán sem szerepel ez a kérdés. Álláspontunk szerint a felvetett problémát 
megnyugtató módon tisztázni kell.  

Augusztusban is több MÁV-os helyszínen adhatnak vért a régi és az új véradók 
2017. augusztus 9. szerda 8:00 - 13:00 Kerepesi úti irodaház első emeleti kultúrterem 
2017. augusztus 10. csütörtök 14:00 - 18:00 Nyugati pályaudvar Királyi Váró 
2017. augusztus 16-17. szerda, csütörtök 9:00 - 16:00 Ferencvárosi pályaudvar előtt véradó 
kamionban. 
Az MTSZSZ javaslatára módosult a MÁV Zrt, a MÁV-START Zrt  és a MÁV Szolgáltató Központ 
Zrt kollektív szerződése, így azt a női munkavállalót, aki egy naptári évben 3, illetve azt a férfi 
munkavállalót, aki egy naptári évben 4 alkalommal véradó igazolvánnyal igazoltan vett részt 
véradáson, a következő naptári évben kettő munkanap pótszabadság illeti meg.  
Kérjük, hozza magával személyi igazolványát, útlevelét vagy jogosítványát, valamint 
lakcímkártyáját és eredeti tajkártyáját (az európai uniós tajkártya is megfelelő).  
Véradás előtt feltétlen étkezzen és igyon. Ezen véradásokon bárki (aki a kötelező mindenki 
számára előírt feltételeknek megfelel) részt vehet, nemcsak vasutasok.  
 

Tárgyalás a Kühne + Nagel cégnél, szükséges rendezni a munkaügyi kapcsolatokat 
Sajnálatosan több kérdés is rendezetlen a Kühne + Nagel cégnél a szakszervezeti alapjogok 
tekintetében, ezért tárgyalásokat kezdeményeztünk Kecskeméten a vállalt HR vezetésével. Az 
MTSZSZ elkötelezett a rendezett munkaügyi kapcsolatok kialakításában és fenntartásában. A 
munkavállalói, valamint érdekképviseleti jogok nem sérülhetnek, a szakszervezeti tagság miatt 
egyetlen dolgozót sem érhet hátrány! 
 

Egyeztetés a Mercedes - Benz cégnél 
Az MTSZSZ vezetése az elmúlt héten személyes egyeztetést tartott Kecskeméten Christian Wolff 
gyárigazgatóval, aki 2016. január 1-jétől a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft-t 
gyárigazgatója. A megbeszélés során áttekintésre került a Mercedes és az MTSZSZ elmúlt 
időszakának kapcsolata, valamint a térség munkaerőpiacának helyzete.  
 

Az MTSZSZ nem tart nyári szünetet! 
Ha érdekvédelmi problémád van vagy jogi segítségre van szükséged, keress minket 06 1 511 
1804 vagy a mtszsz@mtszsz.hu elérhetőségeken! 
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