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Kiemelten fontos a munkavállalók biztonsága 

Az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett a szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók bántalmazása. 

Szakszervezetünk megítélése szerint szükség van azonnali és hosszabb távú cselekvésre is. Az 

alapképzés és az időszakos oktatások során kiemelt figyelmet kell arra fordítani, hogy az 

érintetteket felkészítse a konfliktusos helyzetek megoldására. Ki kell alakítani egy olyan 

szabályozást, amely konkrét utasításokat tartalmaz a dolgozók számára, hogy miként viselkedjenek 

veszély vagy támadás során. A megelőzés része a vonatokon, pályaudvarokon való rendőri jelenlét, 

valamint a biztonsági őrök számának növelése, ugyanakkor olyan technológiai eszközök 

beszerzése is, amely a potenciális elkövetőt elrettenti a bűncselekmény elkövetéstől. A 

jegyvizsgálók biztonságát szolgálja, ha a vonatszemélyzet a kockázatot jelentő vonatoknál nem 

egyedül végzi a kereskedelmi tevékenységet. A munkáltatónak kötelezettsége a tevékenységével 

összefüggő kockázatok értékelése, a veszélyek azonosítása, elkerülése, a kockázatok 

csökkentésére, valamint a megelőzésére irányuló intézkedések kidolgozása. A vállalat köteles 

lépéseket tenni annak érdekében, hogy a dolgozóit megvédje. 

II. MTSZSZ Nap Kecskeméten 

Május 26-án második alkalommal került megrendezésre a kecskeméti MTSZSZ Nap. A regionális 

rendezvényre a CabTec, a SIIX, a Kühne + Nagel, és a Mercedes gyárban dolgozó tagjaink és 

családtagjaik látogattak ki. Játszóház, családi vetélkedő, főzőverseny, sütiverseny, kvízjáték, 

hófánkozás, várta a családokat.  A rendezvényről készült fotók az MTSZSZ honlapján tekinthetőek 

meg.  
 

Vasutasnapi díjmentes utazások  

Szakszervezetünk az elmúlt évekhez hasonlóan ismét kezdeményezte a MÁV-csoport vezetőjénél, 

hogy Vasutasnapon a központi rendezvények helyszínére a vasutas arcképes igazolvánnyal nem 

rendelkező dolgozók és családtagjaik díjmentesen utazhassanak. A vasutas társadalom 

összetartozásának napján fontosnak tartjuk, hogy minél több munkatársunk együtt ünnepelhessen 

a 68. Vasutasnap rendezvényein. 

Sikeres választások a nagykőrösi SIIX cégnél 

Május elején munkavédelmi képviselő választásra került sor a nagykőrösi SIIX Hungary Kft-nél, 

amelyen a szavazásra jogosultak 66 %-a vett részt. Az MTSZSZ jelöltje 61 % eredménnyel 

megnyerte a választást. Sikeréhez gratulálunk!  
 

Jön a nyár, pihenj a Service 4 You szállodáiban! 

Az MTSZSZ tagjai a Service 4YOU wellness és gyógy szállodáiban akár 15% kedvezménnyel 

pihenhetnek a nyári időszakban. A tiszafüredi, hévízi, zalakarosi, siófoki, balatonlellei, győri, 

balatonboglári, ceglédi, szegedi vagy balatonalmádi szálloda várja tagjainkat és családjukat. 

Kedvezmény igénybevételéhez a kedvezmény kódot az mtszsztitkarsag@gmail.com címen vagy a 

06-1-511-18-04 telefonszámon tudsz kérni.  
 

Ferencvárosban nyitottuk meg legújabb irodánkat 

Tovább bővült az MTSZSZ irodahálózata, amelynek legújabb tagja Budapest Ferencváros 

vasútállomáson található. Ennek köszönhetően eredményesebb és hatékonyabb kapcsolattartás 

valósulhat meg a térségben dolgozó vasutas tagjainkkal.  


