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Választások a Rail Cargo Hungáriánál  

A Rail Cargo Hungáriánál 2019. március 18-21 között üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő 

választásokra kerül sor. A szociális érzékenység erősebb megjelenítéséért, az élhetőbb 

munkahelyekért, valamint a biztonságosabb munkavégzési feltételekért fognak a testületekbe 

bekerülő tagjaink tenni. Kérünk minden RCH dolgozót szavazatával támogassa az MTSZSZ 

jelöltjeit. 

Új ügyvivő az Ericsson Magyarország Kft-nél 

Új ügyvivőt választottak az Ericsson-nál dolgozó tagjaink az MTSZSZ tagszervezet élére Török 

Miklós személyében. Folyamatban van egy új stratégia kialakítása a hatékony érdekképviselet 

ügyében, valamint kezdeményeztük a bértárgyalás lefolytatását. 
 

Módosul a MÁV Zrt. Működési és Szervezeti Szabályzata 

2019.március 4-én a Munkáltató és a Szakszervezetek konzultációt tartottak a MÁV Zrt. 

Működési és Szervezeti Szabályzatának és a hozzá kapcsolódó DHL és munkáltatói jogkör 

gyakorlás rendjéről szóló utasítás módosításának tárgyában. A jövőben az egységes 

megnevezés érdekében Szervezeti és Működési Szabályzat kerül kiadásra. Új szervezetként 

jön létre többek között az Üzemeltetési Főigazgatóság és a Jogi Főigazgatóság. A munkáltató 

képviselője elmondta, hogy területi átszervezést egyelőre nem terveznek. 

Munkabalesetek 2018* 

2018. évben 187 – közúti baleseti eseményeket is tartalmazó – súlyos munkabaleseti eseményt 

jelentettek a munkavédelmi hatóságnak. A 187 bejelentett súlyos munkabaleset közül 80 

halálos, 46 életveszélyes, 45 súlyos csonkolásos, valamint 16 egyéb súlyos baleseti esemény 

volt.  

Konzultáció a Reál Véd cégnél 

Közel három éve kerültek ki a vasútőrök a MÁV foglalkoztatásából, szakszervezetünk ennek 

okán biztonsági szolgáltatást nyújtó cégeknél is lát el érdekképviseleti tevékenységet. A 

budapesti Reál Véd cégnél tartottunk konzultációt, ahol a bérezés, a munkaidőalap és a műszak 

pótlékok biztosításáról tárgyaltunk tagjaink érdekében. Az egyeztetést követően a MÁV Zrt -nél 

konzultációt kezdeményeztünk, a biztonsági vállalkozókkal való szerződések lejárta utáni 

helyzet tisztázására.  
 

Nemzetközi nőnap** 

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 

óta (Magyarországon 1948 óta) minden év március 8-án tartanak. A nemzetközi nőnapot az 

ENSZ is a világnapok közt tartja számon.  

Márciusi kvízjáték 

Mikor jelent meg az első MTSZSZ hírlevél? 

A. 2015. év 38. hetében  

B. 2018. év 38. hetében.  

Válaszokat a novodonszki@mtszsz.hu címre várjuk, március 25-án 16:00 óráig. A helyes 

megfejtést beküldők között MTSZSZ ajándékot sorsolunk ki. Segítség http://mtszsz.hu/hirlevel  
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