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Azonnali intézkedések szükségesek a következő évi bértárgyalások megkezdése előtt 

Kettős feladat előtt állnak az érdekképviseletek és a munkáltató a MÁV-csoportban. Egyrészt 

meg kell kezdeni a következő időszakra vonatkozó bértárgyalásokat, másrészt "tűzoltásra" van 

szükség. Az MTSZSZ megítélése szerint azonnali megoldásokat kell találni a vasútnál kialakult 

létszámprobléma kezelésére, mert a vasutasok és a vasúti közlekedés már nem bír el további 

terhelést, működőképességének a végén van, a jeleket mindennap tapasztalhatjuk, illetve 

hallhatjuk és láthatjuk a híradásokban. Azonnali intézkedéseket kell hozni, amelyek a bérben és 

a munkakörülményekben is megjelennek.  

A következő évre (évekre) vonatkozó bértárgyalások során kizárólag olyan megállapodás 

fogadható el, ami kiszámíthatóságot biztosít, megállítja a munkaerő elvándorlását, növeli a cég 

munkaerő-megtartó és munkaerő-vonzó képességét. Egy esetleges újabb hosszabb távra 

szóló, több éves bérmegállapodás kizárólag akkor támogatható, ha abban megjelennek a jövőre 

mutató garanciális elemek, például az infláció, a gazdasági növekedés vagy az aktuális 

munkaerőpiaci helyzet. Újra kell gondolni a szolgálati idő anyagi elismerését, kiemelten kell 

megbecsülni a nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkezőket, emellett meg kell állítani a bérek 

további összecsúszását.  

A munkakörülmények jelentős javítására külön forrásokat kell biztosítani, hogy a mindennapok 

elvárásainak megfelelőek legyenek a szolgálati helyek.   

 
 

A szakszervezeteknek segíteni kell a digitalizációra való felkészülést 

Az MTSZSZ elnöke a szakszervezet V. Családi Napján adott interjújában elmondta: A 

szakszervezetek feladata, hogy a munkavállalóknak segítsenek megtalálni a megfelelő 

képzéseket vagy adott esetben azt a munkahelyet, ahol jobban tudja kamatoztatni tudását a 

megváltozott körülmények között is. 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/digitalizaciora-keszitik-fel-a-dolgozot-7306757/ 
 

Film az V. MTSZSZ Családi Napról  

A nagysikerű V. MTSZSZ Családi Napról készült film megtekinthető szakszervezetünk youtube 

csatornáján a https://youtu.be/0LNnZ3WYoyg link megnyitásával.  

 
 

Ingyenes szemvizsgálat a MÁV - Szolgáltató Központ Krisztina krt-i székházában 

Az MTSZSZ mindenki számára ingyenes szemvizsgálatot szervez Budapesten a MÁV-SZK 

központjában, a Krisztina krt. 37/a  irodaházban,  2019. szeptember 30-án hétfőn, 09:00-15:00 

órák között. Vizsgálatra jelentkezés a 06 1 511 1804 telefonszámon vagy a 

mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen. Mindenki jogosult az ingyenes szemvizsgálatra.· 

Az MTSZSZ TAGOK részére a fenti kedvezményen felül további vásárlási kedvezmény. 
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