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A Volánbusz tulajdonosi joggyakorlása a MÁV Zrt-hez került 

2020. július 15-től a MÁV Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Volánbusz Zrt. felett, amely 

ezen döntéssel a legnagyobb munkáltató lett Magyarországon. Ezzel a stratégiai döntéssel a 

közösségi közlekedés átalakítása újabb fázisba került. "Rövid távon a menetrendek teljes 

összehangolását, jobb csatlakozási lehetőségeket jelent. Versenyképesebb díjszabást, 

egységes forgalomirányítást és utastájékoztatás bevezetését hozza magával. A szakmában 

dolgozók szociális biztonsága és anyagi megbecsülésének további erősítése az integrációban 

is ugyanúgy hangsúlyt kap, mint eddig." áll az elnök-vezérigazgató dolgozókhoz eljuttatott 

közleményében.  

Az MTSZSZ megítélése szerint a sikeres átalakítás érdekében a folyamatokba az 

érdekképviseleteket is be kell vonni. Az utasok mellett a munkavállalók is nyertesei kell hogy 

legyenek az új közösségi közlekedési struktúrának.  
 

Állami támogatást kap az egykocsis árufuvarozás 

Az elmúlt napokban jelent meg a Magyar Közlönyben a1414/2020. (VII. 16.) Korm. határozat, 

amely a vasúti egyes kocsi teherfuvarozás támogatási rendszerének létrehozásáról rendelkezik. 

Ismeretes, hogy az MTSZSZ az Innovációs és Technológiai minisztert is megkereste a több 

ezer vasutas foglalkoztatását érintő kérdés rendezése ügyében, valamint a biztonságos, 

környezetbarát rendszer működtetése érdekében.  
 

Több regionális vonalon ismét vonatok közlekednek 

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint, több vasútvonalon augusztus 1-től ismét vonatok fognak 

közlekedni a június 6-án bevezetett korlátozásokat követően. Az MTSZSZ a bevezetés kapcsán 

azonnal tájékoztatást kért az Innovációs és Technológia Minisztérium Közlekedéspolitikai 

Államtitkárától, a MÁV Zrt. valamint a MÁV-START Zrt. vezetésétől. Válaszukban a rendszer 

folyamatos felülvizsgálatát ígérték, valamint a szükséges korrekciók elvégzését. Ennek 

keretében indul újra a vasúti közlekedés tíz vonalon. 

https://mtszsz.hu/hirek/tobb-regionalis-vonalon-ismet-vonatok-kozlekednek 
 

Megalakult az MTSZSZ Skanzen tagszervezet 

A 2020.évi XXXII. törvény alapján a kulturális intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti 

jogviszonya 2020. november 1-jétől az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonnyá alakul át. A 

szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban foglalkoztatott, átalakulással érintett  

közalkalmazottak az MTSZSZ-t szakmai segítségnyújtás céljából keresték meg és 2020. július 

6-án tagcsoportot alakítottak. A megalakulással egyidejűleg az MTSZSZ kollektív szerződés 

kötésére is jogosultságot szerzett az intézménynél. 

 

Irodát nyitottunk Hatvanban 

Múlt héten megnyitottuk legújabb irodánkat, amely Hatvan állomás felvételi épületének első 

emeletén található. Az iroda megnyitására az adott lehetőséget, hogy Hatvanban és a környék 

településein jelentősen emelkedett az MTSZSZ tagok száma. Az érdekvédelmi tevékenység így 

még hatékonyabbá válik. 
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