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MTSZSZ HÍRLEVÉL 2020. év 37. hét 

 

Elmarad az idei MTSZSZ Családi nap 

Figyelemmel az ismét fokozódó járványügyi helyzetre, tagjaink és családtagjaik, illetve 

vendégeink egészségének szem előtt tartása mellett az idei évre tervezett MTSZSZ Családi nap 

nem kerül megrendezésre. Bízunk benne, hogy a következő évben már biztonságosan 

megrendezhető lesz rendezvényünk és 2021-ben újra együtt tölthetünk egy kellemes és 

örömteli napot.  
 

Jelentős bérintézkedés a MÁV-START több ezer dolgozójának 

Pénztárosok, jegyvizsgálók, mozdonyvezetők, illetve jármű kapcsolást végző dolgozók 

részesülnek többletjuttatásokban a MÁV-START dolgozói közül. 

https://mtszsz.hu/hirek/a-mav-start-nal-dolgozok-jovedelmi-helyzetet-javito-intezkedesek 

Az MTSZSZ további munkakörökre is javaslatot tett, (pénztárellenőr, ügyeletes tiszt, értékesítő) 

ahol jelentős többlettevékenység jelentkezett az elmúlt időszakban. Ezekkel kapcsolatban a 

tárgyalások folytatódnak. 
 

Egyeztetés a CabTec Kft-nél 

A kábelgyár foglalkoztatási helyzetéről kért tájékoztatást szakszervezetünk, mivel az utóbbi 

hónapokban több munkavállaló munkaviszonya megszűnt. Szó volt még az elmaradt, a tavaszi 

vírushelyzet miatt félbeszakadt béregyeztetésről, az elmaradt nyári rendezvényről, a home 

office foglalkoztatásról és az év végén esedékes üzemi tanács választásról. 

Javaslatot tettünk egy év végi egyszeri kifizetésre a vírushelyzetben is helytálló munkáért, amely 

még további tárgyalást igényel. 
 

Egyeztetés a nagyarányú sikertelen forgalmi vizsgák miatt 

Az MTSZSZ egyeztetést folytatott a MÁV Zrt. vezetésével az elmúlt napok sikertelen forgalmi 

vizsgái miatt.  

Ismereteink szerint több 1.1 forgalmi vizsga esetén 95 % feletti volt a sikertelen vizsgák aránya. 

Ez a megdöbbentően magas arány számos kérdést vetett fel, az on-line képzés alkalmazásának 

hatékonyságáról a vizsgáztatási rendszeren keresztül.  

Szakszervezetünk kezdeményezte a többletkonzultáció lehetőségét a következő vizsga előtt, 

illetve a vizsgáztatási körülmények és vizsgáztatási rendszer teljeskörű átvilágítását.  

https://mtszsz.hu/hirek/egyeztetes-a-nagyaranyu-sikertelen-forgalmi-vizsgak-miatt 
 

Megbeszélés a Magna Car Top Systems vezetésével  

A szügyi székhelyű Magna Car Top Systems cég megújult vezetésével tartott egyeztetést 

szakszervezetünk vezetése. A budapesti találkozón a pandémiás helyzetről és a munkaerőpiac 

aktuális kérdéseiről is tárgyaltak a résztvevő felek. Az MTSZSZ több, mint hét éve kötött kollektív 

szerződést, valamint ellátja a dolgozók érdekvédelmét a vállalatnál.  
 

Nézd meg az Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete bemutatkozó filmjét 

https://www.youtube.com/watch?v=o60uGPn8fIQ 
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