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Együttműködési Megállapodás a MÁV-nál  
Együttműködési megállapodás született a MÁV Zrt munkavállalóinak egyes foglalkoztatási 
kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról.  
A MÁV - többek közt - vállalta, hogy belső munkaerő-piaci szolgálatot működtet a 
vállalatcsoporton belüli üres álláshelyek feltárására és erről az érintett munkavállalók 
tájékoztatására is intézkedést tesz. Folytatódik az ösztönzött nyugdíjazás, a MÁV-ESÉLY, 
valamint a MÁV-ÉVEK programok. A munkáltató vizsgálja az atipikus foglalkoztatás lehetőségeit 
is és képzési támogatást biztosít legfeljebb 6 hónapra maximum 200. 000 Ft-ig azok számára 
akiknek nem tud megfelelő, betölthető munkakört felajánlani.  
A teljes megállapodás megtalálható az MTSZSZ honlapján.  
 
Ülésezett a MÁV Esélyegyenlőségi Bizottság 
Hosszú idő után, május 2-án újra ülésezett a MÁV Zrt Esélyegyenlőségi Bizottsága. Áttekintésre 
került, hogy a munkáltatónál milyen intézkedések történtek az esélyegyenlőség jegyében az 
esélyegyenlőségi terv aláírása óta.  
AZ MTSZSZ észrevételezte, hogy a kisgyermekesek munkába járásának költségtérítéséhez a 
munkáltató plusz feltételeket támaszt. (Szakszervezetünk véleménye szerint ez 
jogszabályellenes.) Problémaként értékeljük, hogy az Mt. 101 § (3) bekezdés alapján a  készenléti 
jellegű munkakörökben a GYES/GYED-en lévőknek nem ajánlotta fel a munkáltató a kifizetést. 
Kiemelt problémaként értékeljük, hogy több területen nem megfelelő a munkaruha ellátás.  
A MÁV célja az Esélyegyenlőségi terv csoport szintre történő kiterjesztése.  
 
Üdülj kedvezményesen a Service 4 You szállodáiban 
Közeledik a nyár, már most gondolj a szabadságra és foglalj szállást kedvezményesen a Service 
4 You tiszafüredi, hévízi, zalakarosi, siófoki, balatonlellei, győri, balatonboglári, ceglédi, szegedi 
vagy balatonalmádi szállodájába.  
Kedvezmény igénybevételéhez a kedvezmény kódot a mtszsz@mtszsz.hu címen vagy a 06 1 511 
18-04 telefonszámon tudsz kérni.  
 
Lapzárta a Gúla magazinnál 
Az idei év második Gúla magazinjának a lapzártája a héten várható. Az első számhoz hasonlóan 
a papír formátumú megjelenés mellett a lap már teljes egészében elérhető lesz honlapunkon is.  
 
Eredményes üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választások 
A MÁV Zrt Területi Ingatlankezelési és Zöldterület karbantartási Osztály területén tartott üzemi 
tanácsi választásokon az MTSZSZ 8,3 százalékot ért el, míg a munkavédelmi képviselő 
választásokon 9,5 százalékot. Az eredmény azért is elfogadható, mert ezen a területen mindössze 
egyéni tagjaink vannak.  
 

A legfrissebb hírek a www.facebook.com/mtszsz oldalon! 
Kedveld, ha mindenről tudni akarsz! 


