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Kezdeményezzük a START VÉT összehívását 
Szakszervezetünk a MÁV-START VÉT összehívását kezdeményezi a következők miatt: az egyes 
szellemi munkakörökre előírt monitoring tevékenységgel kapcsolatban, amely a munkavállalók 
nagyobb csoportját érinti, sok bizonytalanságot tartalmaz és a sikertelen vasúti vizsga esetén a 
munkavállalók díjazásának kérdése munkavégzés hiányában. A 19/2011. sz. NFM Rendelet 31.§ 
kimondja, hogy a vizsgára kötelezett munkavállaló "sikertelenség esetén a tevékenységet nem 
végezheti, a vizsgához kötött munkakörben nem foglalkoztatható". A korábbi gyakorlat szerint a 
munkáltató ez esetben a sikeres vizsga letételéig – tekintettel arra, hogy a munkavállalót nem 
tudta foglalkoztatni- az Mt. 146.§ alapján állásidőre járó díjazást fizetett. A munkáltató az 
állásidőre járó díjazást a munkavállalók mindenfajta előzetes tájékoztatása nélkül visszavonta.  

Több milliárd forint ragadt be a SZÉP kártyákon 
Május 31-ig lehet felhasználni a 2014 évben átutalt összegeket a Széchenyi Pihenő Kártyáról. A 
három számlavezető bank tájékoztatása szerint közel 2,7 milliárd forint vár még felhasználásra. 
Az OTP-nél 2,1 milliárd forint, az MKB kártyáin 362 millió, a K&H-nál 283 millió forint vár még 
felhasználásra. A törvényi kötelezettségnek megfelelően a május 31-i lejáratot követően a 2014. 
évi el nem költött SZÉP-kártyás juttatásokat a kibocsátó bankoknak június 30-ig kell visszautalniuk 
a juttatást biztosító szervezetnek.  
 
Bejegyzésre került az MTSZSZ új alapszabály 
A Polgári Törvénykönyvben bekövetkezett változásoknak megfelelően, a legutóbbi kongresszus 
több ponton módosította szakszervezetünk alapszabályát, amelyet az elmúlt héten az illetékes 
bíróság elfogadott és bejegyzett. 
 
Több üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás van folyamatban 
Május 24-27 között a kecskeméti Mercedes gyárban megismételt üzemi tanács választás lesz, 
amelyen még 10 fő megválasztásra lesz lehetőség. 
Május 25-26 között a MÁV Zrt. Szeged Területi Igazgatóságon 5 fős üzemi tanácsi és 
munkavédelmi képviselő választásra kerül sor. 
Május 30 és június 1 között a MÁV Zrt Biztonsági Igazgatóságán 9 fős üzemi tanácsi, valamint 
munkavédelmi képviselő választást tartanak.  
Valamennyi választásra a jelöltállításokat megtettük, kérjük a területen dolgozó tagjainkat, hogy 
szavazatukkal valamennyi jelöltünket támogassák.  
 
Ingyenes szemvizsgálat, kedvezményes vásárlási lehetőség 
Ingyenes szemészeti szűrésre, kedvezményes szemüveglencsére, szemüvegkeret vásárlásra is 
lehetőség lesz június 2-án csütörtökön 9:00-15:00 óra között a MÁV Szolgáltató Központ budapesti 
Krisztina Krt -i székház 1.emeleti tárgyalótermében.  
A szemvizsgálat mindenki számára ingyenes, de jelentkezni kell a 06-1-511-18-04 telefonszámon. 
 

Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszerzetünk oldalát: 
www.facebook.com/mtszsz 
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