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Rendkívüli VÉT a MÁV - START Zrt- nél  
A rendkívüli VÉT ülésen a Társaság vezérigazgatója elmondta, hogy az egyes szellemi 
munkakörökre elrendelt monitoring július 31-ig tart. 
A biztonsági igazgató ismertette, hogy az elmúlt időszakban miként alakultak a vasutasokat érintő 
támadások arányai (2015-ben 68 atrocitás történt, az idei évben már 31), melyek az elsődleges 
kiváltó okok és milyen intézkedések történtek. Szakszervezetünk javasolta, hogy a cég adjon 
tájékoztatást az utasok részére a közfeladatot ellátó személy (amilyen a pl. a jegyvizsgáló is) ellen 
irányuló támadás, súlyosabb büntetési tételt von maga után.  
Több munkakörben továbbra is technológiai létszámhiány tapasztalható, amelynek leküzdésére a 
MÁV csoport a Keleti pályaudvaron állásbörzét szervezett. Szakszervezetünk következetes 
álláspontja, hogy csak jelentős bérfejlesztéssel érhető el a vasutasok elvándorlása és az üres 
álláshelyek feltöltése, ezért folyamatosan tárgyalásokat tartunk a tulajdonos képviselőivel is.  
 
Tanévzárás és értékelés a budapesti pedagógus tagozatnál 
Az MTSZSZ vezetősége, valamint a budapesti pedagógus tagozatának, a kispesti Vass Lajos 
Általános Iskola tanáraink részvételével, a tanév vége kapcsán találkozót tartottak, ahol 
megbeszélésre kerültek a közoktatás problémái és a tagcsoport helyzete.  
 
Nyári menetrend a közlekedési vállalatoknál 
Június  16-tól augusztus utolsó napjáig a BKK járatai iskolaszünetben érvényes menetrend szerint 
járnak, így egyes járatok ritkábban közlekednek.  
Június 18-tól a MÁV - START és a GYSEV hálózatán is életbe lépett a nyári menetrend, amely a 
Balaton és a Velencei tó kiszolgálását érinti legjelentősebben.   
 
Kedvezményes Vodafone flotta az MTSZSZ tagjainak 
Korlátlan belföldi beszélgetés flottán belül, akár 5 darab előfizetés is köthető a családtagok 
részére, így Ők is korlátlanul beszélhetnek egymással. Szolgáltatóváltás a telefonszám 
megtartásával díjmentes, a megszokott telefonszám az előhívóval együtt megtartható. A 
számhordozással kapcsolatos ügyintézést a Vodafone munkatársai vállalják. 20 darab ingyen 
sms, 100 perc ingyenes beszélgetés, 50 MB letöltés, kedvezményes készülékvásárlás. Mindez  
csak havi bruttó 2352 Ft- ért. 
Flotta igazolás az MTSZSZ központi irodájában kérhető vagy a 06 1 511- 18-04 telefonszámon.  
 
Vasutasnap 2016 
A központi vasutasnapi rendezvények közül a budapesti (Vasúttörténeti Park) és a szolnoki (Véső 
utca) helyszíneken várjuk tagjainkat 2016. július 9-én, szombaton. 
 

Kérjük "kedveljétek" oldalunkat a facebookon és osszátok meg híreinket! 
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