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A jelen szakszervezete a jövő biztonsága 
 

MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 18. hét 
 

Megváltozott a lakáskiutalás rendszere a MÁV-csoportban 
Új utasítás szabályozza a MÁV-csoportban a szolgálati lakások igénylési folyamatát és a 
bérlőkijelölést. Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt, valamint a MÁV−csoport 
valamennyi szervezeti egységére, munkavállalójára. A kiutalandó lakásokról a pályázatok a MÁV 
Hírlevélben, valamint a MÁV Szolgáltató Központ Humánszolgáltatás Ügyfélszolgálati Irodáján 
kifüggesztéssel is meghirdetésre kerülnek. A pályázatok benyújtására vonatkozó határidőt úgy 
fogják meghatározni, hogy a pályázati eljárás meghirdetése és a pályázatok benyújtására 
vonatkozó határidő között legalább 30 naptári nap különbség legyen. A benyújtott, valamint 
érvényes pályázatokat a területi lakásbizottság értékeli előre meghirdetett szempontok alapján.  
 

Szolgálati időn alapuló bértáblára van szükség a MÁV-csoportban  
Az MTSZSZ hosszú ideje hangsúlyozza, hogy a szolgálati időn alapuló bértábla bevezetése és 
alkalmazása elengedhetetlen. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy szakmai tapasztalattal 
rendelkező, a vállalatot hosszú évek óta működtető dolgozók többlet anyagi megbecsülésben 
részesüljenek.  
 

Együttműködés a munkahelyek biztonságáért a Nemzetgazdasági Minisztériummal 
Az MTSZSZ csatalakozott a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett "Együttműködés a 
munkahelyek biztonságáért" programhoz. A program célja a munkavállalók garanciális jogainak, 
valamint a tisztességes vállalkozások elismerésének biztosítása, a foglalkoztatás biztonságának 
és jogszerűségének növelése, munkakörülmények javítása, valamint a jogszerű foglalkoztatás 
biztosítása. A kezdeményezés egyrészről hozzájárul a foglalkoztatás és a foglalkoztatási kultúra 
értékeinek megőrzéséhez, továbbfejlesztéséhez, másrészről lehetőséget nyújt arra, hogy partneri 
viszony alakuljon ki a munkaerőpiac szereplői között. 
 

MTSZSZ Majális 2017 
Köszönjük, hogy ebben az évben is több száz MTSZSZ tag látogatta meg szakszerveztünk sátrát 
május 1-én a budapesti városligeti Napozóréten. Tagjaink családtagjaikkal együtt örömmel 
fogadták a régi idők hangulatát felidéző beszélgetéseket, a zsíros kenyeret és a virslit.  
 

Lapzárta a Gúla magazinnál, dupla számmal jelentkezünk 
Az idei év elő Gúla magazinjának lapzártája folyamatban van. Az előző számhoz hasonlóan a papír 
formátumú megjelenés mellett a lap már teljes egészében elérhető lesz honlapunkon is.  
 

Ingyenes jogi segítségnyújtás 
Az MTSZSZ tagjai számára folyamatos jogsegélyszolgálatot működtet. Munkajogi ügyekben 
ingyenes jogi tanácsadást biztosítunk, valamint tagjainkat ingyenesen képviseljük a munkáltató 
előtt. Jogászaink segítséget nyújtanak egyéb - családjogi vagy polgárjogi - ügyekben is. 
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Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszervezetünk oldalát! 
www.facebook.com/mtszsz 
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