
 

 

 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 16. hét 

 

Ülésezett az MTSZSZ Felügyelő Bizottsága és az Országos Elnöksége 

Április végén kongresszust tart szakszervezetünk, ennek előkészítő munkáit végezte az elmúlt 

héten ülésező Felügyelő Bizottság és az Országos Elnökség is. Mindkét  testület megtárgyalta a 

2017. évi költségvetést, az Elnökség értékelte továbbá az elmúlt időszak bértárgyalási eredményeit, 

valamint a kecskeméti figyelmeztető sztrájk hatását.  

 
 

Folytatni kell a kollektív szerződés megkötésére irányuló tárgyalásokat a CabTec-nél 

Szakszervezetünk a kecskeméti CabTec cégnél a sikeres kétórás figyelmeztető sztrájk után 

megkötötte az idei évre vonatkozó bérmegállapodást. Itt az ideje, folytatni kell a kollektív szerződés 

megkötésre irányuló tárgyalásokat, amennyiben szükséges az MTSZSZ ismét élni fog valamennyi 

törvényben biztosított jogával. A KSZ kiszámítható és rendezett munkaügyi kapcsolatokat teremt a 

dolgozók, valamint a munkáltató számára is, így közös érdek mielőbbi megkötése. 
 

Munkavállalói véleményfelmérés 2018-ban is a Rail Cargo Hungariánál* 

2018. június 4-22 között kerül sor a munkavállalói véleményfelmérésre. Az ÖBB már negyedik 

alkalommal kérdezi meg munkavállalóit arról, hogy milyennek találja a munkakörülményeket, a 

vállalati kultúrát, az információáramlást és hasonló, a munkavégzést befolyásoló tényezőket. A 

kérdőív kialakításánál a fő szempont az átláthatóság és az anonimitás. 
 

 

Április 21-én szombaton munka- és tanítási napra kell felkészülni 

2018-ban hat szombaton kell dolgozni és iskolába menni a munkanapok áthelyezése kapcsán. 

Április 21-én újabb szombati munka- és tanítási nap jön, ekkor "dolgozzuk le" az április 30-át. 
 

Megjelent a Gúla magazin 2018. évi első száma  

Magazinunk idei első számában évértékelő olvasható az MTSZSZ elnökével Buzásné Putz 

Erzsébettel. Bemutatkozik Révész György RCH ügyvivő tagunk és az MTSZSZ Díjátadó Gála 

díjazottjai, vállalatai bérfejlesztések 2018, új tagszervezetek valamint üzemi tanácsi választási 

eredmények részletei is olvashatóak. 
 

70. születésnapját ünnepelte a hétvégén a Gyermekvasút 

Április 14-én, szombaton ünnepelte 70. születésnapját a MÁV Zrt Széchenyi-hegyi Gyermekvasútja, 

amelynek építését 1948. április 11-én kezdték el a budai hegyekben. A Széchenyi-hegyi 

Gyermekvasút, azaz a 7-es számú vasútvonal keskeny nyomtávú vasút, Budapest egyik 

közlekedési látványossága a város II. és XII. kerületében. Érdekessége, hogy a szolgálatot 

gyermekek látják el felnőttek felügyelete mellett. 
 

Rekord létszámú véradó a Kerepesi úton  

Április 10-én a MÁV Kerepesi úti székházában 74 fő adott vért, ami rekordnak számít az itteni 

véradások történetében. A szervezők és az MTSZSZ is köszöni az önzetlen segítségnyújtást 

valamennyi véradónak.  
 

 


