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További intézkedések szükségesek a jegyvizsgálók védelmében 

Az MTSZSZ a munkáltató minden olyan intézkedését támogatja, amely hozzájárul a jegyvizsgálók 

biztonságának fokozásához. A pánikgomb mielőbbi alkalmazásának biztosítása, a rendőrség 

fokozott jelenléte és a minőségi szolgáltatást nyújtó vasútőrök alkalmazása kiemelten fontos. A 

testkamerák alkalmazását szakszervezetünk továbbra is csak önkéntes alapon tartja 

bevezethetőnek.  
 

Egyeztetés a Tetra Pak új Humán vezetőjével 

A Tetra Pak vállalathoz új humánerőforrás vezető került, akivel egyeztetést tartottunk a 

munkavállalók aktuális helyzetéről, a vállalatnál és a versenyszférában betöltött érdekvédelmi 

szerepünkről, illetve a következő időszak feladatairól. Mint ismeretes az MTSZSZ tavalyi év 

második felében alakult meg a budaörsi vállalatnál és kevesebb mint 3 hónap alatt elérte a kollektív 

szerződés kötési szintet.  
 

"Köszönjük" - Bónusz kifizetés a Mercedes gyár dolgozóinak  

A kecskeméti Mercedes gyár vezetése a németországi központ és a szakszervezetek 

támogatásával úgy döntött, hogy köszönetképpen egy egyszeri bónuszt juttat munkatársainknak a 

cégnél töltött munkaviszonyuk ideje alapján. A bónusz kifizetése október elején, a szeptemberi 

bérrel együtt történik. 
 

Küldj egy fotót a vasutasnapi rendezvényről 

A 68. Vasutasnap alkalmából az ország számos pontján tartottak tagszervezeteink vasutasnapi 

összejövetelt, bográcsoztak, grilleztek, fociztak vagy éppen "csak" beszélgettek. Kérjük, akik 

készítettek fotókat ezekről a rendezvényekről, küldjék meg számunkra, hogy azokat a Gúla magazin 

következő számába megjeleníthessük. A fényképeket a novodonszki@mtszsz.hu e-mail címre 

várjuk. Az eddigi megküldött fotók megtekinthetőek az MTSZSZ honlapján a  

http://mtszsz.hu/galeria/vasutasnap-2018 
 

Küldd el a kedvenc receptedet és szerkeszd Te is az MTSZSZ szakácskönyvét 

Küldd el nekünk a kedvenc süteményed, ételed receptjét, amelyet megjelenítünk az MTSZSZ 

hamarosan megjelenő receptkönyvében. Írd le a kedvenc receptedet hozzávalókkal, az elkészítés 

módjával, az elkészítés kb. idejét, az előállítás kb. költségét, mellékelj hozzá egy-két fotót (az 

alapanyagról, a munkafázisról, vagy az elkészült ételről) Adj tálalási vagy fogyasztási tippet. 

A recepteket a novodonszki.andras@gmail.com e-mail címre várjuk, 2018. 08. 15- ig. 

További részletek: http://mtszsz.hu/hirek/kuldd-el-a-kedvenc-receptedet 
 

Itt a nyár, pihenj a Service 4 You szállodáiban! 

Az MTSZSZ tagjai a Service 4YOU wellness és gyógy szállodáiban akár 15% kedvezménnyel 

pihenhetnek a nyári időszakban a tiszafüredi, hévízi, zalakarosi, siófoki, balatonlellei, győri, 

balatonboglári, ceglédi, szegedi vagy balatonalmádi szállodájában.  

Kedvezmény igénybevételéhez a kedvezmény kódot az mtszsztitkarsag@gmail.com címen vagy a 

06 1 511 1804 telefonszámon tudsz kérni.  
 

www.mtszsz.hu 

www.facebook.com/mtszsz 
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