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Döntöttek a vasúti tagozat ügyvivői 
Március 3-i ülésén Szakszervezetünk vasúti tagozatának ügyvivői értékelték a 
vállalatnál kialakult helyzetet, illetve sorra vették a folytatás lehetőségeit. Az ügyvivők 
helyes döntésnek ítélték a bérmegállapodás elutasítását.    
Az országos elnökség jelentős többséggel felhatalmazást kapott a következőkre: 
- kezdjen tárgyalásokat és a törvényesség fenntartásával tegyen lépéseket egy 
esetleges sztrájk megtartására a vasúton 
- 2016. március 15- én az MTSZSZ csatlakozzon a szakszervezetek által szervezett 
demonstrációhoz 
 

Színházjegy vásárlási lehetőség március 22-én  
12 színházba lehet jegyet vásárolni az MTSZSZ szervezésében: 
- Március 22-án kedden 9:00-11:00 óra között Kerepesi út 3. székház 143.sz. 
tárgyalótermében.  
Az Erkel Színház, az Operaház, a Vígszínház, a Játékszín, a Centrál Színház, a Madách 
Színház, a József Attila Színház, a Karinthy Színház, az Újszínház, a Belvárosi Színház, a 
Thália és a Pesti Színház kínálatából tudsz választani.  
Bővebb felvilágosítás kérhető Gresa Judittól a gresajudit@t-online.hu e-mail címen.  
 

Egyeztetés a JABIL Circuit vállalat vezetésével  
Az MTSZSZ egyre több taggal rendelkezik a tiszaújvárosi JABIL Circuit vállalatnál, ahol több 
mint négyezren dolgoznak, ezért az országos elnökség tagjai a helyi ügyvivőkkel közösen 
részt vettek a cégvezetés időszakos tájékoztatóján, ahol megismerték az elmúlt hónapok 
gazdasági eredményeit és a létszám változásait. Tagjaink több olyan javaslatot is tettek amit 
a vállalat vezetése elfogadott, ennek következtében pedig jelentősen javultak a 
munkavállalók anyagi elismerései. Ügyvivőink több javaslatot is tettek a további eredményes 
tagtoborzásra. 
 

Választások előtt a Mercedes Benz gyár 
A kecskeméti Mercedes Benz gyárban megalakult az üzemi tanácsi, valamint a 
munkavédelmi képviselő választásokat lebonyolító és szervező választási bizottság. 
Szakszervezetünk már több mint egy éve jelen van a gyárban, viszont ezek lesznek az 
első választások amin jelöltjeink megmérettetik magukat.  
 

További információk kérhetőek: 06+27-51 vasúti telefonszámon, a 06 30/386-6106 
telefonszámon (SMS-ben is) illetve az 

Kedvezmény az Explorer Vasutas Világjáró Klub túráira 
Szakszervezetünk és az Explorer Vasutas Világjáró Klub megállapodása alapján a 
túrákon résztvevő MTSZSZ tagok és családtagjaik 5 % kedvezményben részesülnek, 
amennyiben a programokra március 15-ig jelentkeznek. 

info@evvk.hu   e-mail címen.
http://www.evvk.hu , https://www.facebook.com/evvk.magyarorszag  
 

Te kedvelted már a www.facebook.com/mtszsz oldalt? 
Ha nem, Tedd meg most! 
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