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MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 45. hét 
 

Kérjük szavazz ránk, hogy miénk legyen az "Év Honlapja"   

Szakszervezetünk az idei évben megújította honlapját, amellyel kapcsolatban számos pozitív 

visszajelzés érkezett, ezért indultunk az Év Honlapja 2017 verseny Társadalmi és civil 

szervezetek kategóriájában. Szavazni így tudsz (Szavazni csak a facebook regisztrált felhasználói tudnak) 

1. Nyisd meg a https://www.azevhonlapja.hu/nevezes/benyujtott-palyamu/669/az-mtszsz-

meg%C3%BAjult-webes-megjelen%C3%A9si-fel%C3%BClete oldalt  

2. Kattints jobb felső sarokban található szavazó gombra 

3. Átirányítást kapsz a facebook oldaladra.  

Szavazz még ma, de legkésőbb november 9-én éjfélig 
 

Megalakult az Esélyegyenlőségi szakértői testület a MÁV-START-nál  

A MÁV-START 2017 - 2020 közötti időszakára vonatkozó Esélyegyenlőségi tervében 

megfogalmazottaknak megfelelően a személyszállító vasútvállaltnál is megalakult az 

Esélyegyenlőségi szakértői testület. Szakszervezetünk békéscsabai szolgáltatásértékesítő 

tagunkat delegálta a testületbe.  

Az Esélyegyenlőségi terv megtalálható a http://mtszsz.hu/file/downloader8/3.pdf oldalon.  
 

Kihelyezett ülést tartott a MÁV-SZK üzemi tanácsa 

A MÁV Szolgáltató Központ Üzemi Tanácsa kihelyezett ülést tartott Debrecenben, ahol  a humán 

terület vezetője tájékoztatást tartott a létszámhiányos munkakörökről, illetve a  létszám felvétel 

folyamatáról, a létszám igénytől a munkába állásig témakörökben. Előadás hangzott el a 

pontkeretes ruhakiosztásáról is. Az ÜT tagjai  felkeresték a Szolgáltató Központ debreceni  

telephelyeit. 
 

Csökkent a munkanélküliségi ráta az euró övezetben* 

Az euró övezet 19 tagállamában 8,9 százalékra, 2009 januárja óta a legalacsonyabbra csökkent a 

munkanélküliségi ráta az előző havi 9,0 százalékról - jelentette kedden az Európai Unió statisztikai 

hivatala, az Eurostat. Az Európai Unió 28 tagállamában 7,5 százalék volt a munkanélküliség. Egy 

évvel korábban 8,4 százalékon állt a ráta az Európai Unióban. A legalacsonyabb 

munkanélküliségi rátát, 2,7 százalékosat a Cseh Köztársaságban regisztrálták. A második 

legalacsonyabb mutatóval, 3,6 százalékkal Németország büszkélkedhetett. A rangsorban mögötte 

Málta állt 4,1 százalékkal és Magyarország (augusztusi adat) 4,2 százalékkal. 
 

Folyamatban lévő üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választások 

A MÁV-FKG Kft-nél november 28-30 között üzemi tanácsi választásokra, a Papst Hungary Kft-nél 

munkavédelmi képviselő és üzemi tanácsi választásokra fog sor kerülni december elején. A MÁV 

Zrt. Dombóvár Pályafenntartási Főnökség területén munkavédelmi képviselőt fognak választani a 

munkavállalók november végén.  
 

Elkezdődött a 3-as metró felújítása 

November 6-tól egy éven keresztül, nem közlekedik a  3-as metró Újpest és a Lehel tér között, 

valamint a teljes 3-as metró november 4-től hét közben este fél 9-től és hétvégenként, három éven 

keresztül. Részletes információk: http://bkk.hu/m3felujitas/ 

 
* forrás: szakszervezetek.hu  
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