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Felszívja a versenyszféra a közfoglalkoztatottakat 

"Az MTSZSZ segíti a közmunkások átkerülését is a teljes értékű munkaerőpiacra, ami 

szakszervezetünk sokoldalúságát és érdekvédelmi tevékenységének magas színvonalon történő 

végzését is bizonyítja" Erről nyilatkozott az MTSZSZ elnöke.  A cikk teljes terjedelmében olvasható 

a http://mtszsz.hu/hirek/felszivja-a-versenyszfera-a-kozfoglalkoztatottakat hivatkozáson keresztül, 

illetve a Magyar Idők napilap 2018. 08. 03- i számában.  
 

Látogatás a MÁV Archívumában 

Az MTSZSZ folytatta szakmai programsorozatát, amelynek keretében a MÁV Archívumában folyó 

szakmai munkát és az ott őrzött vasutas múltat bemutató értékeket ismerhettük meg. Részletes 

beszámoló http://mtszsz.hu/esemenyek/latogatas-a-mav-arcivumban oldalon olvasható, fotók a 

http://mtszsz.hu/galeria/latogatas-a-mav-archivumba linken keresztül tekinthető meg. Szakmai 

programsorozatunkat hamarosan folytatjuk.  
 

Beszélj korlátlanul Vodafone flottásként 

Az MTSZSZ és a Vodafone együttműködése alapján kedvező flottás előfizetési lehetőségeket 

kínálunk tagjaink számára, amelynek részletei http://mtszsz.hu/hirek/beszelj-korlatlanul-vodafone-

flottaskent! oldalon olvashatóak. Az igénybevételhez igazolásra van szükség, ami kérhető a 06-1- 

511-1804 telefonszámon vagy az mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen.  
 

Hőség idején történő munkavégzés  

A rendkívül magas hőmérséklet miatt a munkavállalók terhelhetősége csökken, a fokozott 
igénybevétel csökkentheti a koncentrációs képességet, növekedhet a rosszullét bekövetkezésének 
valószínűsége, mely további baleseti kockázatok kialakulását vonhatja maga után. 
Ilyenkor fokozottan megnő a szervezet folyadékvesztése, melynek pótlásáról gondoskodni kell. A 

tartós folyadékvesztés pótlás nélkül egyensúlyzavart, vagy akár eszméletvesztést is 

eredményezhet. Szabadtéri munkahelyen a munkavállalók részére a környezeti hőmérséklettől 

elszigetelt, lehetőleg klimatizált pihenő helyiséget kell biztosítani, mely lehet egy telepített konténer 

is. Azonban ügyelni kell arra, hogy a pihenő helyiség hőmérséklete ne legyen 10 °C -nál 

alacsonyabb a környezeti hőmérséklettől, mert a megfázás, meghűlés, ízületi panaszok 

kialakulásának kockázata fennállhat a nagy hőkontraszt esetén. 
 

Családi nap a Vasúttörténeti Parkban, szeptember 22-én!  

Az idei évben szeptember 22-én (szombaton) rendezzük meg az MTSZSZ Családi Napot. Zenés 

programokkal, pódium beszélgetésekkel, a Vasúttörténeti Park eszközeinek használati 

lehetőségével, kvízjátékkal, egészségügyi sátorral, gyerekeknek játszóházzal, hívjuk és várjuk 

tagjainkat! A jelentkezni a 06-1- 511-1804 telefonszámon vagy az mtszsztitkarsag@gmail.com e-

mail címen lehet.  
 

Díjmentes vasúti utazást a vonatokon a MÁV SZK minden dolgozójának 

Az MTSZSZ továbbra is mindent megtesz azért, hogy a MÁV Szolgáltató Központ valamennyi 

munkavállalója részesüljön a MÁV-csoport többi munkavállalójához hasonló menetkedvezményi 

juttatásban. Az illetékes minisztériumnál küzdünk azért, hogy a díjmentes vasúti utazást biztosító 

arcképes igazolvány ismételten biztosított legyen. 
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