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A dolgozók megbecsülése a cél amelyben az MTSZSZ segít 

Az MTSZSZ több mint hatvan vállalatnál lát el érdekvédelmi feladatokat. Tudjuk, hogy a cégek 

meghatározó részénél jelentős munkaerőhiány okoz problémát. Gondot jelent a szabadságok 

kiadása, jelentősek a túlórák. A dolgozók egyre nehezebben viselik a kiszámíthatatlan és állandóan 

változó munkaidő-beosztásokat, a kis- és középvezetők arroganciáját, nem megfelelő stílusát, a 

folyamatosan növekvő mennyiségi (darabszám) követelményeket. Ezen okok vezetnek a 

felmondáshoz még olyanok esetében is akik hosszabb ideje a cégnél dolgoznak. Az MTSZSZ 

munkaerő megtartó intézkedéseket kínál a cégeknek, amelyek jók a dolgozóknak és jók a 

vállalatoknak is, hiszen olcsóbb a munkaerőt megtartani, mint állandóan újat felvenni. A bérek 

emelése szükséges, de ma már nem elegendő. Rendkívül fontos a munka és a magánélet 

egyensúlyának megteremtése, a megfelelő minőségű munkavédelmi eszközök biztosítása, a 

dolgozók megbecsülése, a karrierutak és életpálya-modellek kidolgozása, valamint alkalmazása, 

hogy a munkavállalók lássák van jövőjük a cégnél. Az MTSZSZ a kollektív szerződéseken és 

cégekkel kötött megállapodásokon keresztül tudja a rendezett munkaügyi kapcsolatok 

megteremtését, ezáltal a kiszámítható béreket, munkakörülményeket biztosítani.  
 

Családi nap a Vasúttörténeti Parkban 

Az elmúlt években rendkívüli sikeres volt szakszervezetünk családi napja, amelyet az idei évben 

szeptember 22-én (szombaton) rendezünk meg. Érdekes programokkal, ízletes ebéddel, pódium 

beszélgetésékkel, a Vasúttörténeti Park eszközeinek használati lehetőségével, egészségügyi 

sátorral, gyerekeknek játszóházzal, Rubik kocka kirakó versennyel, kvízjátékkal várjuk tagjainkat és 

család tagjaikat. A rendezvény helyszíne a budapesti Vasúttörténeti Park (XIII. kerület, Tatai út 95.)  

A park megközelítése a Keleti pályaudvarról vagy Újpest Központtól a 30 és a 30A busszal 

lehetséges (leszállás a Rokolya utcánál)  

A részvétel ingyenes,de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 06-1-511-18-04 telefonszámon vagy 

az mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen lehet.  
 

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.  
 

Kedvezmények a Magyar Nemzeti Cirkusz előadásaira 

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, valamint a Magyar Nemzeti Cirkusz 

együttműködésének eredményeként, idén kedvezményesen válhatnak szakszervezetünk tagjai  

jegyet a cirkusz előadásaira, amelyek 2018. július 2-től augusztus 25-ig  Balatonlellén kerülnek 

megtartásra. További részletek: http://mtszsz.hu/hirek/kedvezmenyek-a-magyar-nemzeti-cirkusz-

eloadasaira és a www.magyarnemzeticirkusz.hu oldalakon olvashatóak.  
 

www.mtszsz.hu 

www.facebook.com/mtszsz 
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