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Egyeztetés a SIIX Hungary Kft. vezetőivel 

Az MTSZSZ vezetése tárgyalást folytatott a SIIX gyár ügyvezető iagzagtójával és HR 

vezetőjével a vállalat gyártási és munkaerő helyzetéről.  Yoshihisa Saito  Úr vázolta a gyár 

jövőbeni terveit, az MTSZSZ pedig kezdeményezte egy nagyobb mértékű év végi jutalom 

kifizetését a dolgozók megbecsülésére, a lojalitásra. 

 

Konzultáció a bérek további rendezése érdekében a MÁV-csoportban 

Augusztus 1- jétől a MÁV-csoportban több ezer munkavállaló bére emelkedett, de ez a mostani 

bérrendezés nem érintett minden munkakört. Szakszervezetünk ezért konzultációt 

kezdeményezet a MÁV-csoport vállalatainál, hogy a bérek rendezése további munkakörökre is 

terjedjen ki.  

Több szolgálati helyen 2019. augusztus 1 - 2020. január 31 között egyoldalú munkáltatói 

intézkedéssel alapbér-kiegészítésben részesülnek a vonali tolatásvezető, a tolatásvezető II, 

tartalékos vonali tolatásvezető, a kocsirendező, a vonali kocsirendező munkavállalók. 

Részletek: http://mtszsz.hu/hirek/alapber-kiegeszites-tobb-munkakorben-a-mav.-zrt-nel 
 

Találkozzunk szeptember 14-én a Vasúttörténeti Parkban a V. MTSZSZ Családi Napon  

Az idei évben szeptember 14-én (szombaton) rendezzük meg az MTSZSZ Családi Napot, a 

budapesti Vasúttörténeti Parkban. 

Pódiumbeszélgetés, gyerekeknek csillámtetoválás, mozdonyszimulátor - és drónvezetés, 

egészségügyi tanácsadás, kvízjáték és tombola, bűvöskocka kirakó verseny, tárlatvezetés a 

parkban, fordítókorongozás, kisvasutazás várja a rendezvényre kilátogató tagjainkat. 

Jelentkezni a 06-1- 511-1804 telefonszámon vagy a csaladinap@mtszsz.hu e-mail címen lehet. 

http://mtszsz.hu/hirek/v.-mtszsz-csaladi-nap 
 

Kedvezményes nyaralás Horvátországban az MTSZSZ tagjai számára 

Szakszervezetünk tagjai kedvezményesen üdülhetnek Horvátország legszebb részein (Vodice,  

Sibenik, Sutivan és Brač). A kedvezmény mértéke tagjaink számára minimum 10 % 

Bővebb információ, illetve jelentkezés MTSZSZ kóddal lehetséges a panorama85@gmail.com e-

mail címen. 

MTSZSZ kód kérhető a + 36 1 511 1804 telefonszámon vagy az udules@mtszsz.hu e-mail címen. 

http://mtszsz.hu/hirek/mtszsz-panorama-udulesi-kedvezmeny 
 

Véradás a MÁV budapesti, Kerepesi úti irodaházában 

2019. augusztus 14-én szerdán 8:00 - 13:00 órák között, a MÁV Kerepesi úti irodaház első 

emeleti kultúrtermében véradásra lesz lehetőség. Az MTSZSZ javaslatára a MÁV-csoport 

vállalatainak  szerződése alapján, azt a női munkavállalót, aki egy naptári évben 3, illetve azt a férfi 

munkavállalót, aki egy naptári évben 4 alkalommal véradó igazolvánnyal igazoltan vett részt 

véradáson, a következő naptári évben kettő munkanap pótszabadság illeti meg.  

Kérjük, hozza magával személyi igazolványát, útlevelét vagy jogosítványát, valamint lakcímkártyáját 

és eredeti tajkártyáját (az európai uniós tajkártya is megfelelő).  
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