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Tárgyalás a szentendrei Skanzen főigazgatójával 

A Skanzenben július elején megalakult tagszervezet kapcsán szakszervezetünk vezetése 

egyeztetést tartott a szentendrei Skanzen vezetésével. A tárgyalás középpontjában a 2020.évi 

XXXII. törvény alapján történő változás állt, amely alapján a kulturális intézményben 

foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonnyá alakul 

át.  

Egyeztetés az Infineon ügyvivőivel 

A vállalatnál folytatott érdekvédelmi stratégia és az ügyvivők közötti feladatok meghatározásáról 

tartottak egyeztetést a cégnél dolgozó tagjaink az országos vezetőséggel. Az MTSZSZ 

szerepének további erősítésére, a jogsegély szolgálat működésére, illetve a szolgáltatások 

igénybevételére is kiterjedt a megbeszélés.  
 

Választásokra készülve egyeztetés a Contitech cégnél dolgozó ügyvivőivel 

Egyeztetéseket tartottunk a váci Contitech cégnél dolgozó ügyvivőinkkel, a megbeszélés 

legfontosabb témája a hamarosan megrendezésre kerülő üzemi tanácsi és munkavédelmi 

képviselő választások voltak. Az érdekvédelmi feladatok ellátásának lehetőségei mellett a     

vállalatnál működő alapszervezet kommunikációja is a megbeszélés témája volt. 

 

MTSZSZ nap a Bosch cégnél dolgozó tagjaink számára 

A miskolci Csanyik-Völgy adott otthont az első alkalommal megrendezésre kerülő MTSZSZ 

napra a Bosch cégnél dolgozó tagjaink számára. A csodálatosan szép természeti környezetben 

lehetőség volt a szakszervezeti élet mindennapi kérdéseit átbeszélni, a gyerekeket légvár és 

ügyességi feladatok várták, míg a felnőtteket kvízjáték szórakoztatta.  

 

Változások a Rail Cargo határtechnológiai folyamataiban 

A munkáltató tájékoztatta a szakszervezeteket arról, hogy a határátmenetekben a pandémiás 

időszakban előfordult utazási korlátozások akadályozták az árufuvarozási tevékenységet, 

megnehezítették a munkavállalók külföldön lévő üzemváltó állomásokra történő munkába 

járását. Ezért döntés született a határforgalmi technológiák átalakításáról, melynek keretében 

az állomási személyzet visszavonásra kerül valamennyi külső (szomszéd ország területén lévő) 

üzemváltó állomásról. Az MTSZSZ egyeztetett a tervezett változásokról, majd VÉT keretében 

folytatódtak a tárgyalások. Véleményünk, hogy személyes jelenlét nélkül a folyamatok nem 

biztos, hogy gördülékenyen működnek majd, az érintett munkavállalók számára előnytelen 

változások a lojalitásukat veszélyeztetik és nem utolsó sorban a vállalat piaci pozíciója is 

sérülhet 
 

Ne hagyja kárba veszni MOL-MTSZSZ kártyája által nyújtott lehetőségeket 

Amennyiben szeretnéd, ha aktív maradna a MOL-MTSZSZ kártyád, kérjük, hogy használd 

kedvezmény érvényesítésére bármelyik MOL töltőállomáson 2020. augusztus 31-ig. Ezt 

követően minden 12 hónapot meghaladóan nem használt kártya letiltásra fog kerülni és nem 

lesz lehetőség a kártya újbóli aktiválására. https://mtszsz.hu/hirek/mol-kartyahirek 
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