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Üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választások a MÁV Szolgáltató Központban 

Október 22-28 között üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választásra kerül sor a MÁV 

Szolgáltató Központban. Az eddigiektől eltérően az üzemi tanácsok üzletáganként fognak 

megválasztásra kerülni. A munkavédelmi képviselőkre továbbra is körzetenként lehet majd 

voksolni. 

Ismerd meg üzemi tanácsi jelöltjeinket: https://mtszsz.hu/valasztasok-a-mav-szolgaltato-

kozpontban/uzemi-tanacs 

Ismerd meg munkavédelmi képviselő jelöltjeinket: https://mtszsz.hu/valasztasok-a-mav-

szolgaltato-kozpontban/munkavedelem 

Fontos, hogy valamennyi  üzletágban valamennyi MTSZSZ jelöltre szavazz. 

Támogasd minden voksoddal az MTSZSZ jelöltjeit, csak így győzhetünk. KÖSZÖNJÜK 
 

Egyeztetés a Schäfer Oesterle ügyvivőivel  

Érdekképviseletünk elnöke és ügyvezető alelnöke tárgyalt a Schäfer Oesterle vállalatnál 

dolgozói ügyvivőinkkel, a bonyhádi cégnél betöltött szerepünkről, a járványügyi időszak okozta 

helyzetről. A tagszervezet megalakulása óta eltelt időszak tapasztalatai és a további 

taglétszám növelés lehetőségei, az érdekképviseleti kommunikáció, a szolgáltató partnerek 

kínálata és a jogsegély szolgálat igénybevételének módja is szerepelt a megbeszélésen.  
 

A munkaviszony megszűnés, az MTSZSZ webinárium 4 részében 

Október 13-án folytatódott az MTSZSZ által indított munkajogi, érdekvédelmi, munkavédelmi 

webinárium, amelynek múlt heti adásában a munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

témakört elemeztük az MTSZSZ jogászának segítségével. 

 A teljes adás megtekinthető az MTSZSZ honlapján, illetve youtube csatornáján: 

https://www.youtube.com/watch?v=y_3N7vsuU9g 

A következő részben október 20-án 13:00 órától a www.facebook.com/mtszsz oldalon a az 

üzemi tanácsokkal kapcsolatos tudnivalókat beszéljük át.  
 

10 éves az MTSZSZ facebook oldala 

Tíz évvel ezelőtt 2010. október 18-án jött létre az MTSZSZ facebook oldala, ahol folyamatosan 

és a lehető leggyorsabban adunk hírt érdekképviseletünk életéről, a tagszervezetek 

működéséről, illetve szolgáltató partnereink kínálatáról. Az évek során számos vállalati  vagy 

területi MTSZSZ facebook csoport jött létre, ahol a speciálisan arra a tagszervezetre 

vonatkozó információkat jelenítjük meg. Tíz év alatt több ezer kedvelője és követője lett 

oldalunknak Amennyiben még nem tetted meg, keresd fel oldalunkat és kedveld, kövesd: 

www.facebook.com/mtszsz  
 

Őszi ajánlat Nagyatádra a Hotel Solárba 

Hangulatos, borkóstolóval egybekötött vacsora, kirándulás idegenvezető kíséretében 

Segesdre  2020 november 6-8 között, félpanziós ellátással, MTSZSZ tagoknak 

kedvezménnyel kínál ősszel is kikapcsolódást a nagyatádi Hotel Solár. További részletek: Tel.: 

82/504-135; 30/500 31 35. www.hotelsolar.hu 
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