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A jelen szakszervezete a jövő biztonsága 

MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 
44. hét 

 

Mindenki az MTSZSZ- t választja, 100 %-os a belépési arány 
Az Ericsson által átvett UPC munkatársak számos problémát lának a 
munkahelyükön. Létszámhiány mellett a munkaidő-számítás kezdete és befejezése 
is gondot okoz. Az eddig felkeresett telephelyeken (Szolnok, Székesfehérvár, 
Sopron, Szombathely, Eger, Monor) megtartott érdekvédelmi tájékoztató után 
mindenhol létrehozták tagszervezeteiket és 100 %-os arányban csatlakoztak 
Szakszervezetünkhöz. A felvetett vitás kérdésekről haladéktalanul megkezdjük 
tárgyalásainkat az Ericsson vezetésével.  
 

Még nem elegendő az előrelépés a Rail Cargo bértárgyalásain 
Az elmúlt napokban több tárgyalási fordulóval is folytatódtak a bértárgyalások a Rail 
Cargo Hungáriánál. Kezdeti 0,31% ajánlatról 2%-ra emelkedett a munkáltató 
keresetfejlesztési ajánlata. Az MTSZSZ elkötelezett a további tárgyalások mellett, 
hogy a bérkérdés elfogadható rendezése megtörténjen, bérfeszültség csökkenjen a 
munkatársak között, ugyanakkor a munkahelyek biztonsága se kerüljön veszélybe.  
 

Egyéves a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft 
Október 30-án a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. 1 éves születésnapi 
rendezvényén kitüntetéssel köszöntötték a vállalat munkatársait. Az ügyvezetői és 
igazgatói dicséretben részesülteknek gratulálunk. Ismeretes, hogy a cég 2016-tól a 
MÁV Zrt. keretein belül fogja folytatni a tevékenységét.  
 

Betelt a FUTÁR Központ szakmai látogatásának létszáma 
Kevesebb, mint 2 óra alatt betelt a FUTÁR Központba szervezett szakmai program 
létszáma, a nagyarányú érdeklődés miatt hamarosan újabb látogatást szervezünk, 
illetve további színes és érdekes programokat is fogunk tagjainknak kínálni.  
 

Közeledik az év vége, pihenj kedvezményesen a Service 4YOU szállodáiban 
Az MTSZSZ tagjai a Service 4YOU wellness és gyógy szállodáiban akár 15% 
kedvezménnyel pihenhetnek az ünnepek előtt és alatt. Gyopárosfürdő, Cegléd,  
Hévíz, Balatonfüred, Zalakaros, Balatonlelle, és Kehidakustány várja tagjainkat.  
 

138 éves a Nyugati pályaudvar 
1877. október 28-án nyitották meg a Nyugati pályaudvart, Gustave Eiffell tervei 
nyomán hároméves munkálatok után készült el az új épület, amely azóta is 
kiszolgálja az utazók igényeit. 
 

Kérjük, látogassátok, "kedveljétek" oldalainkat! 
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