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Üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a MÁV-START -ban 

A következő hetekben üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokra kerül sor a 

MÁV-START valamennyi szervezeti egységénél. Az MTSZSZ számára a vasutasok a 

legfontosabbak, ezért nem kezdett bele előre a pozíciók szétosztásába, számunkra  nem a 

vállalatok felügyelő bizottságába betölthető helyek száma a mérvadó, hanem a biztonságosabb 

és élhetőbb munkahelyek megteremtése, a szociális érzékenység erősebb megjelenítése.  

Szakszervezetünk jelöltjei között a legtöbb munkakör képviselői megtalálhatóak. Jegyvizsgálók, 

pénztárosok, munkaidőbeosztás-készítők, személyszállítási ügyeletesek, járműszerelők, 

kocsivizsgálók, mozdonyvezetők, pénztárellenőrök, szakértők, tisztítási átvevők, reszortosok, 

személyszállítási irányítók, munkaidő-beosztás készítők, diszpécserek, részlegvezetők. 

Támogasd szavazatoddal az MTSZSZ jelöltjeit! 
 

TE HOGYAN LETTÉL MTSZSZ TAG? 

Emlékszel még mikor, miért, miként lettél tagja az MTSZSZ-nek?  

Ki mesélt Neked először a szakszervezetről, hol és mivel keltette fel az érdeklődésedet?  

Várjuk a Te személyes történetedet is. A legjobb, legérdekesebb történeteket díjazzuk és 

megjelenítjük a Gúla magazinban, valamint honlapunkon.  

A történeteket a novodonszki.andras@gmail.com e-mail címre várjuk. 

További részletek kérhetőek Novodonszki Andrástól a novodonszki.andras@gmail.com e-mail 

címen. 
 

Támogasd adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt 

Kérjük, segítsd Te is a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt, amelynek célja a 

hátrányos helyzetben lévő tagok és családjuk támogatása. Adószámunk: 18647615-1-42      A 

személyi jövedelemadód 1%-át az MTSZSZ alapítványának is felajánlhatod. 

Részletes tájékoztató és útmutató a felajánlásról a honlapunkon olvasható, amely elérhető az 
alábbi linkre kattintva: http://mtszsz.hu/hirek/ado-egy-szazaleka-a--mernokok-es-technikusok-
egymasert-alapitvany-szamara 
 

Óraátállítás március 31- én * 

Március utolsó hétvégéjén, szombatról vasárnapra virradó éjszaka hajnali 2:00-ról 3:00-ra kell 

előretolni az órákat, így tovább élvezhetjük a nappali világosságot. Az Európai Parlament 

illetékes bizottsága március elején támogatásáról biztosította az évenkénti kétszeri óraátállítás 

gyakorlatának 2021-es megszüntetését. A közlekedési és idegenforgalmi szakbizottság 

határozata nyomán az indítvány hamarosan az EP plenáris ülése elé kerülhet, a végső döntést 

pedig majd az EU jogalkotó szervei fogják meghozni. 
 

Márciusi kvízjáték nyertese 

A 11.heti hírlevélben feltett kérdésünkre, hogy " Mikor jelent meg az első MTSZSZ hírlevél? 

A helyes válasz: A. 2015. év 38. hetében  

Nyertesünk: Babarczy Annamária, Gratulálunk.   
 

* forrás: femina.hu 
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