
 

www.mtszsz.hu 

www.facebook.com/mtszsz 

 

  
 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2019. év 24. hét 
 

Választások a Contitech Fluid Automotive  

2019. július 12-15 között üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választásra kerül sor a 

Contitech Fluid Automotive cégnél.  Szakszervezetünk az elmúlt héten lezárta a jelölt állítási 

folyamatot, jelöltjeink a dolgozók széles rétegéből kerültek ki, így megválasztásuk esetén 

valamennyi munkavállalót képviselni tudnak majd a megalakuló testületekben. 
 

Elfogadhatatlan a Központi Üzemi Tanácsok helyzete a MÁV-nál és a START-nál 

Az elmúlt időszakban a MÁV-nál és a MÁV-START- nál is alakuló ülést tartott a Központi Üzemi 

Tanács, ahol figyelmen kívül hagyták a választásokon elért eredményeket, így megalakulások 

etikátlan, sőt jogilag is kifogásolható. Szakszervezetünk a szükséges lépéseket megtette és 

megteszi, erről a cégek vezetését is tájékoztatta.  
 

Konzultáció és további bővülés az Infineon cégnél 

A Társasság jelentős mértékű termelési struktúra-váltást hajtott végre külső indokokra való 

tekintettel, ami a munkavállalók nagytöbbségére kiható intézkedésekbe fogalmazódott meg 

ennek okán szakszervezetünk konzultációt kezdeményezet a kiváltó okok megismerésére, a 

meghozott intézkedések megtárgyalására. 

Az elmúlt héten sikeres tagszervezéssel egybekötött tájékoztatót tartott szakszervezetünk a 

ceglédi gyárban, ahol megalakulása óta folyamatosan bővül az MTSZSZ.  
 

Kitüntették az MTSZSZ pedagógus tagozatának egyik tagját 

Elismerést vehetett át  Siposné Kaszonyi Andrea, aki kiváló pedagógusként és vezetőként 

kiemelkedő munkájáért  Kispestért díjban részesült. A tanárnő a kispesti Vass Lajos Általános 

Iskola pedagógusa, hosszú ideje szakszervezetünk tagja. Kitüntetéséhez gratulálunk!  
 

Június 15-től jön a balatoni turisztikai szezonhoz igazodó nyári menetrend* 

A tavalyi évhez képest a menetrendi kínálat tovább bővült, a vonatok nagyobb kapacitással 

közlekednek, és egyéb fejlesztések is megvalósulnak a versenyképes és magas minőségű 

vasúti szolgáltatás érdekében.További részletek: https://www.mavcsoport.hu/mavinform/junius-

15-tol-jon-balatoni-turisztikai-szezonhoz-igazodo-nyari-menetrend 
 

Olcsóbb autóalkatrészek az MTSZSZ tagjainak 

A carmix.hu webáruházban leadott rendelésekre további 4% kedvezmény a honlapon 

feltüntetett árakból. 

A carmix.hu áruházban feltüntetett árak már alapban is 40-50% kedvezményt tartalmaznak, a 

4% további kedvezmény ehhez adódik hozzá. A kedvezmény igénybevételéhez először 

regisztrálni kell a weboldalon és a "Vállalat" mezőbe feltüntetni a kedvezményhez szükséges 

kódot, amelyet az MTSZSZ központi iroda felhívásával kapnak meg a +36 (1) 511 1804 

telefonszámon vagy a mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen kérhetnek a szakszervezet 

tagjai. Ezután a kiszolgáló visszaigazolást küld az ügyfél email címére a sikeres kedvezmény 

hozzárendeléséről. Majd az ügyfél elküldheti megrendelését, az árak már tartalmazni fogják a 

kedvezményt. A webáruház elérhetősége: www.carmix.hu  
 

file:///C:/Users/Putz%20Erzsébet/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A7NOIA52/www.mtszsz.hu
file:///C:/Users/Putz%20Erzsébet/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A7NOIA52/www.facebook.com/mtszsz
https://www.mavcsoport.hu/mavinform/junius-15-tol-jon-balatoni-turisztikai-szezonhoz-igazodo-nyari-menetrend
https://www.mavcsoport.hu/mavinform/junius-15-tol-jon-balatoni-turisztikai-szezonhoz-igazodo-nyari-menetrend
file:///C:/Users/Putz%20Erzsébet/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A7NOIA52/www.carmix.hu

