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Szakszervezetünk az innováció útján - történelmi jelentőségű megállapodást kötöttünk 

Az MTSZSZ kezdeményezésére történelmi jelentőségű együttműködési megállapodás 

megkötésére került sor az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Mérnökök és 

Technikusok Szakszervezete, a Magyar Mérnökakadémia és a Magyar Mérnöki Kamara 

között. Az MTSZSZ a munkavállalók képzését, felkészítését fontosnak tartja a jövő kihívásaira. 

Szakmai javaslatokkal segíti a stratégia kidolgozását, részt vesz az ipar 4.0 és az innováció 

támogatásában, a munkavállalók szakképzésben, mérnökképzésben való részvételre 

ösztönzésében. A megállapodás az új gazdaságpolitikai jelentőségű technikai és technológiai 

eredmények bevezetését szolgálja. A megállapodás részletei itt olvashatóak:  

http://mtszsz.hu/hirek/szakszervezet-is-lehet-innovativ 
 

A digitalizáció kihívásaira készül a hazai munkaerőpiac 

Buzásné Putz Erzsébet, az MTSZSZ elnöke nyilatkozott a sajtó számára.  "Robbanásszerű 

fejlődés megy végbe a munkaerőpiacon várhatóan már a közeli jövőben. A robotizációval, 

technológiai fejlődéssel járó folyamat elkerülhetetlen, ám ez nemcsak a piaci szereplőknek jelent 

nagy változást, hanem a munkavállalóknak is, ezért elengedhetetlen, hogy segítsük őket a 

felkészülésben" 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/a-digitalizacio-kihivasaira-keszul-a-hazai-munkaeropiac-7146791/ 
 

A bíróság  megsemmisítette az üzemi tanácsi választás eredményét Szombathely TSZVI-

nél 

Az MTSZSZ bírósághoz fordult a választási szabálytalanság miatt. 

2019. áprilisában Szombathely Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság területén is 

üzemi tanácsi választások megtartására került sor, amelynek eredményét a Szombathelyi 

Törvényszék megsemmisítette. A szavazólap ugyanis nem felelt meg az üzemi tanácsi 

választásokkal kapcsolatos kormány rendeletben foglaltaknak és ez a választókra befolyással 

lehetett a választás során. A szavazólap ugyanis alkalmas volt a választók megtévesztésére, 

hiszen kétoldalas volt úgy, hogy a hátoldalán kizárólag az MTSZSZ egyes jelöltjei, illetve 

független jelöltek neve került fel.  
 

Lehet jelentkezni az V. MTSZSZ családi napra 

Az idei évben szeptember 14-én (szombaton) rendezzük meg az MTSZSZ Családi Napot. 

Zenés programokkal, pódium beszélgetésekkel, a Vasúttörténeti Park eszközeinek használati 

lehetőségével, jóízű ebéddel, kvízjátékkal, egészségügyi tanácsadással, játszósátorral - a 

színek csodája (színezőkkel és a gyerekek számára ingyenes csillámtetoválással), hívjuk és 

várjuk tagjainkat! Jelentkezni a 06-1- 511-1804 telefonszámon vagy a csaladinap@mtszsz.hu 

e-mail címen lehet.  
 

Ismét gyümölcsnap a Jabilban  

A tiszaújvárosi Jabil cégnél az MTSZSZ kezdeményezésére, a másik két szakszervezettel és a 

gyárvezetéssel együttműködve havi egy alkalommal gyümölcsnapot tartunk a műszakos 

dolgozók részére.  
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