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A szakszervezet ott tud eredményt elérni, ahol a tagság egységes és erős 

Egy szakszervezet, akkor és ott tud eredményt elérni, ahol megfelelő létszámú tagságot tudhat 

maga mögött. Érdekérvényesítő ereje nagyban függ a dolgozóktól, hogy vállalják-e a 

szakszervezeti tagságot. A tagság vállalásával tudja mindenki erősíteni az érdekképviseletet, 

hogy ezt követően a tagok jogos érdekei mellett kiállva tudjon hatékony érdekvédelmet 

biztosítani a szakszervezet. Segíteni ott tudunk ahol erősek vagyunk. Erősek veled együtt 

lehetünk! Az MTSZSZ közel 70 vállalatnál küzd a jobb munkahelyekért, a magasabb bérekért, 

az emberibb körülményekért. A versenyszféra (Mercedes, Opel, Bosch, Jabil, Ericsson) és a 

legnagyobb közszolgáltató vállalatoknál (MÁV-csoport) látja el a munkavállalók érdekvédelmét. 

Ha még nem vagy tag, csatlakozz hozzánk: http://mtszsz.hu/csatlakozz 
 

Folytatódtak a Kollektív Szerződés tárgyalásai az ebm- papst Kft-nél 

Újabb egyeztetések történtek az elmúlt héten az MTSZSZ és az ebm-papst Hungary Kft. 

vezetése között a kollektív szerződés módosítására vonatkozólag. A vállalat telephelyeinek 

változásai miatt szükségessé vált a kollektív szerződés módosításáról szóló tárgyalás, a 

munkavállalói juttatások egységesítése érdekében.  
 

Folyamatosan bővülnek az V. MTSZSZ családi nap programjai. Tessék regisztrálni! 

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

budapesti Vasúttörténeti Parkban. 

Pódiumbeszélgetés, gyerekeknek csillámtetoválás, mozdonyszimulátor - és drónvezetés, 

egészségügyi tanácsadás, kvízjáték és tombola, bűvöskocka kirakó verseny, tárlatvezetés a 

parkban, fordítókorongozás, kisvasutazás várja a rendezvényre kilátogató tagjainkat. 

Jelentkezni a 06-1- 511-1804 telefonszámon vagy a csaladinap@mtszsz.hu e-mail címen lehet.  
 

Az MTSZSZ jogsegélyszolgálat minden tag számára ingyenes 

Szakszervezetünk tagjai számára folyamatos jogsegélyszolgálatot működtet. Munkajogi 

ügyekben ingyenes jogi tanácsadást biztosítunk, valamint tagjainkat ingyenesen képviseljük a 

munkáltató előtt. Jogászaink segítséget nyújtanak egyéb - családjogi vagy polgárjogi - ügyekben 

is. Elérhetőségek: Budapest Kerepesi út 3 sz. 138 iroda. Előzetes időpont egyeztetés 

szükséges. Dr. Antal-Molnár Emese 06-1-511-1035; antal-molnar.emese@mav.hu;  

Dr. Tóth Sándor 06-1-511-1021; drtoth@mtszsz.hu 
 

Kedvezmény a Baross vendéglőben 

A nyári időszakban is igénybe vehető az MTSZSZ kedvezmény a Baross vendéglőben. A Keleti 

Pályaudvar közelében lévő Baross Vendéglő Szakszervezetünk tagjainak a mindenkori napi, 

legmagasabb vételi árú menü árából 5%-ot, míg az alacarte (étlapról történő) rendelés árából 

10%-ot biztosít. Az étteremben SZÉP kártyát elfogadnak. www.barossvendeglo.hu  
 

Láttad már? 

https://www.youtube.com/watch?v=r0akx5spprg 
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