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Sikeres szemvizsgálatok a Magna CarTop Systems cégnél 

Az MTSZSZ szervezésében három napon keresztül tartó szemvizsgálatra került sor Szügyön, 

a Magna Car Top Systems cégnél. A vizsgálat mindenki számára szakszervezeti tagságtól 

függetlenül ingyenesen volt biztosított. Tagjaink számára kedvezményes vásárlásra nyílt 

lehetőség, amellyel az újonnan csatlakozók is élhettek. A vizsgálat mellett lehetőség volt 

érdekvédelmi kérdések megvitatására is.  
 

Tárgyalások a Kühne+Nagel cégnél 

A kecskeméti telephelyű Kühne+Nagel cégnél a 2019. évre vonatkozó megállapodás alapján 

további béremelésnek kell megvalósulni az őszi időszakban, ennek érdekében az elmúlt héten 

szakszervezetünk és a cég vezetése egyeztetést tartott. A megállapodás véglegesítése és 

aláírása folyamatban.   
  

Bejárás a MÁV Ferencvárosi Csomópontjának állomásain 

Ferencváros Csomópont területén az elmúlt héten szakszervezetünk országos elnökségi tagja 

és a helyi ügyvivők bejárást tartottak. Számos észrevételt és javaslatot adtak tagjaink a feszítő 

létszám problémára és a munkakörülmények javítására, ezekre a következő tárgyalásokon 

megoldásokat kell találni.  
 

Munkavállalói fórum az Ericssonnál 

Az elmúlt héten az MTSZSZ országos elnökségi tagja és az Ericsson tagcsoport ügyvivője 

tájékoztatót tartott a vállalatnál dolgozők számára. Az érdeklődők a szakszervezeti kedvez-    

mények, és az ingyenes jogsegély szolgálat lehetőségéről is tájékoztatást kaptak.  
 

Ismét üzemi tanács választások a MÁV-START Szombathely TSZVI területén  

2019. október 14-17 között üzemi tanács választásokra kerül sor Szombathely Területi 

Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság területén, mivel a tavaszi választások eredményét 

a Törvényszék megsemmisítette.  

Kérjük, hogy támogasd szavazatoddal az MTSZSZ jelöltjeit, akik a törvény biztosította üzemi 

tanácsi jogokat maximálisan érvényesíteni fogják és töretlenül dolgoznak a jobb 

munkahelyekért, valamint az igazságos jóléti célú pénzeszközök felhasználásáért. 
 

Egyeztetés az Orbico tagcsoporttal 

A néhány hónappal ezelőtt megalakult Orbico tagcsoport vezetőjével egyeztetett 

szakszervezetünk vezetése, a megbeszélésen a szakszervezet helyi működési feltételei, a 

taglétszám bővítésének lehetőségei és a következő időszak bértárgyalásai is napirenden voltak. 

Az Orbico vezető disztribútora számos világszerte ismert minőségi márkának a szépségápolási 

termékektől a gyógyszerekig.  
 

Film az V. MTSZSZ Családi Napról  

Az V. MTSZSZ Családi Napról készült film megtekinthető szakszervezetünk youtube 

csatornáján a https://youtu.be/0LNnZ3WYoyg link megnyitásával.  
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