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Közös fellépés a Rail Cargo Hungaria Zrt-nél 

A Rail Cargo Hungaria Zrt-nél képviselettel rendelkező valamennyi szakszervezet közösen 

tiltakozik a munkáltató határtechnológiai intézkedései miatt, amely során a cég a külföldi 

üzemváltó állomásokról visszavonul. Az intézkedés forgalomvesztéshez, illetve a jól képzett 

határállomásokon dolgozó munkaerő elvesztéséhez vezet. A érdekképviseletek a 

határtechnológia módosításáról szóló döntés visszavonását elkerülhetetlennek tartják.  
 

Folyamatosan bővül a váci Contitech tagszervezet 

Az elmúlt napokban folyamatosan erősödött szakszervezetünk a váci Contitech cégnél. Nap, 

mint nap egyre több dolgozó választja érdekeinek képviseletére az MTSZSZ-t. A vállalatnál 

egyre többen ismerik fel, hogy eredményes érdekképviseletre és jogsegélyre mindenkinek 

szüksége van.  
 

Folytatódtak az egyeztetések a szentendrei Skanzenben dolgozó taginkkal 

Az elmúlt héten az MTSZSZ országos vezetése ismét egyeztetést tartott a szentendrei 

Skanzenben dolgozó ügyvivőkkel. A tagszervezet pár héttel ezelőtti megalakulását követően 

került sor az újabb egyeztetésre, ahol a jogszabályi háttér átalakulása, valamint a szakszervezet 

helyi tagozatának működése volt napirenden.  

 

A forgalmi szolgálattevők munkakörülményeinek javítása kiemelt faladat 

12 órán át tartó felelősségteljes munka nem végezhető el úgy, hogy nem biztosítottak a 

megfelelő munkakörülmények. Az elmúlt héten több forgalom lebonyolításában résztvevő 

szolgálati helyen is jártunk, ahol a beázásokra, nem megfelelő székekre, illetve a forgalmi irodák 

kialakítására tettek észrevételeket, alapprobléma továbbra is az elővárosi forgalomban a 

vonatok számának további növelése, ami újabb terheket jelent.  
 

 

Megjelent a Gúla magazin 2020 / 3 száma 

A magazin legújabb számában olvashatsz: a munkaerőpiac átalakulása a COVID-19 után, 

járványügyi helyzet a mindennapokban, bemutatkozik Török Miklós az Ericsson tagcsoport 

ügyvivője, 5 éve az MTSZSZ-nél Kása Attila és Novodonszki András, jó gyakorlatok az Eisberg 

magyarországi üzemében, megalakult a Skanzen tagszervezet, bővül a szakszervezet 

irodahálózata, az ipari és a vasutas tagozat fényképes-szöveges üzenete.  

Az újság elolvasható: https://mtszsz.hu/file/downloader/24.pdf 
 

Várjuk válaszodat a Facebookon  

Keresd fel érdekképviseletünk facebook oldalát és jelöld be a rád igaz állítást, az alábbiak 

szerint: 

1. Nyisd meg a Facebookon a www.facebook.com/mtszsz oldalt. 

2. Az első posztnál jelöld be a rád igaz állítást. 

3. Kedveld ezt a posztot és az MTSZSZ oldalát (ha még nem tetted meg) 

Válaszoddal Te is hozzájárulsz a minél szélesebb körű kommunikációnkhoz. 
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