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Megbecsült dolgozók is szükségesek a jelentős közlekedési beruházásokhoz 

Az elmúlt napokban számos vasúti elővárosi fejlesztési terv került bejelentésre, illetve jelenleg 

is zajlanak jelentős beruházások, amellyel a közösségi közlekedést vonzóbbá lehet tenni a 

budapesti agglomerációban élők számára. Az MTSZSZ kiemelten fontosnak tartja, hogy a 

fejlesztések megvalósításához, illetve a rendszer működtetéséhez anyagilag, szakmailag és 

emberileg megbecsült dolgozók legyenek. A munkakörülmények kialakítására is figyelmet kell 

fordítani a fejlesztések során.  
 

Eredmények a Bosch cégnél 

Az MTSZSZ az elmúlt időszakban kezdeményezte a miskolci Bosch gyárvezetésnél, hogy a 4 

műszakban dolgozók nappalos szünetében is legyen "5 perc plusz fizetett szünet" illetve 

jelenlegi 3 helyett 4 szünet legyen, a tagokkal előzetesen egyeztetett módon elosztva. 

Hamarosan bevezetésre kerül a javasolt rendszer, amely fél év próbaidőszak után kiértékelésre 

és véglegesítésre kerül. Az MTSZSZ egyre több eredményt ér el a dolgozók érdekében, 

amelynek az alapját a folyamatosan és jelentősen bővülő taglétszám biztosítja.  
 

Tájékoztató az Infineon cégnél 

Az elmúlt héten sikeres tájékoztató napot tartottunk a vállalatnál. Mindenkinek lehetősége volt 

kérdéseket feltenni és tájékozódni is az érdekvédelmi tevékenységről, a szakszervezet 

munkájáról, a jogsegély igénybevételéről. Következő alkalmunkra is várjuk az érdeklődőket, ami 

2020.08.25-én lesz 9 órától 16 óráig. 
 

Több vállalatnál választásokkal indul az ősz 

Több cégnél (MÁV Szolgáltató Központ; kecskeméti SMP, a váci Contitech) üzemi tanácsi és 

munkavédelmi képviselő választásokra fog sor kerülni, míg a MÁV Zrt. egyes telephelyein (Déli, 

Záhony Forgalmi Csomópont) munkavédelmi képviselőt kell választani a következő hetekben. 

Kérjük a Társaságnál dolgozókat, hogy valamennyi szavazatukkal támogassák az MTSZSZ 

jelöltjeit.  
 

Ne hagyja kárba veszni MOL-MTSZSZ kártyája által nyújtott lehetőségeket 

Amennyiben szeretnéd, ha aktív maradna a MOL-MTSZSZ kártyád, kérjük, hogy használd 

kedvezmény érvényesítésére bármelyik MOL töltőállomáson 2020. augusztus 31-ig. További 

részletek: . https://mtszsz.hu/hirek/mol-kartyahirek 
 

Együttműködési megállapodás a MÁV Zrt.-nél  

Augusztus közepén aláírt és 2020. december 31-ig hatályos Együttműködési Megállapodás jött 

létre az érdekképviseletek és a MÁV Zrt. között. Így tovább folytatódnak a vállalatnál a MÁV-

ÉVEK és a MÁV-ESÉLY programok, a rekreációs intézkedések (Egészségmegőrző program, a 

kiemelt kockázatú munkakört betöltők számára) illetve az utánpótlás biztosítását megkönnyítő 

ösztöndíj programok.  

Az aláíró felek azt is vállalták, hogy ez év decemberében tárgyalásokat folytatnak egy új 

megállapodás megkötéséről.  
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