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Több üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választás zajlik a héten 

A MÁV Szolgáltató Központban október 28-ig üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő 

választásokat tartanak. Az eddigiektől eltérően az üzemi tanácsok üzletáganként fognak 

megválasztásra kerülni. A munkavédelmi képviselőkre továbbra is körzetenként lehet voksolni. 

Az ebm-papst Hungary Kft sülysápi telephelyén munkavédelmi képviselő választásra fog sor 

kerülni 27-én és 28-án.  

Töretlenül erősödik az MTSZSZ a váci ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft-nél  

Az MTSZSZ az elmúlt hetekben jelentősen növelte taglétszámát a váci ContiTech Fluid 

Automotive Hungária Kft-nél. A dolgozók a hatékony és szakszerű érdekvédelemért, illetve a 

megfelelő bérekért való küzdelem érdekében választják szakszervezetünket. A kollektív 

szerződés az elmúlt időszakban felmondásra került a cégnél, az MTSZSZ elkötelezett abban, 

hogy mihamarabb megszülessen az új megállapodás, amely a figyelembe veszi a 

foglalkoztatás helyzetét, illetve a munkavállalók jogos érdekeit.  
 

Egyeztetés a Infineon ügyvivőivel  

Érdekképviseletünk vezetése tárgyalt az Infineon vállalatnál dolgozó ügyvivőinkkel, a ceglédi 

cégnél betöltött szerepünkről, a járványügyi időszak okozta helyzetről, illetve a bértárgyalási 

stratégiáról. A következő év legfontosabb feladatairól is egyeztettek, többek között az üzemi 

tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokról is. Novemberben munkavállalói fórum és 

ingyenes szemészeti vizsgálaton is lehetőségük lesz részt venni tagjainknak.  
 

Tárgyalások az a Schäfer Oesterle cég vezetésével 

Videókonferencián tartott egyeztetést szakszervezetünk és a bonyhádi a Schäfer Oesterle cég 

vezetése, az egyeztetés legfontosabb kérdése az év végi juttatás kifizetésének kérdése volt. A 

felek tovább folytatják a tárgyalásokat.  
 

Az üzemi tanácsok szerepe, az MTSZSZ webinárium 5 részében 

Október 20-án folytatódott az MTSZSZ által indított webinárium, amelynek múlt heti adásában 

az üzemi tanácsok megválasztását  és szerepét elemeztük az MTSZSZ szakértőjének 

segítségével. A teljes adás megtekinthető az MTSZSZ honlapján, illetve youtube csatornáján: 

https://www.youtube.com/watch?v=E6LJRhnpfEY  

A következő részben október 27-án 13:00 órától a www.facebook.com/mtszsz oldalon a 

munkavédelemi kérdésekkel kapcsolatos tudnivalókat beszéljük át.  
 

Óraátállítás, kezdődik a téli időszámítás 

Október 25-én, vasárnap kezdődött a téli időszámítás, az órákat hivatalosan hajnali háromkor 

állították át kettőre. Az előnyök mellett szól az energia-megtakarítás, ami éves szinten 

meghaladja a 130 gigawattórát. Hasznos az óraátállítás azoknak is akiknek életritmusa 

egybeesik a  természetes fény ritmusával. A hátrányok közé tartozik, hogy az emberek 

közérzetére rövid távon káros, emiatt megnő a belesetek száma. Sokaknak akár 10-14 napig 

tartó kellemetlen közérzetet, fejfájást és koncentráció-csökkenést okoz az óraátállítás, de a 

stroke előfordulása is gyakoribb az átállítást követő pár napban.  
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