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Az MTSZSZ nyerte az üzemi tanács választásokat a MÁV Szolgáltató Központban 

2020. október 22-28 között a MÁV Szolgáltató Központban Üzemi Tanácsi választásokra került 

sor, amelyet az MTSZSZ nyert meg. Első alkalommal történt a szavazás üzletáganként, így 7 

szervezeti egységben voksolhattak a dolgozók.   

A Humán; az Információs és technológiai szolgáltatások; a Gazdasági; a Beszerzés, szállítás, 

környezetvédelem üzletágakban, illetve a Vezérigazgatói szervezetben is az MTSZSZ jelöltjei 

kapták a legtöbb voksot.  

Köszönjük az MTSZSZ jelöltjeire leadott szavazatokat és gratulálunk a jelöltjeinknek. 

Részletek: https://mtszsz.hu/hirek/az-mtszsz-nyerte-az-uzemi-tanacsi-valasztasokat-a--mav-

szolgaltato-kozpontban oldalon találhatóak.  
 

Megkezdődtek a bértárgyalások a jövő évi bérek rendezésére.  

Az elmúlt hetekben megkezdődtek a tárgyalások a Mercedes, az Opel, a Bosch, valamint a 

Tetra Pak vállalatoknál a 2021. évi bérekről. Nincs könnyű helyzetben a munkavállalói és a 

munkáltatói oldal a vírusveszély miatti termelési bizonytalanságok miatt.  

Első körben egyeztetést folytattunk a vállalatok jelenlegi helyzetéről, a foglalkoztatás 

biztonságáról. A következőkben tesszük meg javaslatainkat és ütköztetjük a vállalatok 

ajánlatával. 
 

Mit nyújt számomra az MTSZSZ - a webinárium 9. része 

November 17-én folytatódott az MTSZSZ által indított webinárium, amelynek múlt heti adásában 

az MTSZSZ tagság előnyeit és kommunikációs tevékenységét elemeztük ki.. A teljes adás 

megtekinthető az MTSZSZ honlapján, illetve youtube csatornáján: 

https://www.youtube.com/watch?v=-rGtcvFcj-s A következő részben november 24-én 13:00 

órától a www.facebook.com/mtszsz oldalon összegezzük az eddigi adások tapasztalatait.  
 

A váci Contitech Fluid Automotive cégnél megnyerte az MTSZSZ a választásokat 

November 13-án és 16-án munkavédelmi képviselő és üzemi tanácsi tagokat választottak a váci 

Contitech Fluid Automotive vállalatnál. Szakszervezetünk jelöltjei mindkét választáson 

valamennyi képviselői helyet megszerezték. Köszönjük a jelöltjeinkre leadott szavazatokat.  
 

Ismét ülésezett a "jegyvizsgáló táska fejlesztési" munkabizottság  

Hosszú idő után ismét ülésezett az MTSZSZ kezdeményezésére létrejött jegyvizsgálói táska 

munkabizottság. A bizottság feladata a táskák használhatóvá tételének kidolgozása, valamint a 

balesetmentes alkalmazás feltételeinek biztosítása. A mostani ülésen az eddigi észrevételek 

alapján elkészülnek a "próbahordásra" tervezett darabok. Az MTSZSZ bizottságba delegált 

tagjai továbbra is azon dolgoznak, hogy a táskák valamennyi biztonsági előírásnak és kényelmi 

feltételnek megfeleljenek.  

 

Köszönjük az egészségügyben, a közellátásban, a közlekedésben, a kereskedelemben 

dolgozók munkáját, és minden dolgozónak a helytállását, aki munkájával hozzájárul a 

rendkívüli helyzet kezeléséhez, valamint biztosítja az ország működését! 
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