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MTSZSZ siker a Magna Car Top Systems cégnél zajlott választásokon
Július 14-én üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásra került sor a szügyi Magna Car
Top Systems vállalatnál. A választásra jogosultak 75,2 %-a vett részt a szavazáson.
Az üzemi tanácsi választáson az MTSZSZ jelöltjei 76 %-os eredményt értek el, a testületbe 4
jelöltünk került. A munkavédelmi képviselő választáson hasonlóan jól szerepeltek tagjaink, a
bizottságba szintén 4 fő MTSZSZ jelölt került, köszönjük a rájuk leadott szavazatokat.

Egyeztetés az Opel cégnél dolgozó ügyvivővel
Az elmúlt héten szakszervezetünk központi vezetése egyeztetést tartott a szentgotthárdi Opelben
dolgozó ügyvivőnkkel. A megbeszélés témája volt az idei évre vonatkozó bértárgyalás, valamint a
béremelés tanulságai, a következő tárgyalási időszakra való felkészülési stratégia, az MTSZSZ
helyi tagcsoportjának napi működési gyakorlata, a szakszervezeti családi nap megrendezésének
lehetősége, a térség foglalkoztatási helyzete.

MTSZSZ Fórum Hatvanban
2021. augusztus 3-án (kedden) az MTSZSZ érdekképviseleti fórumot tart a hatvani vasútállomás
oktatótermében (I. emelet)
- Tájékoztató az MTSZSZ tevékenységéről
- Bérmegállapodás a MÁV-VOLÁN csoportban
- Aktuális munkajogi / munkavédelmi kérdések
Várunk minden érdeklődőt! https://mtszsz.hu/hirek/hatvanban-mtszsz-forum

175 éve indult meg a vasúti közlekedés Pest - Vác között
1846. július 15-én indult meg a gőzvontatású vasúti közlekedés Pest - Vác között. Az első járaton
250 fő utazott, a 33, 6 km távolságot a vonat 59 perc alatt tette meg (10 perces dunakeszi
tartózkodással) A vasútvonal építése két évvel korábban kezdődött, az első pesti indóházé pedig
1845. márciusában, amely a mai Nyugati pályaudvar elődje volt. Napjainkban a MÁV-START egyik
legnagyobb utasforgalmat lebonyolító vasútvonala a 175 évvel ezelőtt megnyílt szakasz.

Balatonfüredi Aura Hotelben kedvezményesen nyaralhatnak az MTSZSZ
tagok
Maximális kikapcsolódás és feltöltődés a Tagore sétány közvetlen közelében. Ez a négycsillagos
balatonfüredi Aura Hotel, amely a Hotel & More szállodalánchoz tartozik. A weboldalon található
árakból az MTSZSZ tagok 15 % kedvezményben részesülnek online megrendelés esetén. Az
igénybevételhez szükséges promóciós kód a +36 1 511 1804 telefonszámon igényelhető.

MI MTSZSZ TAGOK VAGYUNK! ÉS TE?
https://mtszsz.hu/galeria/mi-mtszsz-tagok-vagyunk

