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Drágul a benzin ára? MTSZSZ tagként olcsóbban tankolhatsz!
Rendeld meg Te is az MTSZSZ - MOL kártyát, amellyel olcsóbban tudsz tankolni a MOL
magyarországi benzinkútjain.
A kártya megrendelése nem jár költséggel, azt az MTSZSZ bármely tagjai igényelheti a:
https://mtszsz.hu/mol-partnerkartya oldalon.
Az MTSZSZ - MOL kártyával a kedvezmény mértéke tankolásonként 6 + 1 Ft / liter, amelyből 6 Ft /
liter azonnali forint kedvezmény, még 1 Ft pedig Multipont kedvezmény.
Az igényelt kártya a megadott levelezési címre kerül kipostázásra, várhatóan pár héten belül.

Október a látás hónapja! Rapidus Optika
Az MTSZSZ és a Rapidus Optika évek óta ingyenes szemvizsgálati lehetőséget biztosít mindenki
számára azoknak a cégeknek telephelyein, ahol ellátja a dolgozók érdekvédelmét. A vizsgálatokat
követően pedig 40 %-os vásárlási kedvezménnyel élhetnek szakszervezetünk tagjai. Október a
látás hónapja, szakszervezetünk is felhívja a figyelmet a látásvizsgálatok és a megelőzés
fontosságára, az alábbi videóban megismerhetitek a Rapidus Optika által kínált lehetőségeket: :
Rapidus Optika (a linkre történő kattintással indul a videó)
Az MTSZSZ az év következő hónapjaiban is folytatja szemvizsgálati programját, részletek a
faliújságokon, a facebook oldalunkon, illetve szakszervezetünk helyi ügyvivőitől kérhető.

Az MTSZSZ nyerte a választásokat a Pécsi Területi Igazgatóságon
Szeptember 29-30 között üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokat tartottak a MÁV
Zrt Pécs Területi Igazgatóságán. A szavazáson a választásra jogosultak 80 % vett részt. Az
MTSZSZ jelöltjei a leadott szavazatok 66 % szerezték meg. A testületbe két tagunk került. A
munkavédelmi képviselő választást az MTSZSZ jelöltje nyerte meg.
Köszönjük a jelöltjeinkre leadott szavazatokat. A testületbe kerülteknek gratulálunk és számukra
eredményes munkát kívánunk.

Október 7 a Tisztes Munka Világnapja
Október 7. a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) által kezdeményezett Tisztes munka
világnapja. A szakszervezetek folyamatos küzdelmet folytatnak a munkavállalók érdekében a
tisztességes bérekért és munkakörülményekért.
200 millió munkahely szűnt meg a pandémia miatt – áll a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség
adataiban. A Tisztes munka világnapja alkalmából a foglalkoztatás és a jövő munkavállalóinak
kérdése vetődik fel legerőteljesebben az idei évben.

Megalakult a MÁV SZK Központi Üzemi Tanácsa
Október 7-én megalakult a MÁV SZK Központ Üzemi Tanácsa, amelybe hat üzletág üzemi tanácsai
delegáltak tagokat-. Az alakuló ülésen megválasztásra került a KÜT elnöke és elnök-helyettesei.
Sikeres munkát kívánunk számukra.

