MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL
38. hét
Az MTSZSZ kollektív szerződés kötő fél!
Téves és rosszindulatú információk terjednek Szakszervezetünkről, a Kollektív
Szerződés kötési jogosultságával kapcsolatban. Minden tagunk figyelmét felhívjuk,
hogy az MTSZSZ kollektív szerződés kötő fél - többek között - a MÁV Zrt, a MÁVSTART Zrt, a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft, a MÁV Szolgáltató
Központ Zrt, az Ericsson Magyarország Kft, a RailCargo Hungaria Zrt, a Budapesti
Közlekedési Központ, a Pöyry Erőterv Zrt-nél, a Train Hungary Kft vállalatoknál.
Szolgáltatók a családi napon
A családi napon az Operettszínház (Rómeó és Júlia, Mágnás Miska, Fame)és a
Thália színházelőadásaira kedvezményes jegyeket lehet váltani. A fizetés
bankkártyával és kultúra Erzsébet utalvánnyal is biztosított. A VBKJ terhére számla
kérhető.
Vodafone tájékoztatót tart a flottacsomagjáról és kedvezményes készülékvásárlást
is biztosít.
Sikeres munkavédelmi képviselő választás a MÁV Zrt.-nél
A PFT Főnökség Bp. Keleti szervezeti egységén 2015. szeptember 14-15-16-n
munkavédelmi képviselő választásokra került sor. A választás érvényes és
eredményes volt. Szakszervezetünk nem kötött a voksolásra együttműködési
megállapodást más szakszervezettel, két jelöltünk így önállóan mérette meg magát,
és 27 % eredményt értek el. A munkavédelmi bizottságba került tagunknak
gratulálunk!
Péterfai Kornél könyvbemutatója
Péterfai Kornél, a MÁV-START Zrt munkavállalója, aki egyben Szakszervezetünk
tagja is, bemutatta első könyvét, amelynek címe Bayvillage-i rejtélyek I. A bánya
titka. Az izgalmas krimi közel egy év alatt született meg. Az MTSZSZ családi napon
kedvezményes áron megvásárolható lesz.
Kollektív Szerződés kötés munkálatai a PapstHungary-nál
Tovább folytak a héten a tárgyalások a kollektív szerződés előkészítéséről a vecsési
Papst Hungary Kft-nél. Több pont még mindig vita tárgyát képzi. A Papst Hungary
hűtőventillátorok összeszerelésével foglalkozik, a cégnél 2014-ben alakult meg az
MTSZSZ tagszervezet. Bízunk benne, hogy ennek az évnek a végére a KSZ
aláírhatóvá válik, de tagjaink érdekeinek nem megfelelő megállapodást nem fogunk
kötni.
Kérjük, látogassátok, "kedveljétek" oldalainkat!
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