MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 50. hét
Rövid és sikeres tárgyalások
Rövid, de annál sikeresebb tárgyalásokat folytatott az MTSZSZ elnöke a Mikulással,
amelynek köszönhetően nagyon sok tagunkat látogatott meg személyesen. Akikhez nem
jutott el azok se keseredjenek el, mert videóüzenetet küldött a számukra, amelyet Te is
megnézhetsz:
https://www.facebook.com/MTSZSZ/?ref=aymt_homepage_panel
Év végi jutalom a BKK-nál
A Budapesti Közlekedési Központnál a munkáltató legutóbbi tájékoztatása szerint a
december 7-ei héten már rendelkezésre állnak azok az adatok, amelyek alapján a
munkáltató és a szakszervezetek egyeztethetnek a bérmaradvány felhasználásáról. Az
MTSZSZ a korábbi éveknek megfelelően idén is a bérmaradvány jutalomként történő
kifizetését fogja kezdeményezni.
TÉT ülés a MÁV- Szolgáltató Központnál
Társasági Érdekegyeztető Tanácsülést tartottak a MÁV Szolgáltató Központnál, amelyen
a vállalat vezetése tájékoztatást adott arról, hogy januártól jogutódlással kerülnek át
munkatársak a MÁV, a MÁV-START és az FKG Kft-hez. Az átkerülő munkavállalók
arcképes igazolványra válnak jogosulttá, amit igényelni először januárban lehet.
Ismertették a következő évi képzési tervet, amelyben az e-learning, a mérlegképes
könyvelői és az informatikai képzések kapnak kiemelt szerepet.
A Társaság Kollektív Szerződésének 36. § módosítása is napirenden van.
December 12-én szombaton is mindenkit vár a Baross vendéglő
December 12-én szombaton is mindenkit várnak a Baross vendéglőben (1087 Bp.,
Kerepesi út 1., www.barossvendeglo.hu). Munkanap révén nyitva tart az étterem.
Szakszervezetünk tagjainak a mindenkori napi, magasabb vételi árú menü árából 5%,
míg az alacarte (étlapról történő) rendelés árából 10% kedvezményt biztosít. A
kedvezmény igénybevételéhez az MTSZSZ tagkártyádat be kell mutatni.
Szervezés alatt a következő évi szakmai programok naptára
Az elmúlt hetekben több alkalommal is rendkívül sikeres szakmai látogatásokra került
sor szakszervezetünk szervezésében a BKK FUTÁR Központjába. Nyolc különböző
vállalat munkatársai vettek részt a programon, ahol megismerkedhettek a főváros
közösségi közlekedésének irányítási és utastájékoztatási rendszerének jelentős
részével. A nagy érdeklődésre való tekintettel elkezdtük a 2016. évi programok
szervezését, amelyek közt szerepel a FUTÁR Központ mellett, a MÁV és a MÁV START
üzemirányító központja, a szolnoki járműjavító, a kecskeméti Mercedes-Benz
Manufacturing Hungary Kft gyára, a 4-es metró forgalomirányító-járműkarbantartó
központja, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat Központja. Részletek és
jelentkezési feltételek hamarosan.
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