MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 15. hét
Megújul a Vasúti Alágazati Párbeszéd Bizottság működése
Az ötéves működést követően a törvény szerint tovább folytatja munkáját a megújult VÁPB.
A Vasútiszállítás Alágazati Párbeszéd Bizottság (VÁPB) megújítása céljából összeültek a vasúti
alágazatban működő szakszervezetek. Megállapodtak a VÁPB további aktív működésében és
érdekeltek abban, hogy ágazati KSZ jöjjön létre. Ezért kinyilvánították azon szándékukat, hogy ezzel
is erősítik a munkaügyi kapcsolatok rendszerét az érintett munkáltatókkal. Az ágazati részvételt
megállapító bizottság határozata alapján a Vasutasok Szakszervezete, a Mérnökök és Technikusok
Szabad Szakszervezete és a VDSZSZ Szolidaritás döntési hatáskörrel, a PVDSZ és a VFSZSZ
tárgyalási hatáskörrel vesz részt a bizottság munkájában.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete bejelentette az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság felé a
részvételi szándékát. A reprezentatív szakszervezetek megállapodtak, hogy az MTSZSZ a soros
elnökséget a VDSZSZ Szolidaritásnak adja át, azt követően a Vasutasok Szakszervezete, majd
ismét a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete veszi át a soros elnökséget.
Hamarosan lejár a 2016-os SZÉP kártya juttatások érvényessége
A Széchenyi Pihenőkártyákra (SZÉP kártya) 2016. december 31-ig utalt juttatások érvényessége a
hatályos jogszabályok értelmében 2018. május 31-én lejár, az érvényesség nem hosszabbítható
meg. Ez azt jelenti, hogy a megadott határidőig fel nem használt összegek a kártyabirtokos számára
elvesznek. Bővebb információkért az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatnak:
OTP: https://szepkartya.otpportalok.hu/fooldal/
MKB: https://www.mkbszepkartya.hu/
K&H: https://www.kh.hu/web/szep-kartya
Véradás április 10-én a MÁV Kerepesi úti székházában
2018. április 10-én kedden 8:00 - 13:00 óra között a MÁV Kerepesi úti irodaház első emeleti
kultúrtermében véradási lehetőség vár mindenkit.
Az MTSZSZ javaslatára módosult a MÁV Zrt, a MÁV-START Zrt és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt
kollektív szerződése, így azt a női munkavállalót, aki egy naptári évben 3, illetve azt a férfi
munkavállalót, aki egy naptári évben 4 alkalommal véradó igazolvánnyal igazoltan vett részt
véradáson, a következő naptári évben kettő munkanap pótszabadság illeti meg.
Kérjük, hozza magával személyi igazolványát, útlevelét vagy jogosítványát, valamint
lakcímkártyáját és eredeti tajkártyáját. Véradás előtt feltétlen étkezzen és igyon. Ezen véradásokon
bárki (aki a kötelező mindenki számára előírt feltételeknek megfelel) részt vehet, nemcsak
vasutasok.
Színházjegy értékesítés az MTSZSZ szervezésében április 10.én
9:00-11:00 MÁV Zrt. Budapesti Igazgatóság 087 Bp. Kerepesi út 3. Fsz. 143 (kistanácsterem)
12:00-14:00 MÁV Zrt Székházában Könyves Kálmán Krt. 54-60. Fsz. 30 .
12 színházba lehet jegyet vásárolni az MTSZSZ szervezésében.
Az Erkel Színház, az Operaház, a Vígszínház, a Játékszín, a Centrál Színház, a Madách Színház,
a József Attila Színház, a Karinthy Színház, az Újszínház, a Belvárosi Színház, a Thália és a Pesti
Színház kínálatából tudsz választani.

