MTSZSZ HÍRLEVÉL 2019. év 7. hét
A Tetra Pak cégnél is kétszámjegyű a jövedelem emelkedése
Az MTSZSZ és a TetraPak csomagológyártó cég között is létrejött a bérmegállapodás.
Szakszervezetünk a budaörsi Tetra Pak cégnél is olyan bérmegállapodást kötött, amellyel a
fizikai dolgozók jövedelmében kétszámjegyű emelkedés történt, eszerint a bruttó alapbér tömeg
emelkedése 12 % mértékű, illetve emelkedett a cafeteria juttatás mértéke is. A munkáltatói
önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás mértéke 3,5 %.
Ingyenes szemvizsgálat Debrecenben és Budapesten
Az MTSZSZ mindenki számára ingyenes szemvizsgálatot szervez:
DEBRECEN VASÚTÁLLOMÁS 2019. február 12. kedd 09:00-15:00 órák között
Debrecen vasútállomás, Üzemépület 2. em., Biztber oktatóterem (Rácsos)
Vizsgálatra jelentkezés: Bíró Piroska: Telefonszám 03 / 21 03
BUDAPEST TERÜLETI IGAZGATÓSÁG 2019. február 19. kedd 09:00-15:00 órák között
Budapest, Kerepesi u. 3.sz. Területi Igazgatóság 143. tárgyaló
Vizsgálatra jelentkezés: Réczkai Gabriella üzemi: 01 / 18 04
· Mindenki jogosult az ingyenes szemvizsgálatra és a 30%-os kedvezményre.
· Az MTSZSZ TAGOK részére a fenti kedvezményen felül kuponkedvezmény.
Újabb cégnél jár pótszabadság az MTSZSZ kezdeményezésére
A MÁV FKG KFT- nél is elértük a kollektív szerződés módosítását úgy, hogy az önkéntes
véradók pótszabadságban részesüljenek. Eszerint 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. A módosítás a MÁV, a MÁV-START és a MÁV- Szolgáltató
Központban már korábban megvalósult.
XXV. MÉRNÖK – TECHNIKUS BÁL és Díjátadó Gála
25. alkalommal 2019. február 23-án (szombaton) 18:00 órától kerül megrendezésre a Mérnökök
és Technikusok Szabad Szakszervezete által szervezett Mérnök – Technikus Bál és Díjátadó
Gála, amelynek helyszíne a Hotel Hungária City Center bálterme.
A rendezvényen részt vesz dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és a
szakmai védnökök: Christian Wolf Mercedes Benz vezérigazgató, dr. Homolya Róbert MÁV Zrt.
elnök-vezérigazgató.
Fellépők: Balássy Betti és Varga Feri, illetve a Varidance tánccsoport.
Belépőjegyek vásárolhatók az MTSZSZ irodán (1087 Budapest VIII. Kerepesi út 3. I. emelet
145.) vagy a mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen vagy a 06-1-511-1804 telefonszámon.
Február közepéig mindenki megkapja a munkáltatói igazolásokat
Február közepéig mindenki megkapja a tavalyi jövedelme és esetleges önkéntes pénztári,
nyugdíj-előtakarékossági vagy nyugdíjbiztosítási befizetései után a munkáltatói, kifizetői,
valamint pénztári igazolásokat – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

www.mtszsz.hu
www.facebook.com/mtszsz

