HÍRLEVÉL 2019. év 23. hét
Az MTSZSZ meghívást kapott a Szakképzési Innovációs Tanácsba
Az MTSZSZ kiemelten fontos feladatának tekinti a munkavállalók képzését, a szakképzést és
felsőoktatási képzést, amely felkészíti a dolgozókat a munkaerőpiac új kihívásaira. Elképzeléseinek
megvalósítása érdekében az Innovációs és Technológiai Miniszter meghívta szakszervezetünket a
Szakképzési Innovációs Tanács ülésére. A testület legfőbb célja, hogy rendszeres fórumot
biztosítson az érdemi párbeszédhez a kormányzat és a szakképzési rendszer meghatározó
szereplői között.
Az MTSZSZ elutasítja a központi üzemi tanácsok kisajátítását
A MÁV-nál és a MÁV-START-nál idén tavasszal megtartott üzemi tanács választásokon az MTSZSZ
kiválóan szerepelt, mindkét vállalatnál több tagja bekerült a helyi testületekbe, vállalati szinten több
ezer szavazatot kaptak jelöltjeink (MÁV-nál 9.000; START-nál 16.000). Így etikátlan, hogy a központi
üzemi tanácsokba jelöltjei nem kerületek be. Az alakuló ülések több esetben jogilag kifogásolható
módon zajlottak, ezért az MTSZSZ megteszi a szükséges lépéseket.
http://mtszsz.hu/hirek/egyes-szakszervezetek-kisajatitottak-kozponti-uzemi-tanacsokat

Kedvezményes nyaralás Horvátországban az MTSZSZ tagjai számára
Szakszervezetünk tagjai kedvezményesen üdülhetnek Horvátország legszebb részein (Vodice,
Sibenik, Sutivan és Brač). Az elhelyezések stúdiószobákban vagy panzió jellegű szobákban, illetve
apartmanokban, a létszámnak megfelelően 2 főtől 6 főig.
A kedvezmény mértéke tagjaink számára minimum 10 %
Bővebb információ, illetve jelentkezés MTSZSZ kóddal lehetséges a panorama85@gmail.com email címen.
MTSZSZ kód kérhető a + 36 1 511 1804 telefonszámon vagy az udules@mtszsz.hu e-mail címen.
http://mtszsz.hu/hirek/mtszsz-panorama-udulesi-kedvezmeny

Köszöntjük a pedagógusokat
Pedagógus nap alkalmából az MTSZSZ tisztelettel köszönti a tanárokat, tanítókat, oktatókat. Egy
1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként június
első vasárnapját Pedagógus Napnak nyilvánította. Megünneplésére először 1952-ben került sor.
2011-ben budapesti tanárok alakították meg az MTSZSZ Pedagógus Tagozatát, amelyhez azóta
több általános és középiskola tanárai csatlakoztak.
25 éves a Gúla magazin
1994 május második felében jelent meg első alkalommal a Gúla, a Mérnökök és Technikusok
Szabad Szakszervezetének magazinja, amely többször is megújult
az évek alatt. A
negyedévszázados múltra a következő számban tekintünk vissza.
Győztes választások a MÁV Budapesti Területi Igazgatóságán
Az üzemi tanácsi választásokon az MTSZSZ jelöltjei 76 %-os eredményt értek el, így az 5 tagú
testületbe 4 tagunk került be. Az 5 tagú munkavédelmi bizottságba szintén 4 jelöltünk kerül be.
Köszönjük jelöltjeink támogatását.
Tekintsd meg az MTSZSZ bemutatkozó filmjét: https://www.youtube.com/watch?v=o60uGPn8fIQ
www.mtszsz.hu
www.facebook.com/mtszsz

