MTSZSZ HÍRLEVÉL 2019. év 38. hét
V. MTSZSZ Családi Nap
Szeptember 14-én a Vasúttörténeti Park adott otthont az ötödik alkalommal megrendezett
MTSZSZ Családi Napnak, ahol Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke, valamint
Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár köszöntötte a megjelent tagokat és
családtagjaikat. A pódiumbeszélgetés idei témája: „A munkavállalók felkészítése a
technológiai fejlődésre, innováció támogatása a munkahelyeken”. A csillámtetoválás,
mozdony-szimulátorozás, drónreptetés a gyereknek és a felnőtteknek is kellemes időtöltést
kínált. A kisvasutazást, valamint a fordítókorongozást is sokan próbálták ki a gyönyörű
napsütéses időben. Tárlatvezetés, táncbemutató és bűvös-kocka kirakóverseny is színesebbé
tette a délutánt.
Az idei évben több, közel 800-an vettek részt a Családi Napon, a rendezvényről készült fotók,
videók, valamint a részletesebb beszámoló szakszerveztünk honlapjára kerülnek elhelyezésre.
Béremelés az Oriflame Hungary Kft-nél
Az idei év elején végrehajtott 7 %-os béremelést követően az MTSZSZ-szel történt tárgyalások
után 2019. október 1-től újabb 5 % bérfejlesztés valósul meg az Oriflame Kft-nél. A svéd
szépségipari cég magyarországi leányvállalatának Üllőn található a telephelye, ahol 2017 őszén
alakult meg tagcsoportunk.
Bértárgyalási előkészületek az Opel tagcsoportnál
Az Opel tagcsoport ügyvivői és szakszervezetünk országos vezetése egyeztetést tartottak a
következő évre vonatkozó bértárgyalási stratégia meghatározása érdekében. Értékelték a
tagcsoportban zajló munkát, az eddigi eredményeket, a társ szakszervezettel kötött
együttműködési megállapodást és a továbblépés lehetőségeit.
Ismét gyümölcsnap a Jabil cégnél
Szeptember elején gyümölcsnapot tartottak a tiszaújvárosi Jabil cégnél. Az MTSZSZ javaslatára
létrejött kezdeményezést a munkáltató is támogatta, így két napon keresztül friss gyümölcsöket
kaptak a műszakban dolgozók. A gyümölcsöt a szakszervezetek helyi ügyvivői kínálták.
Legyél Te is Gyermekvasutas!
2019. október 5-én, szombaton reggel gyermekvasutas tanfolyam indul Hűvösvölgyben,
amelyre 4., 5., 6. osztályosok jelentkezését várják. Bővebb információk kérhetőek a
jelentkezes.gyermekvasut@mav.hu e-mail címen. Minden, a vasúti szolgálat iránt érdeklődő és
a feltételeknek megfelelő gyermeket várnak.
Kedvezmény az Öltönybirodalomban vásárló MTSZSZ tagok számára
Szakszervezetünk tagjai 12 % kedvezménnyel vásárolhatnak az Öltönybirodalom üzletében,
ahol öltönyök, ingek, nyakkendők, zakók, kabátok, kosztümök, valamint blézerek széles
választéka várja a vásárlókat. További részletek: http://mtszsz.hu/file/downloader9/9.pdf
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