MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 6. hét
Felhatalmazás a sztrájk meghirdetésére
Az MTSZSZ országos elnöksége felhatalmazta a szakszervezet vezetőségét arra, ha a
MÁV Csoportban tartó bértárgyalások továbbra sem vezetnek eredményre, hirdessen
sztrájkot a Társaságnál képviselettel rendelkező többi szakszervezettel közösen.
FEBRUÁR 16 (kedd)
- 09:00 - 15:00-ig a MÁV Kerepesi úti székházában a 143. tárgyalóban szemvizsgálat,
kedvezményes szemüvegvásárlásra lesz lehetőség.
A vizsgálat mindenkinek (nem csak MTSZSZ tagoknak) ingyenes, de jelentkezni kell a
06-1511-18-04 telefonszámon. Az MTSZSZ tagjai viszont 30%-os kedvezményt kapnak
a szemüveglencse, vagy a keret árából és plusz kedvezményként évente egyszeri 5000
Ft-os kupon formájában
- 09:00-11:00-ig 12 budapesti színházba lehet jegyeket vásárolni.
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.
Bővebb felvilágosítás kérhető Gresa Judittól a gresajudit@t-online.hu e-mail címen

Plusz szabadság a gyermekek után
A gyermekek után járó pótszabadság először a gyermek születésének évében, utoljára
pedig abban az évben jár, amikor a gyermek betölti a tizenhatodik életévet.
A gyermek után járó pótszabadság mindkét szülőt megilleti.
Az apának a gyermek születése esetén öt munkanap jár pótszabadságként, amit a
munkáltató legkésőbb a születést követő második hónap végéig, a szülő kérésének
megfelelő időpontban kell kiadnia. Ha ikrek születnek hét munkanapot vehetnek ki ilyen
jogcímen az apák.
Egyeztetések a UPC-től átvett Ericssonos tagjainkkal
A tavalyi év folyamán az Ericsson cég több száz munkatársat vett át a UPC-től, akik
nagyarányban csatlakoztak szakszervezetünkhöz. Az elmúlt időszakban, az egyes
területek ügyvivői és szakszervezetünk vezetői telefonkonferencián tartottak egyeztetést,
megvitatva a felmerülő problémákat és a megoldási lehetőségeket.
Kiemelt flotta akció a Vodafone-nál
MTSZSZ tagok számára kedvezményes készülékek vásárolhatóak új Vodafone flotta
előfizetés esetén, egyes készülékek már 1 Ft- ért a Tied lehetnek.
Az MTSZSZ flottával, a percdíjakkal és a készülékekkel kapcsolatban további kérdések
az mtszsz@mtszsz.hu címen kérhetőek.

Te kedvelted már a www.facebook.com/mtszsz oldalt?
Ha nem, Tedd meg most!
1087 Budapest Kerepesi út 3.
E-mail: mtszsz@mtszsz.hu www.mtszsz.hu

