MTSZSZ HÍRLEVÉL 2019. év 40. hét
Tárgyalás a Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettesével
Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke az elmúlt héten tárgyalást folytatott Schanda
Tamással, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkárával, a júliusban
megkötött együttműködési megállapodás gyakorlati megvalósításának lépéseiről.
Szakszervezetünk elengedhetetlennek tartja a munkavállalók képzését, felkészítését a jövő
kihívásaira. A megállapodás értelmében a résztvevők szakmai javaslatokkal segítik stratégia
kidolgozását, részt vesznek az ipar 4.0 és az innováció támogatásában, a munkavállalók
szakképzésében, a szakképzésben és a mérnökképzésben való részvételre ösztönzésben.
Ingyenes szemvizsgálatok az MTSZSZ szervezésében
Szakszervezetünk és a Rapidus Optika évek óta ingyenes szemvizsgálati lehetőséget biztosít
azon cégek valamennyi munkavállalója számára, ahol az MTSZSZ érdekképviseletet lát el. A
következő hetekben folytatódik ez a vizsgálatsorozat:
- szeptember 30-án a MÁV-SZK-ban
- szeptember 30- október 2 között Szügyön a Magna Car Top Systemsnél
- október 3- án Cegléden az Infineon cégnél
- október 17-én Szentgotthárdon az Opel vállalatnál.
Jelentkezni a helyi ügyvivőknél lehet. A vizsgálat mindenki számára ingyenes. Az MTSZSZ
tagjai vásárlási kedvezményt vehetnek igénybe a szemüvegkeretre és a szemüveglencsére is.
Ha Te is szeretnéd, hogy azon a telephelyen vagy cégnél, ahol dolgozol szervezzünk ingyenes
szemvizsgálatot, jelezd a mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címre.
34 ezer fővel többen dolgoztak*
A Központi Statisztikai Hivatal közölte, hogy 2019. június–augusztusi időszakban a
foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 517 ezer fő volt, 34 ezer fővel több, mint egy évvel
korábban. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 70,2%-ra emelkedett. A férfiakat magasabb
foglalkoztatási szint jellemezte, mint a nőket, és körükben a javulás is jelentősebb volt. A 20–64
éves korcsoport esetében – amely az Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási
célok alakulásának megfigyelési köre – a foglalkoztatási ráta 0,9 százalékponttal, 75,4%-ra
emelkedett. Az Európai Unió 2020-ra 75%-os célértéket tűzött ki, Magyarországon jelenleg a
korcsoportra vonatkozó foglalkoztatási ráta a férfiaknál 83,2%, a nőknél 67,7%.
Az őszi szünetben is vár a wellness, pihenés, szórakozás és felhőtlen kikapcsolódás
Az MTSZSZ tagjai a Service 4YOU wellness és gyógy szállodáiban jelentős kedvezménnyel
pihenhetnek az őszi ünnepek előtt és alatt. Tiszafüreden, Siófokon, Kehidakustányban,
Zalakaroson, Cegléden, Balatonbogláron, Zamárdiban, négycsillagos hotelekben várják a
kikapcsolódni, pihenni vágyókat. A kedvezményes foglaláshoz szükséges kódot az 06-1-5111804 telefonszámon vagy az mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen lehet elkérni.
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