MTSZSZ HÍRLEVÉL 2020. év 8. hét
Ne hagyd elveszni az adód 1 %-át! Segíts, hogy segíthessünk!
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete által 2014-ben létrehozott Mérnökök és
Technikusok Egymásért Alapítvány célja az MTSZSZ váratlan és nehéz élethelyzetbe kerülő
tagjainak támogatása.
Kérjük, hogy támogasd Te is adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt.
Segíts, hogy segíthessünk!

Adószámunk: 18647615-1-42
Mielőbb meg kell állapodni a bérekről, a VBKJ-ról és a cégnél eltöltött idő anyagi
elismeréséről a MÁV-csoportban
Február 12-én Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésre került sor a MÁV Zrt-ben, amelyen a
munkáltató az előzetes várakozásokkal ellentétben nem adott át az érdekképviseletek számára
bérajánlatot. Az MTSZSZ elfogadhatatlannak tartja, hogy február közepén még nem tud a
munkáltató bérajánlatot adni, illetve nyitott kérdés a választható béren kívüli juttatások helyzete
és a szenioritás anyagi elismerése. A tárgyalást követően a kollektív szerződést kötő
szakszervezetek, a KVKF tagjai megállapodtak abban, hogy összehívják a Közszolgáltató
Vállalatok Konzultációs Fóruma munkavállalói oldalát azért, hogy összehangolják a
bérkövetelésekkel, illetve a megállapodások megkötésével összefüggő cselekvési terveiket.
Továbbiakban a VÉT ülésen a munkáltató tájékoztatást adott a pandémiás helyzetek kezelésére
szóló utasításban foglaltakról, valamint közel 60, a kollektív szerződést módosító javaslat
előzetes megvitatása is megtörtént.
Üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választások az Opel Cégnél
Február 21-én üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásra kerül sor az Opel cégnél.
Támogasd szavazatoddal az MTSZSZ jelöltjeit és tegyünk együtt az Opel Szentgotthárd minden
dolgozójáért, folytatva a megkezdett munkát az üzemi tanács által biztosított lehetőségek
kihasználásával, valamint az egészséges és biztonságos munkakörnyezet biztosításáért.
Megjelent a Gúla magazin 2020 / 1 száma
A magazinban olvasható cikkek: Innováció az érdekvédelemben; 8 %-kal emelkedett a
minimálbér és a garantált bérminimum; Bemutatkozik Nyitrai Gábor; VI. MTSZSZ Akadémia;
Együttműködési megállapodás a Magyar Logisztikai Egyesülettel; Év értékelők a versenyszféra
vállalatainál; Munkaszüneti napok díjazása a MÁV-csoportban; Mi mennyi 2020-ban?A
magazin elolvasható: http://mtszsz.hu/file/downloader/22.pdf
Az MTSZSZ tagjai 50 % kedvezménnyel vásárolhatnak vírusvédelmi termékeket
Válaszd az ESET cég átfogó vírusvédelmi megoldásait számítógépedre és / vagy androidos
okostelefonodra, amelyet a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének tagjaként
most 50% kedvezménnyel vásárolhatsz meg.
További részletek: http://mtszsz.hu/file/downloader9/18.pdf
https://www.eset.com/hu/mtszsz/
www.mtszsz.hu
www.facebook.com/mtszsz

