MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 11. hét
Demonstráció március 15-én
Szakszervezetünk tagjai március 15-én a Hősök terén gyülekeztek a szakadó
esőben, hogy a több tízezres tömeggel közösen vonuljanak át a Kossuth térre, ahol
az oktatás helyzetéért demonstráltak és ehhez több, mint 70 civil szervezet
csatlakozott. Mint ismeretes, az MTSZSZ-nek pedagógus tagozata is van, így
kiemelten fontosak az ő érdekei mellett, az oktatás helyzete és ezáltal a jövő
generációjának a fejlődése.
Színházjegy vásárlási lehetőség március 22-én
12 színházba lehet jegyet vásárolni az MTSZSZ szervezésében:
- Március 22-én kedden 9:00-11:00 óra között a Kerepesi út 3. székház 137.sz.
irodájában.
Bővebb felvilágosítás kérhető Gresa Judittól a gresajudit@t-online.hu e-mail címen.
Készenléti jellegű munkakörök helyzete a MÁV csoportnál
Ha a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére
vasárnapra rendes munkaidőt osztottak be, számára a közvetlenül megelőző
szombatra rendes munkaidő nem osztható be a törvényi rendelkezés szerint.
Várhatóan a munkáltató minden érintett részére külön kezdeményezés nélkül ki fogja
fizetni az őt megillető összeget. Amennyiben mégsem így történne, az MTSZSZ a
tagjainak az érdekében el fog járni a kifizetéssel kapcsolatban - ha szükségesmindenkitől megbízást fog kérni és pertársaságot fog alakítani, így érvényesítve
tagjai részére a jogos követeléseket.
Témával kapcsolatosan a MÁV Zrt. március 22-re VÉT ülést hívott össze. A VÉT –et
követően további tájékoztatást adunk arról, hogy mi a munkáltató álláspontja a
témában.
Tagjainknak kedvezményes mobil szervizelés az A+ GSM üzletében
Szakszervezetünk és az A + GSM KFT megállapodása alapján jelentős
kedvezményeket biztosít az üzlet termékeire valamint a szervizelésre. Mobilszerviz
tevékenység: adatmentés 10%, készülék szerviz: 20.000 Ft értékig: 5% kedvezmény,
20.000 Ft érték felett: 10% kedvezmény. Szervizelés előtt érdemes egyeztetni emailen vagy telefonon. Csak azoknak a gyártóknak a telefon típusait javítják, ami a
honlapukon is szerepel, ettől eltérő típusok esetében mindig előzetes egyeztetés
szükséges (pl.: hipermarketek saját márkás termékei). Bővebb információ: 30/6486880, és info@aplusgsm.hu.
Az üzletben kávézó is működik, ahol 10 % a kedvezmény a fogyasztásra (kávé, tea,
üdítő) A kedvezmény igénybevételéhez MTSZSZ tagkártyád bemutatása szükséges.

Te kedvelted már a www.facebook.com/mtszsz oldalt?
Ha nem, Tedd meg most!
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