MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 33. hét
Elszámolás és kifizetés a készenléti jellegű munkakörökben lévőknek a MÁV csoportban
Rendszerhiba miatt hosszabb ideje húzódik a készenléti jellegű munkakörökben foglalkoztatott
munkavállalók számára az elszámolások megküldése. A MÁV tájékoztatása szerint a 2013. április
01. napja és 2015. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó bérpótlék különbözetek 2016.
augusztus 31. napjáig egy összegben kifizetésre kerülnek.
A 2016. január 01. napja és 2016. március 31. napja közötti időszakra vonatkozó bérpótlék
különbözetek a 2016. augusztus hónapra járó munkabér kifizetésével egyidejűleg kerülnek
kifizetésre. A kifizetések a késedelmi kamatot is tartalmazni fogják.
Mint ismeretes a kifizetésre jogalapot biztosító Munkatörvény könyve 101 § 3 bekezdése
időközben hatályon kívül lett helyezve.
Családi nap a Vasúttörténeti Parkban!
A tavalyi évben rendkívüli sikeres volt szakszervezetünk családi napja. Az idei évben október 1-én
(szombaton) rendezzük meg a családi MTSZSZ napot. Zenés programokkal,
foglalkoztatáspolitikai pódium beszélgetésékkel, a Vasúttörténeti Park eszközeinek használati
lehetőségével, egészségügyi sátorral, gyerekeknek játszóházzal és kvízjátékkal hívjuk és várjuk
tagjainkat. A rendezvény helyszíne a budapesti Vasúttörténeti Park (XIII. kerület, Tatai út 95.)
A park megközelítése a Keleti pályaudvarról vagy Újpest Központtól a 30 és a 30A busszal
lehetséges (leszállás a Rokolya utcánál)
A Nyugati pályaudvarról az Esztergom felé induló 10:20; 11:20 vonatokkal közelíthető meg.
(leszállás Vasútmúzeum megállóban)
A részvétel ingyenes,de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 06-1-511-18-04 telefonszámon vagy
az mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen lehet.
Kedvezményes Vodafone flotta az MTSZSZ tagjainak
Korlátlan belföldi beszélgetés flottán belül, akár 5 darab előfizetés is köthető a családtagok
részére, így Ők is korlátlanul beszélhetnek egymással. Szolgáltatóváltás a telefonszám
megtartásával díjmentes, a megszokott telefonszám az előhívóval együtt megtartható. A
számhordozással kapcsolatos ügyintézést a Vodafone munkatársai vállalják. 20 darab ingyen
sms, 100 perc ingyenes beszélgetés, 50 MB letöltés. Mindez csak havi bruttó 2352 forintért!
Szerezz új mobilt 25.000 Ft kedvezménnyel és netezz szabadon: a kedvezményekért flotta
előfizetésed mellé válassz 3 GB adatopciót, most csak 2990 forintért.
Vodafone Smart Turbó 7 + 3 GB -os belföldi adatforgalommal 1 forintért
LG K4 készülék + 3 GB -os belföldi adatforgalommal 1 forintért
Samsung Galaxy J1 (2016) + 3 GB -os belföldi adatforgalommal 9990 forintért
Flotta igazolás az MTSZSZ központi irodájában kérhető vagy a 06 1 511- 18-04 telefonszámon.

A legfrissebb hírek a www.facebook.com/mtszsz oldalon!
Kedveld, ha mindenről tudni akarsz!
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