MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 37. hét
Pódiumbeszélgetés a II. MTSZSZ családi Napon, október 24- én a Vasúttörténeti Parkban
Cseresnyés Péter a Nemzetgazdasági Minisztérium, munkaerőpiacért és képzésért felelős
államtitkára is elfogadta szakszervezetünk meghívását a Családi Napra. A szórakoztató
programok mellett, pódiumbeszélgetésre is sor kerül, amelynek témája a "Vállalat bővítések kontra létszámhiány". A beszélgetésen azon nagyvállalatok vezetői vesznek részt, ahol az
MTSZSZ érdekvédelmi tevékenységet lát el.
A Családi Napon részvétel az MTSZSZ tagjainknak ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Jelentkezz mihamarabb, de legkésőbb szeptember 16-ig a 06-1-511-18-04 telefonszámon vagy
az mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen.
"A szakszervezeti mozgalom lehetőségei és jövője ifjúsági szemmel" konferencia
Szeptember 9-10-én kétnapos konferenciára került sor a Fiatalok Ligája szervezésében,
amelynek témája a szakszervezetek és az ifjúság kapcsolata volt. A résztvevők sikeres
nemzetközi toborzási módszerek mellett előadást hallgathattak meg "A magyar szakszervezeti
mozgalom a rendszerváltástól napjainkig" témában, valamint munkajogász is válaszolt
kérdéseikre. A 7 tagú Ifjúsági Bizottságba az MTSZSZ részéről Novodonszki Andrást választotta a
Liga elnöksége.
Bevezetésre került a MÁV-START új segélyezési utasítása
A 2016. évi 31. MÁV-START értesítőben megjelent a Társaság új segélyezési utasítása, amely
tartalmazza a temetési, a szociális és a rendkívüli segélykérések menetét, valamint a szükséges
új nyomtatványokat, amelyeket szeptember 1-jétől kell használni.
Akinek az utasítással kapcsolatban kérdése van, keresheti Novodonszki Andrást, a
novodonszki.andras@gmail.com címen.
Szeptemberben is ingyenes szemvizsgálat és kedvezményes vásárlás
Szeptemberben is folytatjuk a mindenki (nem MTSZSZ tagok) számára is ingyenes
szemvizsgálatokat, a tagok számára kedvezményes szemüveg vásárlási akciókat, azonban
tagjaink 30% kedvezménnyel vásárolhatnak szemüveg keretet és lencsét, valamint 5.000 Ft
további kedvezményt is kapnak.
Szeptember 14-én (szerdán) 09:00 - 15:00 órák között a Déli pályaudvaron (felvételi épület 1
emelt, 137 teremben.
A vizsgálatra jelentkezni Pogonyi Józsefnél a 06 1 511 50 11 telefonszámon kell.
Szeptember 15 -én (csütörtökön) 09:00 - 15: 00 órák között a Szolnokon a vasútállomáson
(Czigler épület nagytárgyaló, 2.emelet)
A vizsgálatra jelentkezni Dr. Molnár Józsefnél a 30 / 539 - 3377 telefonszámon kell.
Lapzárta a Gúla magazinnál
Az idei év harmadik Gúla magazinjának lapzártája megtörtént, terveink szerint a Családi Napon kerül
bemutatásra a legújabb szám, amely (az előző két számhoz hasonlóan) a honlapon elektronikus
formában is elérhető lesz.
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