MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága
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Köszönjük, hogy több száz tagunk látogatott ki a II. MTSZSZ Családi Napra
Szeptember 24-én a II. MTSZSZ Családi Napra több, mint 650 látogató érkezett. Sokan
érdeklődve figyelték a foglalkoztatáspolitikai pódiumbeszélgetést, ahol a MÁV csoport és az
Ericsson vezetői adtak tájékoztatást a létszám, valamint a bérek alakulásáról.
Népszerű volt a gyereksátor és a tárlatvezetés is, számos ajándék talált gazdára a kvízjátékok
során. A zenei műsorokban fellépők kiváló műsorral szórakoztatták a vendégeket.
Kérjük, akik készítettek fotókat a rendezvényről, küldjék meg számunkra, hogy azokat a Gúla
magazin következő számába megjeleníthessük. A fényképeket a novodonszki@mtszsz.hu e-mail
címre várjuk.
Üzemi tanácsi választások a Mercedes gyárban
Szeptember 26-29 között ismét üzemi tanácsi választásokra kerül sor a kecskeméti Mercedes
gyárban. Az eddigi fordulók érvényesek, de eredménytelenek voltak, ezért kerül sor újabb
választásra. Az első fordulóban, amelyre még tavasszal került sor, az MTSZSZ kiváló
szerepléssel 40 % feletti eredményt ért el.
Konzultáció a Budapest Közútnál
Ismét konzultációt kezdeményeztünk a Budapest Közút Zrt-nél, amelynek tárgya az idei évi
béremelésből kimaradt (BKK-tól átkerült) munkavállalók bérfejlesztése, a KSZ-ben nem rögzített
juttatások és a létszámhelyzet rendezése volt. Kérdéseinkre a munkáltató megnyugtató
válaszokat adott, valamint ígéretet tett a létszám és bérkérdés rendezésére.
Nemzetközi zárókonferenciára került sor az MTSZSZ részvételével
Az Európai Bizottság támogatásával egy 23 hónapon át tartó nemzetközi vizsgálatra került sor,
amelyben
Magyarország
mellett
Bulgáriában,
Franciaországban,
Lengyelországban,
Lettországban, valamint Litvániában vizsgálták a társadalmi párbeszéd és a nemzeti munkaügyi
kapcsolatok rendszerét. Ajánlások kerültek megfogalmazásra tagszervezésre, a szakszervezetek
átalakítására, modernizációjára, a partnerség kialakítására a munkáltatókkal, a társadalmi
mozgalmakkal való koalíciókra, a politikai akciókra valamint, a nemzetközi kapcsolatokra.
Nosztalgia vonat Mórra a bornapokra, az MTSZSZ tagjainak kedvezménnyel
Október 1-jén a Vasutazz Velünk szervezésében 424-es vonattal nosztalgia különvonat indul a
Nyugati pályaudvarról Mórra a bornapokra. A vonatban közlekedik az egyetlen magyar
aranylabdás, Albert Flórián nevét viselő "Albert a Császár" étkezőkocsi, melyen egy kis
emlékkiállítást is rendeznek a tiszteletére. A szerelvényt a legendás 424 - becenevén Bivaly gőzmozdony vontatja. A vonaton utaznak a színész és újságíró válogatott tagjai is, Móron a
borutca forgatagában hely borászok kínálják finom boraikat. A Mérnökök és Technikusok Szabad
Szakszervezetének tagjai 10 % kedvezményt kapnak az út árából.
A http://vasutazzvelunk.hu/jegyrendeles/ oldalon lehet jegyet rendelni,ott a megjegyzés rovatba a
az "MTSZSZ tag" kifejezést kell beírni a kedvezmény érvényesítéséhez. További információ
kérhető: szendrey@vasutazzvelunk.hu e-mail címen.
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