Mérnökök és Technikusok
Szabad Szakszervezete

MTSZSZ

„A jelen érdekvédelme, a jövő biztonsága!”

Tisztelt Munkavállaló!

AZ MTSZSZ- RŐL RÖVIDEN

Örömmel adjuk az Ön kezébe szakszervezetünkről szóló
tájékoztató kiadványunkat, megkönnyítve ezzel gondolkodását, érdekvédelmi szervezetünkhöz való csatlakozását.
A (MTSZSZ) Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete azon dolgozik, hogy a munkavállalók – bármilyen
területen dolgoznak, előnyhöz jussanak a munkabérek, és
a munkakörülmények tekintetében. Ehhez még további
szolgáltatási csomaggal is hozzájárulunk, hogy minél több
kedvezményt tudjanak igénybe venni tagjaink.
Egyedülálló stratégiával rendelkezünk az érdekvédelem
működtetésére.
Az új tagok megnyerésén, a régi tagjaink megtartásán túl a
kommunikáció, az oktatás és a kapcsolatrendszer erősítésén, keresztül minden területre megfogalmaztuk céljainkat.
Az MTSZSZ tárgyal a vállalatok vezetésével a bérekről, a béren kívüli juttatásokról és a munkakörülmények javításáról az érdekegyeztetési rendszer legmagasabb szintjén pedig a Munka
Törvénykönyvéről, jogszabályi változásokról, munkavédelmi kérdésekről, minimálbérekről.

A Mérnökök és Technikusok Szakszervezete 1990-ben alakult újjá, 1945-49. között működő
MMTSZSZ szervezetként.
A Mérnökök és Technikusok Szakszervezetének taglétszáma meghaladta 12000 főt, és folyamatosan növekszik.
Tagjaink főként a versenyszférában, és a közszolgáltatásban dolgoznak.

Büszke vagyok arra, hogy a szakszervezetünknek sikerült kiállnia a nehezebb időszakokat és
a mai több mint 12000 fős szintre tudott növekedni. Ezt tartom a legfontosabbnak, hiszen a
mai helyzetben, amikor a szakszervezetek taglétszáma folyamatosan csökken, kevés szervezet
mondhatja el magáról, hogy növelni tudja a tagok számát. Az MTSZSZ 54 vállalatnál működik,
közöttük vannak olyanok is, amelyekkel a kormány stratégiai megállapodást kötött. Sok vállalatnál kollektív szerződés-kötők vagyunk, mint tudjuk a Kollektív Szerződés biztosítja a törvényi
szintnél magasabb pótlékokat

Jelenleg 11 tagozatunk van.

A továbbképzés a mai világban elengedhetetlen, és ez igaz a szakszervezeti tevékenységre is. A
hagyományos érdekvédelmi munkán túl szakmai programokat is kínálunk a tagjaink számára,
hogy ezáltal is vonzóvá tegyük a szakszervezeti tagságot, az érdekvédelmi munkát. Szolgáltatásainkat folyamatosan bővítjük. „
Az MTSZSZ tagja az „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” elnevezésű
Nemzetgazdasági Minisztérium partnerségi programjának.
Az a munkavállaló, aki csatlakozik hozzánk, bizton számíthat arra, hogy jogi segítséget kap a
munkaszerződéséhez, a munkaruha vagy az eszközök biztosításához és minden olyan kérdéshez, ami a munkahelyen felvetődik. Biztonságot nyújtunk tagjainknak a balesetbiztosítással, a
kártérítési ügyekben.
Ha egyetért tevékenységünkkel, várjuk közénk!
Minél többen vagyunk, annál erősebbek leszünk!
Buzásné Putz Erzsébet
elnök

A tagság összetétele:
1. Mérnökök, technikusok
2. Műszaki területen dolgozók
3. Irodai területen dolgozók
4. Szakmunkások
5. Sori dolgozók
6. IT területen dolgozók
7. Egészségügyi dolgozók
8. Pedagógusok
9. Egyetemeken, főiskolákon tanuló diákok
10. Nyugdíjasok

Megújult honlapunkon és facebook oldalunkon sok hasznos információ található (www.mtszsz.
hu és www.facebook.com/mtszsz). Elérhető törvények, kollektív szerződések, amelyek segítséget
adhatnak a vitás kérdésekben.
Tagdíj: a bruttókereset 0,7 %-a, tagdíjlevonási nyilatkozat alapján.
A befizetett tagdíj adóalap csökkentő a befizetett összeg 40%-ig!

Keressen minket!
Telefon: +36 1 511-1804
www.mtszsz.hu
facebook.com/mtszsz
Kiadja:
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete
1087 Budapest Kerepesi út 3.
Telefon: +36 1 511-1804
www.mtszsz.hu • facebook.com/mtszsz
Felelős kiadó: Buzásné Putz Erzsébet
Készült: A-Z Stúdió Kft.
2017.

AZ MTSZSZ- TAGOZATAI
(54 vállalatnál)
1. Ipari tagozat
- PÖYRY Erőterv tagszervezet
- JABIL tagszervezet
- EBM Papst tagszervezet
- BOSCH tagszervezet
- eisberg tagszervet
- CabTec tagszervezet
- Kühne + Nagel tagszervezet
2. Járműgépész tagozat
- Mercedes tagszervezet
- Dunakeszi Járműjavító Kft.
- Parat tagszervezet
- Magna tagszervezet
3. Vasúti árúfuvarozási tagozat
- Rail Cargo tagszervezet
- FLOYD tagszervezet
- Train Hungary tagszervezet
- BILK tagszervezet
- Rail Service tagszervezet
- J&S Speed tagszervezet
- MVÁ tagszervezet
4. Közösségi közlekedési tagozat
- BKK tagszervezet
- BKV tagszervezet
- Budapest Közút tagszervezete
- MÁV-START tagszervezet
- GySEV személyszállítás tagszervezet
5. IT tagozat
- ERICSSON tagszervezet
- Pest Megyei Bíróság Informatika
tagszervezet
- Vállalkozó informatikusok tagszervezet
- NAV informatika tagszervezet

MIT NYÚJT TAGJAI SZÁMÁRA A
MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZAKSZERVEZETE?

6. Egészségügyi tagozat
- Bp. XVIII. ker. Rendelő Intézet tagszervezet
- Mátészalkai Kórház tagszervezet
- Jósa András Kórház tagszervezet
- Bölcsőde és EÜ szolgálat tagszervezet
- Védőnői Szolgálat tagszervezet

•

Érdekvédelem a foglalkoztatási kérdésekben, bérügyekben, szociális- és munkakörülmények alakításában

•

Kollektív szerződéseket, megállapodásokat kötünk a munkavállalók javára

•

Ingyenes jogi tanácsadást

•

Tagkártya, ami több kedvezményre jogosít

7. Infrastruktúra tagozat
- MÁV Pályavasút tagszervezet
- MÁV FKG tagszervezet
- Vasútőr tagszervezet
- GySEV Pályavasút tagszervezet
- MÁV SZK tagszervezet
- Gyömrői Vízmű tagszervezet

•

Részkártérítést

•

Képzési lehetőséget

•

Rendezvényeken való ingyenes részvételt

•

A nap 24 órájára kiterjedően Balesetbiztosítást

8. Pedagógus tagozat
- Kispesti Vass Lajos Általános Iskola.
tagszervezet
- Semmelweis Ignác Humán SzKI és
Gimnázium tagszervezet
- Csongrádi Kt Egyesített Alapfokú Oktatási
Intézet tagszervezet
- Általános. Iskola, Hernádkak tagszervezet
- Könyves Kálmán Gimnázium tagszervezet
- Kürt Alapítványi Gimnázium tagszervezet
9. Hallgatói tagozat
- Corvinus Egyetem tagszervezet
- Pannon Egyetem tagszervezet
- Miskolci Egyetem tagszervezet
- Eszterházy Károly Főiskola tagszervezet
- Európai SZKI tagszervezet
- Nyíregyházi Főiskola tagszervezete
- Pázmány Péter KTE tagszervezet
- BME tagszervezet
10. Nyugdíjas tagozat
- régiós tagszervezetek
11. Egyéni tagok

o

baleseti halál esetén

300.000,- Ft

o

baleseti rokkantság esetén 300.000,- Ft

o

baleseti kórházi napi

700,- Ft/nap

o

csonttörés esetén 		

7.000,- Ft

o

bármely okú táppénz (15 nap után) egyszeri térítés

3000,- Ft

•

Folyamatos információt a munkavállalókat érintő témákról

•

Minden tagnak jár a rendszeresen megjelenő GÚLA folyóiratunk

•

EDC törzsvásárlói kártyát, amellyel az ország egész területén kedvezményesen lehet vásárolni.

•

Szórakozási lehetőségeket kedvezményesen
(színház, hangverseny, bál, majális, vasutasnap, családi napok, …)

•

Születési és temetési segélyeket

•

Egymás közötti ingyenes telefonálási lehetőséget az MTSZSZ telefonflottában
(VODAFONE, TELENOR, T-MOBILE)

•

Kedvezményes üdülési lehetőséget Montenegróban, illetve Magyarországon számos
wellness hotelben

•

Rapidus Optika kedvezményei. Minden szemüveg 30% kedvezménnyel! Az MTSZSZ
tagok és családtagjaik évente egyszer további 5000 Ft kedvezményben részesülnek!
A kedvezmény több szemüvegre is igénybe vehető

•

Kedvezményes étkezési lehetőség az ország több pontján

•

Sok hasznos információt a www.mtszsz.hu, illetve www.fb.com/mtszsz oldalon

MTSZSZ flotta tarifacsomag

Miért érdemes egyedi flotta-előfizetésre váltani
az egész családdal?
MTSZSZ
flotta tarifacsomag
Kedvezményes díjak (bruttó)

2 éves határozott idejű szerződéssel a tarifacsomagra

2352,04 Ft
100 perc

Havi előfizetési díjak összesen
Lebeszélhetőség bármely normál díjas belföldi hívásból
Havidíjban foglalt belföldi, nem osztható adatmennyiség

(A havidíjban foglalt adatforgalom felhasználását követően a kínált sávszélesség (le- és
feltöltési sebesség) 9,6 Kbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig, a garantált
sebesség 0/0Mbit/s.)

50 MB

• Korlátlan belföldi beszélgetés flottán belül a tagokkal és családtagokkal egyaránt!
Akár 5 db flotta-előfizetés is köthető családtagok részére, így ők is korlátlanul beszélhetnek egymással.
A vásárláshoz flotta igazolás szükséges.

• Hozzátartozók is csatlakozhatnak a flottához!
Hogyan? Speciális Hozzátartozói igazolással, amit szintén a flotta kapcsolattartó állít ki, így a hozzátartozók a
saját nevükre is köthetnek akár 5 db flotta előfizetést.

• Szolgáltatóváltás a telefonszám megtartásával díjmentesen!

A megszokott telefonszám előhívóval (pl. 06/30) együtt megtartható, üzleteinkben munkatársaink
segítenek a számhordozásban.

Percdíjak (belföldi, normál díjas hívások, 10 másodperc alapú)
Hívás csoporton belül, minden időszakban

Korlátlan

(Havonta, belföldi, flotta csoporton belüli használatra)

15,24 Ft
25,40 Ft
20 db

Vodafone és más mobil hálózatba vagy vezetékes irányba indított hívás
SMS-küldés/db (belföldi, normál díjas)
Díjmentes belföldi, Vodafone és más mobilhálózaton belüli SMS havonta

• Kedvező készülékárakat kínálunk!

Kamatmentes részletfizetéssel is, új flotta előfizetéssel, 12 hónapos futamidőre, 2 éves határozott idejű
szerződéssel.

Egyedi flottatarifa helyett a Flotta Red EU,
Go+ és Go tarifák is válaszhatók
A Flotta Red EU és Go tarifák is tartalmazzák a MTSZSZ flottán belüli korlátlan belföldi beszélgetést, így a flottában
lévő előfizetők továbbra is díjmentesen beszélhetnek egymással.

Internet okostelefonon egyedi flotta tarifához
Nem osztható flotta adatopciók
(opcionálisan választható, 2 éves határozott idejű
szerződéssel, belföldi adatforgalommal)

Red Basic EU Red Medium EU Red Extra EU
Hívás flotta csoporton belül,
minden időszakban

korlátlan

Készülékvásárlással

Készülékvásárlás nélkül

(60 másodperc alapú)
Havonta, minden belföldi nem emelt díjas
hálózatba, személyi használatra a Flotta Red
tarifák esetén.

Készülékárkedvezmény*

150 MB adatforgalom

-

-

500 MB adatforgalom

1 500 Ft

10 000 Ft

1 000 Ft

1 GB adatforgalom

2 500 Ft

25 000 Ft

1 500 Ft

Korlátlan beszélgetés és SMS az EU-ból
minden magyarországi normál díjas
hívószámra, utazási célú használatra, és a
hazai adatcsomag használata. Díjmentes
aktiválás szükséges.

2 GB adatforgalom

4 500 Ft

50 000 Ft

2 500 Ft

Belföldi adatforgalom

Havidíj

500 Ft

* A készülékár-kedvezmény a mindenkor érvényes, aktuális flotta árlistában szereplő készülékárakra vonatkozik és maximum a készülék vételárának erejéig vehető igénybe.
A választott adatopció havidíja a választott flotta tarifa havidíján felül értendő, 2 éves határozott idejű szerződéssel. Az adatopciók 2015.08.03-tól vehetőek igénybe
flotta egyedi tarifával, visszavonásig.

Korlátlan

korlátlan

Korlátlan perc
100 perc vagy és SMS hálózaton
SMS bármely belül, és 150 perc
belföldi normál vagy SMS bármely
díjas hálózatba belföldi normál
díjas hálózatba

A havidíjban foglalt adatforgalom
felhasználását követően a kínált sávszélesség
(le- és feltöltési sebesség) 0/0 Mbit/s-ra
korlátozódik a számlázási ciklus végéig, a
garantált sebesség 0/0Mbit/s.

Havidíj

A kedvezményes flotta tarifa bármelyik Vodafone üzletben elérhető (www.vodafone.hu/uzletkereso),
illetve online is megrendelhető, a flotta online kóddal belépve, ahol további 2 000 Ft készülékárkedvezményt adunk a választott készülék árából (www.shop.vodafone.hu/flotta).
Belépéshez szükséges kód: 1e0o1
Aktuális készülékajánlatunk a flotta egyedi tarifához itt érhető el:
www.vodafone.hu/letoltes/flotta-arlista.pdf
További információ: www.vodafone.hu/flotta

korlátlan

Red EU Roaming

2 éves határozott idejű szerződés esetén,
készülék nélkül, e-Pack-kel.

Az adatopciókról bővebben: www.vodafone.hu/flotta/adatopciok

korlátlan

Go+

korlátlan

SMS és beszélgetés

Havidíj

@

korlátlan

Go

Perc- és SMS-díj
bármely belföldi,
normál díjas hálózatba
Az adatforgalom elhasználása
után aktiválódik
az Automatikus PluszAdat
opció (150 MB)

@

4 GB

–

–

500 MB

2 GB

2 SIM kártyán
osztható

150 MB

500 MB

9 990 Ft

11 990 Ft

14 990 Ft

2 690 Ft

4 990 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

40 Ft

40 Ft

+ 500 Ft

+ 500 Ft

+ 500 Ft

+ 500 Ft

+ 500 Ft

A Flotta Red EU és Flotta Go tarifákról bővebben: www.vodafone.hu/flotta/tarifak
Aktuális készülékajánlatunk a Flotta Red EU és Go tarifákhoz itt érhető el:
www.vodafone.hu/letoltes/lakossagi-arlista.pdf

MOBILKEDVEZMÉNY, MTSZSZ FLOTTATELEFON

Mobilinternet
A T-Mobile az MTSZSZ tagok részére a mindenkori publikus Díjszabásban szereplő mobilinternet csomagokat biztosítja. További információk elérhetőek a Szolgáltató honlapján, üzlethálózatában és a 1430-as telefonos ügyfélszolgálaton.
Csoport szintű hívás esetén a percdíj minden időben 0 Ft

Beszerzési kedvezmény
A készülékárak tekintetében a T-Mobile az MTSZSZ tagok részére a mindenkori akciós árait
biztosítja.
A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az MTSZSZ tagok előfizetőként és számlafizetőként közreműködjenek a megkötendő előfizetői szerződéseknél. A T-Mobile a havi telefonszámlákat az MTSZSZ tagok nevére és címére folyószámlák szerinti bontásban küldi ki.
Kedvezményes tarifa
Havi alapdíj: nettó 1 500 Ft*
(utólag, a számlázási ciklusban fizetendő)
*A havi alapdíj 100%-ban lebeszélhető, a lebeszélhetőség a hálózaton belüli, más belföldi mobil
és belföldi vezetékes hálózatok előfizetői felé indított hanghívásokra használható fel.
Nettó díjak
Hívásirány
Hálózaton belüli hívás esetén
Belföldi, vezetékes hálózatba történő hívás esetén
Belföldi, más mobil hálózatba történő hívás esetén
Hangpostás felhívása esetén

Percdíj (Ft)
12,00 Ft
12,00 Ft
20,00 Ft
12,00 Ft

Küldési irány
SMS küldés T-Mobile magyarországi hálózatába
SMS küldés belföldi Pannon, ill. vezetékes hálózatba
SMS küldés belföldi Vodafone hálózatba
SMS küldés külföldi hálózatba

SMS ár (Ft/db)
20 Ft/db
23 Ft/db
23 Ft/db
45 Ft/db

A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, a távközlési szolgáltatásokra érvényes áfát nem tartalmazzák.

Egy szakszervezeti tag maximum 3 darab, kedvezményes előfizetés igénybevételére jogosult,
melyből legfeljebb 1 db lehet már meglévő előfizetés.
A T-Mobile ezen kedvezményben 10 másodperc alapú számlázást biztosít.
A fentiekben részletezett kedvezmény esetén a T-Mobile az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat
havi alapdíjmentesen biztosítja: Hangposta, Hívástartás, -átirányítás, -várakoztatás, Hívószámkijelzés, SMS küldés, MMS küldés, Wap, Videotelefon, Faxpostás, Konferenciabeszélgetés, Hívásletiltás, csak Data- és Fax-üzenet küldésére használható /hívószám nélküli/ Data és Fax szolgáltatás.

MTSZSZ TELENOR FLOTTA

Gazdaságos tarifa

Három kedvezményes tarifánk a követező: Minimum, Gazdaságos és Korlátlan tarifacsomag
Minimum tarifa
Új, alacsony havidíjú csomagunk, amely kizárólag új előfizetéssel, feltöltő kártyáról való váltással és számhordozással vehető igénybe!
Azoknak ajánljuk, akik havi 3-4 óránál többet nem telefonálnak csoporthívásokon kívül, de fontos számukra a költségek minimalizálása. Ideális családtagoknak, kollégáknak.
Havidíj: 2.986 Ft
Havidíj tartalmazza az alábbiakat:
- 188 perc lebeszélhetőséget (50% Telenor, 50% más belföldi irányokba)
- Korlátlan díjmentes beszélgetést a csoporton belül külön havidíj nélkül
- 100 MB internetet (Vállalati mobil online 100 MB)

Küldési irány
Telenor
T-Mobile
Vodafone
Az árak bruttó árak.
A számlázás másodpercalapú.

Havidíj: 4.421 Ft
Havidíj tartalmazza az alábbiakat:
- 333 perc lebeszélhetőséget
- Korlátlan díjmentes beszélgetést a csoporton belül külön havidíj nélkül
- 100 MB internetet (Vállalati mobil online 100 MB)
- 40 db díjmentes belföldi smst

A lebeszélhetőségen felül az alábbi percdíjak érvényesülnek

A lebeszélhetőségen felül az alábbi percdíjak érvényesülnek
Hívásirány
Telenor
Csúcsidőben
Csúcsidőn kívül, hétvégén
Csoporton belüli hívás
Csúcsidőben
Csúcsidőn kívül, hétvégén
Vezetékes hívás
Csúcsidőben
Csúcsidőn kívül, hétvégén
Más mobilhálózatba
Csúcsidőben
Csúcsidőn kívül, hétvégén
budapesti vezetékes számok
Csúcsidőben
Csúcsidőn kívül, hétvégén

Optimális megoldás, ha Ön 4-12 órát telefonál havonta, és fix költségeit alacsonyan akarja tartani. A megújult, beépített 100 MB-os internet kedvezőbb sebességet kínál akkor is, ha lejárt a
100MB, így azzal élvezhetőbben e-mailezhet, netezhet, facebookozhat.
Az egységes percdíj, és a bármely irányba felhasználható lebeszélhetőség kiszámíthatóságot biztosít.

Percdíj (Ft)
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0,00
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6,35
6,35
SMS ár (Ft/db)
25,4
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Hívásirány
Telenor
Csúcsidőben
Csúcsidőn kívül, hétvégén
Csoporton belüli hívás
Csúcsidőben
Csúcsidőn kívül, hétvégén
Vezetékes hívás
Csúcsidőben
Csúcsidőn kívül, hétvégén
Más mobilhálózatba
Csúcsidőben
Csúcsidőn kívül, hétvégén
budapesti vezetékes számok
Csúcsidőben
Csúcsidőn kívül, hétvégén
Küldési irány
Telenor
T-Mobile
Vodafone
Az árak bruttó árak.
A számlázás másodpercalapú.
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Korlátlan tarifa

Az MTSZSZ TELENOR flottához csatlakozás feltétele:

Azoknak, akik biztosra mennek. Korlátlan csomagunk az ideális választás, ha nem szeretné figyelni mennyit telefonál egy hónapban. Fix díj, korlátlan belföldi hívás.
Megújult csomagunk 4GB internetet is tartalmaz, így a valódi korlátlanságot biztosítjuk Partnereinknek.

A kitöltött adatszolgáltatási nyomtatványt (1.sz. melléklet) aláírva az MTSZSZ központi irodájára
(1087 Budapest Kerepesi út 3) eljuttatni.
A nyomtatvány letölthető az MTSZSZ honlapjáról (www.mtszsz.hu).

Havidíj: 9.985 Ft
Havidíj tartalmazza az alábbiakat:
- Korlátlan díjmentes beszélgetés valamennyi belföldi normál díjas vezetékes és mobilhálózatba.
- Korlátlan díjmentes beszélgetést a csoporton belül külön havidíj nélkül.
- 4 GB internetet (Vállalati Hipernet Start)
- 40 db díjmentes belföldi smst
A lebeszélhetőségen felül az alábbi percdíjak érvényesülnek
Hívásirány
Telenor
Csúcsidőben
Csúcsidőn kívül, hétvégén
Csoporton belüli hívás
Csúcsidőben
Csúcsidőn kívül, hétvégén
Vezetékes hívás
Csúcsidőben
Csúcsidőn kívül, hétvégén
Más mobilhálózatba
Csúcsidőben
Csúcsidőn kívül, hétvégén
budapesti vezetékes számok
Csúcsidőben
Csúcsidőn kívül, hétvégén
Küldési irány
Telenor
T-Mobile
Vodafone
Az árak bruttó árak.
A számlázás másodpercalapú.
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1. Új előfizetés igénylésével
Ebben az esetben egy új hívószámot és SIM kártyát biztosítunk.
Szerződésünk aláírását követően a SIM kártyát 1-2 napon belül, már aktív állapotban adjuk át.
2. Meglévő Telenoros havidíjas előfizetéssel
Ebben az esetben megtarthatja az eddig használt hívószámát és SIM kártyáját. A hívószámhoz esetleg korábban vásárolt akciós készülék miatti hűségnyilatkozat nem jelent problémát az átírásnál.
3. Meglévő Telenoros feltöltő kártyás szolgáltatással
Ebben az esetben is megmarad a jelenleg használt hívószám és SIM kártya. A flottához való csatlakozást követően a korábban feltöltött egyenleg nem vész el, azt a Telenor a hívószámhoz érkező
számlákból automatikusan jóváírja.
4. Számhordozással
1., A számhordozásos csatlakozásnál, ha az előfizetés az Ön saját nevén van, akkor a Telenoron keresztül kérhető a számhordozás. Ebben segítséget nyújtunk Önnek. Ennek feltétele, hogy a számon
ne legyen akciós készülék miatti hűségnyilatkozat és számlatartozás. Az előfizetői adatok helyességét mindenképp szükséges egyeztetni jelenlegi szolgáltatójával.
2., Abban az esetben, ha a telefonszáma egy céges előfizetés tulajdona (más flotta tagja), először az
aktuális szolgáltató (Vodafone, T-mobile) ügyfélszolgálatánál a számot saját névre kell átírni. Ezt
követően az 1-es pontnak megfelelően járunk már el
Ennek az átfutási ideje kb. 5 munkanap.

MUNKAVÁLLALÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

BALESETBIZTOSÍTÁS MTSZSZ TAGOK RÉSZÉRE

A munkavállalóra kirótt részkártérítés esetén, a Munka Törvénykönyve által meghatározott estekben, munkáltatói eljárás keretében megállapított és kiszabott kártérítési összeget megtéríti a
szakszervezet biztosítása legfeljebb 300.000 Ft-ig.

Balesetbiztosítás
Minden MTSZSZ tag a tagdíja befizetésével egyidejűleg balesetbiztosításban részesül.
Ez kiterjed a nap 24 órájára, baleseti halál, baleseti rokkantság, kórházi napidíj, csonttörés, egyéb
sérülés, valamint 15 napot meghaladó táppénzes állomány esetén. Ezt az MTSZSZ biztosítja.
További kedvezményes biztosítások köthetők:
Szakszervezeti Otthon - Biztosítás
A tagok egyénileg választhatják.
MTSZSZ tagok az Otthon - Biztosítást kedvezményesen, 20-50 % engedménnyel vehetik igénybe.
A jogosultságot az érvényes MTSZSZ tagkártyával kell igazolni.

KEDVEZMÉNYEK AZ ÖLTÖNYBIRODALOMBAN
Az Öltönybirodalom az általa forgalmazott termékekre a bolt mindenkori listaárában meghatározott vételárból az MTSZSZ tagjai számára 12% kedvezményt biztosít!
Férfi termékek:
Öltöny, Kabát, Dzseki, Zakó, Nadrág, Mellény,
Mellény szett, Nyakkendő, Mandzsettagomb, Öv , Ing, Nyakkendő tű, Nadrágtartó.
Női termékek
Kabátok, Kosztümök, Tunikák, Nadrágok, Szoknyák.
Gyerek Öltönyök
Szolgáltatásaik:
Ingyenes Parkolás a boltunk előtt!
Öltöny- Kosztüm Méretre igazítás!
Megközelítés:
A 3-as Metró Határúti megállója felől.
Az 50-es Villamos Lajosmizsei Sorompó megálló,
XVIII. Budapest Üllői út 311/a.
Nyitva tartás:
H-P: 9-18-ig
Szombat: 9-15-ig
Vasárnap: 9:30-13:30-ig
Mobil: +36 20 256 2664
E-mail: info@oltonybirodalom.hu

Éves megtakarítása 4000 – 13 000 Ft is lehet.

Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítás
Egyénileg köthető.
Az engedmény mértéke 10-37% +B/M besorolás esetén tovább csökken a díj.
A jogosultságot az érvényes MTSZSZ tagkártyával kell igazolni.
Éves megtakarítás 5000 – 20 000.- Ft/év.
Az MTSZSZ tagok megtakarítása éves szinten (lakás- és gépjármű biztosítás esetén )
			9 000 – 40 000.- Ft / év.
Az éves szakszervezeti tagdíjjal azonos, vagy annál magasabb mértékű lehet a megtakarítás összege.

Munkahelyéhez hozzuk a bankot.
Válassza az Erste Kolléga Klub Kedvezménycsomag
céges alkalmazottakra szabott előnyeit!

Tisztelt Szakszervezeti Tag!
Tájékoztatjuk, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. és az Erste Befektetési Zrt. teljes körű pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat kínál Önnek.
Jelen tájékoztatóban rövid áttekintést nyújtunk az Erste Kolléga Klub Kedvezménycsomag legfőbb elemeiről:
Megnevezés
Emelt szint feltétele

Havi számlavezetési díj
Készpénzfelvétel bankkártyával a Bank saját ATM-jénél, egyéb
belföldi ATM-nél, és külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből2
Elektronikus főkártya kibocsátási díja
(Visa Electron és Maestro)
Elektronikus főkártya éves díja
(Visa Electron és Maestro)

Erste Kolléga Forint Bankszámla1

Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla1

A vizsgált időszakban (tárgyhót megelőző
hónap 15-től a tárgyhó 14-ig) legalább 60.000 Ft
jövedelem/munkabér jóváírás érkezzen átutalással
egy összegben a számlára.

A vizsgált időszakban (tárgyhót megelőző
hónap 15-től a tárgyhó 14-ig) legalább 120.000 Ft
jövedelem/munkabér jóváírás érkezzen átutalással
legfeljebb két összegben a számlára.

Emelt szint: 0 Ft; Alap szint: 300 Ft

Emelt szint: 0 Ft; Alap szint: 554 Ft

A havi első 2 tranzakció 0 Ft,
további tranzakciók Hirdetmény szerint

A havi első 2 tranzakció 0 Ft,
további tranzakciók Hirdetmény szerint

0 Ft / új kártya

0 Ft / új kártya

Hirdetmény szerint

0 Ft / év

NetBankon keresztül megadott állandó,
fix összegű átutalás bankon belül és kívül

0 Ft

0 Ft

NetBankon, MobilBankon keresztül megadott
eseti átutalás bankon belül

0 Ft

0 Ft

NetBankon, MobilBankon keresztül megadott
eseti átutalás bankon kívül

Hirdetmény szerint

0 Ft

Csoportos beszedési megbízások
KártyaŐr SMS szolgáltatás havidíja főkártyához3
Folyószámlahitel kamata, THM4

Megnevezés
Értékpapír számlavezetési díj
Befektetési jegyek vételi, visszaváltási díjai
BÉT bizományosi díj
BÉT real-time adatok előfizetése

0 Ft

0 Ft

224 Ft, de az új igényléstől (aktiválástól)
számított első 6 hónapban havidíjmentes szogáltatás

224 Ft, de az új igényléstől (aktiválástól)
számított első 12 hónapban havidíjmentes szolgáltatás

Normál folyószámlahitel
Hirdetmény szerinti kamata -1%, THM: 24,97%

Normál folyószámlahitel
Hirdetmény szerinti kamata -1,5%, THM: 24,35%

Erste Munkavállalói Értékpapír Számlacsomag1
Díjjegyzékben foglalt havi fix díjak 50%-a egy éven át, a Díjjegyzék részletes feltételi szerint.
Díjjegyzékben foglalt díjtételek 50%-a.
A megbízás árfolyamértékének 0,3%-a, minimum 250 Ft.
Az értékpapírszámla nyitását követő 3 hónapig díjmentes, ezt követően Díjjegyzékben foglaltak szerint.

A részletekről érdeklődjön fióki tanácsadó kollegáinknál vagy hívja a 06 40 222-222-es Erste TeleBank számot!
Tisztelettel:
ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
Az Erste Kolléga és Kolléga Extra Forint Bankszámlacsomagot/Erste Munkavállalói Értékpapír Számlacsomagot és az abban nyújtott kedvezményes szolgáltatásokat a Bank az adott Szakszervezet/Munkáltató munkaviszonyban álló munkavállalói részére abban az esetben biztosítja, amennyiben az e tárgyban kiadott ajánlat Szakszervezet általi elfogadásával a
Szakszervezet és az Erste Bank között létrejött érvényes együttműködés hatályban van. Az egyes bankszámlatípusok részletes kondíciói a bankfiókokban elérhető mindenkor aktuális hirdetményben olvashatóak. Látra szóló kamat/EBKM: Erste Kolléga Forint/Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla: 0,01%/év (EBKM: 0,01%). Az Erste Munkavállalói Értékpapír Számlacsomag
részletes kondíciói az Erste Befektetési Zrt. mindenkor hatályos Díjjegyzékében érhető el.
2
A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben módosított pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.) 36/A.§-a alapján igénybe vehető havi első 2 db
ingyenes készpénzfelvételre, valamint az ingyenes készpénzfelvételre vonatkozóan tett nyilatkozatok központi nyilvántartására vonatkozó tájékoztatót a Lakossági Bankszámla és Betéti
Kamat Hirdetmény fődokumentuma tartalmazza.
3
Az újonnan igényelt (aktivált) KártyaŐr főkártyához az SMS szolgáltatást:
- az Erste Kolléga Forint Bankszámla esetén az Erste Bank az igényléstől (aktiválástól) számított első 6 hónapban havidíjmentesen nyújtja.
- az Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla esetén az Erste Bank az igényléstől (aktiválástól) számított első 12 hónapban havidíjmentesen nyújtja.
A KártyaŐr SMS szolgáltatás havidíján túl a mindenkor aktuális Hirdetmény szerinti SMS díj felszámításra kerül.
4
Az Erste Folyószámlahitel aktuális kondícióit, feltételeit a mindenkor aktuális Lakossági Hitel Hirdetmény és a Fogyasztási és Lombard Hitelek ÁSZF tartalmazza. A Teljes Hiteldíj Mutató
(THM) meghatározása az Erste Bank Hungary Zrt. hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben szereplő aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A
feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM 375 000 Ft-ra és 12 hónapos futamidőre került meghatározásra. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
1

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül nyilvános ajánlatnak. A jelen marketingkommunikációs anyagban felsorolt díjak, kondíciók tekintetében a Bank fenntartja a változtatás
jogát, a THM-ek a hatályos jogszabályok figyelembevételével módosulhatnak. A befektetési szolgáltatásokat nyújtó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; tev. engedély
szám: E-III/324/2008. és III/75.005-19/2002.) a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Deutsche Börse AG tőzsdetagja. Az együttműködési keretfeltételekről, illetve a tényleges szolgáltatás
igénybevételekor érvényes, adott termék vonatkozásában aktuális Hirdetményekről/Díjjegyzékről érdeklődjön fiókjainkban, illetve kérje Hirdetményeinket/Díjjegyzékünket kollégáinktól.

Egyre gondolunk.
Marketingkommunikációs anyag frissítési dátuma: 2016. július 18.
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OPEL ASTRA J ENJOY
SEDAN

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete
Hivatalos szerződött partnere
az Opel Toth
*A feltüntetett modell Opel Astra Sedan 1.6 l-es benzines, Enjoy felszereltségű. A képen látható autó illusztráció.
Kombinált használat esetén az 1.6 l benzines Opel Astra átlag fogyasztása: 6,6–7,1 l/100 km, CO2 -kibocsátása: 154–167 g/km változattól
és forgalmi viszonyoktól függően.

Egyedi ajánlatainkat kérje az alábbi telefonszámon.

Opel Toth
1191 Budapest, Üllői út 194.
Telefon: +36 70 / 4500 421
www.opel-toth.hu

INGYENES SZEMVIZSGÁLAT
Minden MTSZSZ tag részére évente 1db 5000 Ft értékű Rapidus vásárlási utalványt tudunk
biztosítani a hűségéért!
A MTSZSZ tagok részére egyénileg, vagy központilag szervezett formában ingyenes szemészeti
vizsgálatot biztosítunk, akár helyszíni kitelepüléssel (min.30 - max.50 fő/nap).
1. Preventív szemészeti szűrés:
Látásvizsgálat. Komputeres, illetve hagyományos szubjektív látásvizsgálat során ellenőrizzük az aktuális szemüveget, szükség esetén új korrekciót állapítunk meg
• Színlátás vizsgálat, Isihara ábrákkal végzett színlátás teszt
• Szem külső részeinek ellenőrzése, szemtükörrel törőközegek illetve szemfenék ellenőrzése
• CFF (kritikus fúziós frekvencia) vizsgálat
• Non Contact szemnyomás mérés
• Lang teszt
2. Szemüveg készítés:
A megállapított korrekció alapján szemüvegrendelés lehetőséget biztosítunk. Nagy választékból
álló kollekciónk az egyszerűbb, alacsonyabb árfekvésű keretektől (6000 Ft-tól) a magas minőségi
igényeket kielégítő típusokon keresztül divatos keretekig széles választékot tartalmaz. Vidéki kiszállás esetén a rendeléseket a felvételétől számított 2-3 hét múlva szállítjuk, azokat személyesen,
mindenkinek az arcához igazítva, beállítva adjuk át.
3.
•
•
•

„Rapidus Plusz” szolgáltatásunk:
Minden szemüveg 30% kedvezménnyel!
Az MTSZSZ tagok és családtagjaik évente egyszer további 10.000 Ft kedvezményben részesülnek!
A kedvezmény több szemüvegre is igénybe vehető!

Montenegrói nyaralás Bar városában
az MTSZSZ szervezésében
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete nyaralást ajánl a szakszervezet tagjai, pártoló tagjai és azok családtagjainak részére, hogy önköltségi áron élvezhessék a montenegrói
tengerpart által nyújtott nyaralási lehetőséget.
HELYE:
Az Adriai-tenger partján, Bar Susanj üdülőfaluban. Montenegró eme ékköve 850 km-re fekszik Budapesttől.
Bar Susanjban a strand kavicsos, a tengerfenék homokos, pálmafák árnyékában a kristálytiszta
tenger partján lehet kipihenni az egész évi fáradalmakat. A helyi iroda szervez fakultatív programokat, buszos és hajós kirándulások keretében juthatnak el a környék látnivalóihoz.
ÁR: 7-15 €/fő/éjszaka a létszámtól és az elhelyezéstől függően.
UTAZÁS:
Nemzetközi gyorsvonattal Bp. Keleti – Bar viszonylatban fekvőhelyes kocsival, de lehetőség
van egyéni utazásra is, személyautóval.
Határátlépéskor új személyigazolvány (plasztik), vagy útlevél szükséges.
ELHELYEZÉS:
2-3 fős stúdiókban és 4-5-6 fős apartmanokban. Az apartmanok két szobásak. Mindegyik stúdióhoz és apartmanhoz fürdő és konyha tartozik. A szállásdíjon felül a kint tartózkodáskor
nem kell fizetni kauciót, takarítást, idegenforgalmi adót, ágynemű használatot, víz és villany
díjat sem. Ingyenes Wi-Fi!
Bővebb információ és jelentkezés:
Dzama-Demjén László
telefon: +36-20-466-84-97

Szállodai szolgáltatások felsőfokon
Magas szintű szállodaüzemeltetés országos hálózattal
A Service4You az MTSZSZ partnere. A weboldalakon található kedvezményes
csomagárakból további 15% kedvezményt kapnak az MTSZSZ tagjai online
foglalás esetén a szakszervezeti kód megadása után, amit a +36 1 511 1804 -es
telefonszámon lehet igényelni!

Szállodák
Magyarország
legnépszerűbb
városaiban

Service 4 You Hotel Management
H-1022 Budapest, Fillér utca 84/a
Tel: +36 1 792 2950
info@service4you.hu | www.service4you.hu

s4yhotels.hu

optimumhotels.hu

