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Egészségügyi szűrések, életmód-tanácsadás a Juliálisokon
A Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú (NK) Kft. közreműködésével a budapesti és a
dombóvári Juliálison is szűrési és életmód-tanácsadási lehetőség várja a vasutas munkavállalókat
és családtagjaikat 2018. július 7-én. A szűrővizsgálatok a leggyakoribb krónikus
megbetegedésekre, az érrendszeri és mozgásszervi problémák korai felismerésére irányulnak. Az
egészségtudatos életmód támogatása érdekében a vizsgálatok során kiderített egészségi kockázati
tényezők függvényében szakorvosok és szakasszisztensek nyújtanak egyéni tanácsadást a
helyszínen.
Nyáron is fontos az önkéntes véradás
Nyáron is nagy szükség van a véradók önkéntességére, aki teheti az a nyár folyamán is menjen el
vért adni. Az MTSZSZ elérte, hogy több vállalat kollektív szerződésébe rögzüljön a véradóknak járó
pótszabadság intézménye. Helyszínek, időpontok: http://voroskereszt.hu/veradasnyar/
Megkezdődtek a Kollektív szerződés kötésére vonatkozó tárgyalások a Bosch cégnél
Hosszas előkészítő munkálatok után személyes tárgyalásra került sor az elmúlt héten az MTSZSZ
vezetése és a Bosch cég között. Célunk a rendezett munkaügyi kapcsolatok fenntartása, amelynek
alapot adhat a megkötendő kollektív szerződés.
Karbantartási és korszerűsítési munkákra kötött szerződést a MÁV-START és a Dunakeszi
Járműjavító**
A MÁV-START Zrt. 28 hónapra szóló szerződést kötött a Dunakeszi Járműjavító Kft.-vel a
vasúttársaság által üzemeltetett, több száz vasúti személyszállító jármű fővizsgáinak, korszerűsítési
munkáinak, futó- és balesetes javításainak elvégzésére. Az együttműködéstől a szolgáltatási
színvonal, és ezáltal az utasok elégedettségének további javulását, valamint az utasszám további
emelkedését várja a vasúttársaság.
Küldd el a kedvenc receptedet és szerkeszd Te is az MTSZSZ szakácskönyvét
Küldd el nekünk a kedvenc süteményed, ételed receptjét, amelyet megjelenítünk az MTSZSZ
hamarosan megjelenő receptkönyvében. Írd le a kedvenc receptedet hozzávalókkal, az elkészítés
módjával, az elkészítés kb. idejét, az előállítás kb. költségét, mellékelj hozzá egy-két fotót (az
alapanyagról, a munkafázisról, vagy az elkészült ételről) Adj tálalási vagy fogyasztási tippet.
A recepteket a novodonszki.andras@gmail.com e-mail címre várjuk, 2018. 08. 01- ig.
További részletek: http://mtszsz.hu/hirek/kuldd-el-a-kedvenc-receptedet
Célvizsgálat a kötelező legkisebb munkabérre és garantált bérminimumra irányadó
szabályok érvényesüléséről*
A minimálbérrel és garantált bérminimummal kapcsolatos jogsértések az intézkedések kevesebb,
mint 3 %-át tették ki. Ez a szabálytalanság 42 munkavállalót érintett, mely az összes jogsértéssel
érintett munkavállaló 1,5 %-a. Ha ezt a létszámot az ellenőrzésbe vont munkavállalókhoz
viszonyítjuk, az arány még kisebb, mindössze 1 %. Elmondható tehát, hogy a szabálytalanság
továbbra sem jellemző és a rendkívüli akcióellenőrzéssel összehasonlítva is nagymértékű csökkenés
történt, mivel akkor 4251 munkavállalóból 150 munkavállalót érintett ez a szabálytalanság.
* PM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály **mavcsoport.hu

