MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 30. hét
Nem maradhatnak menetkedvezményi juttatás nélkül a MÁV - Szolgáltató Központ dolgozói
Az MTSZSZ hosszú ideje folytat küzdelmet azért, hogy a MÁV - Szolgáltató Központ valamennyi
munkavállalója és családtagja jogosult legyen a vasutas arcképes igazolványra. Szakszervezetünk
továbbra is igazságtalannak és diszkriminatívnak tartja a jelenlegi helyzetet, ezért vállalat csoporti,
valamint minisztériumi szinten is küzd a kérdés rendezéséért. A menetkedvezmény kiterjesztésével
jelentősen javulhat a MÁV-SZK munkaerő megtartó és munkaerő vonzó képessége.
Rugalmasságra vár a munkaerőpiac
Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke interjút adott a Magyar Időknek, az atipikus
foglalkoztatási rendszerrel kapcsolatban elmondta:
"a jövőben szükség lesz az atipikus
munkavégzés szabályozására, ám a rendszer ma még nagyon kezdetleges....." A cikk teljes
terjedelmében olvasható a https://magyaridok.hu/gazdasag/rugalmassagra-var-a-munkaeropiac3311894/ hivatkozáson keresztül.
Vérre vár egy beteg kislány
A tiszaújvárosi Jabil gyárban dolgozó tagtársunk családtagjának, egy 3 éves kislánynak vérre van
szüksége, kérünk mindenkit aki teheti adjon irányítottan vért Bezzegh Luca számára (született:
Nyíregyházán, 2015.06.25-én TAJ szám: 135 757 129. A kórház ahol jelenleg a vért várják a
számára: Debrecen Gyermekgyógyászati Klinika, Hematológiai Osztály. Vércsoportja: A Rh
negatív) Bármely vérgyűjtési helyszínen lehet jelentkezni és vért adni, a megadott adatokkal.
Kedvezmények a Magyar Nemzeti Cirkusz előadásaira
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, valamint a Magyar Nemzeti Cirkusz
együttműködésének eredményeként, idén kedvezményesen válhatnak szakszervezetünk tagjai
jegyet a cirkusz előadásaira, amelyek 2018. július 2-től augusztus 25-ig Balatonlellén kerülnek
megtartásra. További részletek: http://mtszsz.hu/hirek/kedvezmenyek-a-magyar-nemzeti-cirkuszeloadasaira és a www.magyarnemzeticirkusz.hu oldalakon olvashatóak.
Májusban 10,9 százalékkal nőttek a keresetek
Az első öt hónapban a bruttó és a nettó átlagkeresetek is 12,1 százalékkal haladták meg az egy
évvel korábbit, a bruttó átlagkereset a nemzetgazdaságban 323 400 forint, a nettó átlagkereset
pedig 215 000 forint volt. A növekedésre a minimálbér és a garantált bérminimum 8, illetve 12
százalékos emelése, a költségvetési szféra egyes területeit, továbbá bizonyos állami közszolgáltató
cégek dolgozóit érintő keresetrendezések voltak hatással - közölte a KSH
IV. Országos MTSZSZ családi nap
Már most jegyezd elő, hogy az idei évben szeptember 22-én (szombaton) rendezzük meg az
MTSZSZ családi napot a Vasúttörténeti Parkban. A program részleteit heti hírleveleinkben
folyamatosan adjuk közre.
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