MTSZSZ HÍRLEVÉL 2019. év 6. hét
Ülésezett a MÁV-START Vasúti Érdekegyeztető Tanácsa, nincsen napirenden a
vasútvonalak bezárása
Január 31-én tartott MÁV-START VÉT ülésen az MTSZSZ kérdésére a munkáltató elmondta,
hogy jelenleg nincs napirenden vasúti mellékvonalakon a személyszállítási szolgáltatás
megszüntetése.
A tárgyaláson az MTSZSZ javasolta, hogy a munkavégzéssel összefüggésben további dolgozói
rétegek számára legyen ingyenes a vasúti utazási igazolvány érvényesítése.
Támogasd adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt
Kérjük, segítsd Te is a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt, amelynek célja a
hátrányos helyzetben lévő tagok és családjuk támogatása. Adószámunk: 18647615-1-42
A
személyi jövedelemadód 1%-át az MTSZSZ alapítványának is felajánlhatod.
Részletes tájékoztató és útmutató a felajánlásról a honlapunkon olvasható, amely elérhető az
alábbi linkre kattintva: http://mtszsz.hu/hirek/ado-egy-szazaleka-a--mernokok-es-technikusokegymasert-alapitvany-szamara
Folytatódtak az MTSZSZ munkavállalói fórumai
Az elmúlt héten is folytatódott az MTSZSZ elnökségi tagjainak országjáró munkavállalói fórumai.
A ceglédi Infineon és a kecskeméti Kühne Nagel cégeknél tartottunk tájékoztatást az MTSZSZ
érdekvédelmi tevékenységéről. Ezek a személyes találkozások tovább erősítették
szakszervezetünkbe vetett bizalmat, amit a sok új csatlakozó tag is bizonyít.
Külön bérmegállapodás kell az állami cégeknél
Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke nyilatkozott a Magyar Időknek: "a vasúti ágazat
stabilitása és a munkaerő megtartása érdekében továbbra is két számjegyű bérfejlesztést tart
indokoltnak"
A teljes cikk elolvasható a Magyar idők honlapján: https://magyaridok.hu/gazdasag/kulonberalku-az-allami
XXV. MÉRNÖK – TECHNIKUS BÁL és Díjátadó Gála
25. alkalommal 2019. február 23-án szombaton kerül megrendezésre a Mérnökök és
Technikusok Szabad Szakszervezete által szervezett Mérnök – Technikus Bál és Díjátadó Gála,
amelynek helyszíne a Hotel Hungária City Center bálterme.
A rendezvény fővédnöke Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter
Szakmai védnök: Christian Wolf Mercedes Benz vezérigazgató, dr. Homolya Róbert MÁV Zrt.
elnök-vezérigazgató.
Fellépők: Balássy Betti és Varga Feri, illetve a Varidance tánccsoport.
Belépőjegyek vásárolhatók az MTSZSZ irodán (1087 Budapest VIII. Kerepesi út 3. I. emelet
145.) vagy a mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen vagy a 06-1-511-1804 telefonszámon.
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