MTSZSZ HÍRLEVÉL 2019. év 14. hét
Az MTSZSZ tagjai videóüzenetben fogalmazták miért is érdemes tagnak lenni
Szakszervezetünknek az elmúlt időszakban lehetősége nyílt, hogy egy rövidfilmet készítsen
tevékenységéről. A filmben az MTSZSZ tagjai mondják el, hogy miért is lettek tagok, mit nyújt
számukra a szakszervezet, és miért éri meg tagjai lenni ennek az érdekképviseletnek.
A film megtekinthető a facebook oldalunkon (www.facebook.com/mtszsz) illetve youtube
csatornánkon. A youtube keresőbe a Legyél Te is az MTSZSZ tagja szöveget írva található
meg a film.
Kérjük nézzétek meg a filmet és osszátok meg saját facebook oldalatokon, hogy minél
többekhez jussanak el tagtársaink üzenetei.
Üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választások a MÁV-START-ban
2019. április 8-9-10-11-én üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásra kerül sor a
MÁV-START szervezeti egységeinél. Kérjük a Társaságnál dolgozókat, hogy valamennyi
szavazatukkal támogassák jelöltjeinket, így a voksok nem vesznek el.
Sikeres választás a Rail Cargo Hungáriában
Március 18-21 között üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokra került sor a Rail
Cargo Hungáriánál.
Az MTSZSZ az üzemi tanácsi választásokon 27,7 %-os, a munkavédelmi képviselő
választásokon 26,7 %-os eredményt ért el, ezzel megőrizte 5 évvel ezelőtti pozícióját a
vállalatnál. Az eredmények területenként a http://mtszsz.hu/hirek/sikeresen-szerepelt-az-mtszsz-a-railcargo-hungarianal-az-uzemi-tanacsi-es-munkavedelmi-kepviselo-valasztasokon oldalon érhetőek el.
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
Fel kell gyorsítani a menetkedvezmény kibővítését a MÁV-SZK dolgozói számára
Fel kell gyorsítani az évek óta húzódó folyamatokat a menetkedvezmény ügyében a MÁV
Szolgáltató Központ munkatársai számára, miután a MÁV-HÉV munkavállalói is jogosulttá
válnak az ingyenes vasúti utazást biztosító arcképes igazolvány kiváltására. Szakszervezetünk
a MÁV-SZK megalakulása óta hangoztatja, hogy a cégnél dolgozók jogos igénye a
menetkedvezmény biztosítása. Az MTSZSZ mihamarabbi megoldást vár az évek óta
megoldatlan kérdés rendezésére.
Ismét emelkedett a foglalkoztatottak száma*
A 2018. december–2019. februári időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 497
ezer fő volt, 56 ezer fővel több, mint egy évvel korábban.
*www.ksh.hu
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