HÍRLEVÉL 2019. év 21. hét
MTSZSZ – Mercedes találkozó
A Mérnökök és Technikusok Szakszervezetének felső vezetése egyeztetést folytatott a Mercedes
Benz kecskeméti gyárának HR vezetőivel. A tárgyaláson értékelték a gyár jelenlegi helyzetét, a
munkavállalók hosszú távú foglalkoztatását érintő kérdéseket. Közös álláspont alakult ki abban,
hogy fontos a kommunikáció a munkavállalók, a szakszervezet és a vállalat között, ezért azt a
jövőben erősíteni fogják. Mind az MTSZSZ, mind a Mercedes gyár számára fontos a képzés,
szakképzés továbbfejlesztése, a Mercedes Akadémia működtetése az igényekhez igazodva. Ezért
megegyeztek abban, hogy szorosabb együttműködést folytatnak a témában, véleményt cserélnek
és javaslatokat tesznek a képzési rendszerek – szakképzés, mérnökképzés – összességében a
műszaki szakmai terület vonzóvá tételére.
III. KECSKEMÉTI MTSZSZ NAP
Május 18- án immár harmadik alkalommal adott otthont a Benkó Zoltán Szabadidőközpont az
MTSZSZ kecskeméti napjának. A szép napsütéses időben a régióban lévő cégeknél dolgozó
szakszervezeti tagjaink jöttek el, hogy együtt töltsék a napot, jót szórakozva, beszélgetve. A
hófánkozás mellett ugrálóvár várta a legkisebbeket. Zenés szórakoztató műsort hallhattak a
kilátogatók a Cseke Katinkától és Bella Péter tekerőlant művésztől.
Ülésezett az MTSZSZ Felügyelő Bizottsága
Szakszervezetünk Felügyelő Bizottsága május 15-én tartotta legutóbbi ülését, amelyen tárgyalta az
éves pénzügyi beszámolót, meghallgatta az MTSZSZ elnökének tájékoztatóját a 2018
tevékenységről. Összeállításra került a kongresszus elé terjesztendő éves jelentés a szakszervezet
gazdálkodásáról.
Új üzemegység épül a ceglédi Infineon cégnél
A Magyarországon több mint 1000 főt foglalkoztató ceglédi Infineon cégnél új beruházás valósul
meg, amely értéke megközelíti a 32 milliárd forintot és 275 új munkahelyet teremt. A beruházásnak
köszönhetően olyan gyárat jön létre, amelyben az elektromos és a hibrid meghajtású
gépjárművekhez készülő inverterekhez gyártanak majd félvezetőket. Szakszervezetünk az MTSZSZ
a tavalyi évben alapította meg alapszervezetét a cégnél, amely azóta is folyamatosan bővül és
erősödik. Ez év márciusában a tagok létszáma elérte a gyár összes dolgozójának 10%-át, így
az MTSZSZ kollektív szerződés kötésére vált jogosulttá.
Szolgáltatások széles köre az MTSZSZ-nél
Az érdekvédelmi tevékenység, valamint a jogsegély szolgálat mellett számos kedvezményes
szolgáltatást biztosít tagjai számára szakszervezetünk. Pénzügyi megoldások, tankolás, szállodák,
mobil szolgáltatók, éttermek kedvezményei nyújtanak jelentős megtakarításokat a
mindennapokban. Részletek az MTSZSZ plakátján:
http://mtszsz.hu/galeria/legyel-te-is-mtszsz-tag!

Még egy hétig nem fogad és nem indít vonatokat a Keleti pályaudvar
Karbantartás miatt május 13-tól 26-ig zárva tart a Keleti pályaudvar, emiatt számos vonat
menetrendje, útvonala és végállomása módosul. Részletek: https://www.mavcsoport.hu/mavstart/belfoldi-utazas/keleti
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