MTSZSZ HÍRLEVÉL 2020. év 27. hét
Érdekegyeztetés a MÁV-START-nál
A június 26-án Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésre került sor a személyszállító
vasúttársaságnál. Az MTSZSZ javaslatára több kiemelten fontos téma került napirendre. A
regionális vasútvonalakon alkalmazott ideiglenes járványügyi menetrend felülvizsgálat alatt van.
A Budapesten kialakítandó utascentrumokban a munkavállalók egészségének és
biztonságának megóvása érdekében a védőüveggel ellátott kiszolgáló pultrendszert tartjuk
elfogadhatónak.
A dolgozók beadott áthelyezési kérelmei nem tarthatók vissza korlátlan ideig. A munkáltatónak
is fontos, hogy hálózati szinten megőrizze a tapasztalt dolgozókat, ezért nem lehet cél az
áthelyezések végtelen ideig történő visszatartása.
További részletek: https://mtszsz.hu/hirek/erdekegyeztetes-a-mav-start-nal
Tárgyalás és munkavállalói fórum az Eisberg Hungary Kft. cégnél
A kollektív szerződés módosítása kapcsán folytatott tárgyalásokat szakszervezetünk a gyáli
Eisberg Hungary Kft vezetésével. A munkavállalók számára a juttatások emelkedése és a
törvényi változások átültetése kapcsán kerül módosításra a kollektív szerződés. Az
egyeztetéseket követően a dolgozók számára tartottunk tájékoztatást az MTSZSZ érdekvédelmi
tevékenységéről, a jogi segély igénybevételi lehetőségeiről, valamint legújabb szolgáltatásokról.
Mindenki számára ingyenes szemvizsgálat Budapesten, az MTSZSZ központjában
A járványügyi vészhelyzet végével, de az egészségügyi szabályok betartásával ismét mindenki
számára ingyenes szemvizsgálatot szervez az MTSZSZ.
A vizsgálat Budapesten az MTSZSZ központjában kerül megtartásra. (Budapest, Kerepesi u
3.sz) 2020. július 16-án csütörtökön, 09:00-15:00 órák között.
Vizsgálat ingyenes, de jelentkezés szükséges a 06-1-511-1804 telefonszámon vagy a
mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen. Mindenki jogosult az ingyenes szemvizsgálatra,
MTSZSZ tagok számára vásárlási kedvezmény is biztosított.
Kedvezményes jegyvásárlási lehetőség a Tutanhamon Rejtélye és Kincsei Kiállításra
Tutanhamon Rejtélye és Kincsei Kiállítás 2020. július 16-án újra megnyitja kapuit és 2020
november elsejéig látogatható lesz Budapesten, a Király utcai Komplexben.
Az MTSZSZ tagjai 10 % kedvezménnyel vásárolhatnak szabad felhasználású
belépőjegyeket, melyekkel pontos dátum és érkezési időpont nélkül látogathatják meg
a kiállítást.
A kedvezmény 2020.06.24-től 2020.07.15 közötti vásárlás esetén érvényes a felnőtt és a
családi jegyekre, melyet kizárólag az MTSZSZ tagja (felnőtt jegy), vagy közvetlen családjával
(családi jegy) együtt vehet igénybe az alábbi linken :
https://www.eventim.hu/hu/jegyek/tutanhamon-rejtelye-es-kincsei-kiallitas-budapest-komplex1199131/performance.html keresztül.
A kedvezmény igénybevételéhez szükséges kuponkódja a 06-1-511-1804 telefonszámon vagy
a mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen kérhető.
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