MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 40. hét
Érvényes és eredményes üzemi tanácsi választások a Mercedes gyárban
Szeptember 26-29 között ismét üzemi tanácsi választásokra került sor a kecskeméti Mercedes
gyárban. Szakszervezetünk az előző fordulókhoz hasonlóan ismét kiválóan szerepelt, így már
három jelöltünk is tagja lett a vállalat üzemi tanácsának.
A támogató szavazatokat köszönjük, munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Bónuszemelés a Magna Kft-nél
Bemutatkozó látogatást tett a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete budapesti
központi irodájában a Magna Car Top System Kft. szeptember elején kinevezett ügyvezető
igazgatója és a vállalat új HR vezetője.
Megállapodás született arról, hogy a munkáltató a munkavállalókat megillető jelenléti bónuszt
2016.szeptember 1-től visszamenőleg a jelenlegi havi 3000 Ft-ról havi 10000 Ft összegűre emeli.
A bónuszemelésre vonatkozó megállapodást az MTSZSZ, valamint a munkáltató határozott időre,
2016.december 31.-ig kötötték meg azzal, hogy november végén összeülnek és közösen értékelik
a bónuszemelkedés eredményességét, illetve a további alkalmazás lehetőségeit.
Ünnepélyesen letették az új „Ericsson Ház” alapkövét
Az MTSZSZ elnöke Buzásné Putz Erzsébet is meghívást kapott arra a jeles eseményre, ahol
2016. szeptember 20-án Dr. Fónagy János a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, Éry
Gábor, az Ericsson Magyarország vezérigazgatója, Noah M. Steinberg a Wing Zrt. elnökvezérigazgatója, Őexc. Niclas Trouvé Svédország magyarországi nagykövete, Dr. Hoffmann
Tamás, a XI. kerület, Újbuda polgármestere jelenlétében került sor az Ericsson új otthonának
ünnepélyes alapkőletételére. Az Ericsson Magyarország két legnagyobb budapesti telephelye – a
K+F központ, valamint az értékesítést és a szolgáltatási üzletágat magában foglaló irodaépület –
2017 évégen az addig megépülő, új, ultramodern székházba költözik össze. Az Ericsson
budapesti K+F központja, amely az ország egyik legnagyobb IKT K+F központja továbbra is a
számára fontos egyetemek, az innovációs ökoszisztéma közvetlen közelében marad, az
Infoparkban.
Várjuk a fotókat a II. MTSZSZ Családi Napról
Kérjük, akik készítettek fotókat a rendezvényről, küldjék meg számunkra, hogy azokat a Gúla
magazin következő számába megjelentethessük. A fényképeket a novodonszki@mtszsz.hu email címre várjuk.
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A Gúla magazin 2016 évi harmadik száma megtekinthető és letölthető honlapunkról a
http://mtszsz.hu/MTSZSZ/Gula_2016_3.pdf oldalról. Magazinunkban olvashatsz a sofőr nélküli
vonatokról, a siker-konferenciáról, a legutóbbi szakmai programról, a Munkavédelmi, valamint a
Munkatörvény könyvében is bekövetkezett változásokról, az idei vasutasnapról, az MTSZSZ
irodahálózatáról és szolgáltató partnereink kedvezményeiről.
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