MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 10. hét
A héten még lehet nyilatkozni a VBKJ-ről a MÁV-csoportban
Március 10-ig nyilatkozhatnak a MÁV-csoport munkatársai a Választható Béren Kívüli
Juttatásokról. 13 elem közül lehet választani, az MTSZSZ határozottságának köszönhetően a
közlekedési hozzájárulás (helyi bérlet) továbbra is az igényelhető elemek között maradt. A keret
összege az idei évben 271.400 Ft, továbbá 92.900 Ft értékben SZÉP kártya Vendéglátás
alszámla juttatásra jogosultak a dolgozók.
Konzultáció az INKÁ-ról
Több érdekképviselet kezdeményezésre az elmúlt héten az INKA projekttel összefüggésben
konzultációra került sor, ahol egy általános bemutató után konkrét szakmai kérdésekre adtak
választ a projekt szakértői. Szakszervezetünk felvetette az oktatások problémáját, a kezdeti
időszakban tapasztalt szervezetlenséget. A képzések mostanra a munkáltató szerint már
tervezhetővé és kiszámíthatóvá váltak.
Továbbra is kérdéses az érintett kollégák munkaköri leírásának aktualizálása, a többlet munkákért
járó díjazások biztosítása, a párhuzamosan végzett munkák kiszűrése, a régi munkafolyamatokat
leíró utasítások felülvizsgálata és hatályon kívül helyezése.

Szakmai program a Dunakeszi Járműjavítónál
2017. április 11-én (kedden) 13 óra 00 perctől folytatódik az idei év szakmai
rendezvénysorozata. Április a hónapban a Dunakeszi Járműjavítóba látogatunk. A programon a
részvétel az MTSZSZ tagjainak ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az üzemlátogatás során
megismerkedünk a Járműjavítóban folyó munkálatokkal, a járművek karbantartásával és
felújításával. Jelentkezni a novodonszki@mtszsz.hu címen lehet.
Ingyenes szemvizsgálat Békéscsabán március 23-án
- 09:00 - 15:00 órák között a békéscsabai vasútállomáson az oktatóteremben ingyenes
szemvizsgálatra és kedvezményes szemüvegvásárlásra lesz lehetőség.
A vizsgálat mindenkinek (nem csak MTSZSZ tagoknak) ingyenes, de jelentkezni kell a 06/32-71
vagy a 30/661-2380 telefonszámon. Az MTSZSZ tagjai 30%-os kedvezményt kapnak a
szemüveglencse, vagy a keret árából, továbbá 5000 Ft-os árengedményt is biztosítunk számukra.

Újabb kedvezmény az MTSZSZ tagjainak
A Győrben található Rábakész Kft - Hotel Konferencia az általa nyújtott szolgáltatások árából 10%
kedvezményt biztosít az MTSZSZ tagjainak A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az
igénylő az MTSZSZ tagságát a tagkártyájával igazolja. Győr egyik legimpozánsabb szállodája, a
HOTEL KONFERENCIA a négy folyó városának szívében - a gyönyörű Káptalandombon, a
Székesegyház és a Püspökvár szomszédságában - a város egyik legszebb terén emelkedik ki az őt
körülölelő évszázados épületek közül.
A hotel elérhetősége: Győr, Apor Vilmos püspök tere 3. Telefon: (+36) 96/511-450
E-mail: info@hotelkonferencia.hu http://www.hotelkonferencia.hu
Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszervezetünk oldalát!
www.facebook.com/mtszsz
1087 Budapest Kerepesi út 3.
E-mail: mtszsz@mtszsz.hu www.mtszsz.hu

