MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 12. hét
Befejeződtek a bértárgyalások a MÁV-csoportban
2016. november 30-án megkezdett bértárgyalások 2017. március 13-án lezárultak. Az MTSZSZ
azon minimális célkitűzése, hogy alanyi jogon járó, legalább kétszámjegyű, több évre szóló
bérmegállapodás jöjjön létre, teljesült. A következő két évben 0,5%-0,5%-kal tovább emelkedik a
munkáltatói hozzájárulás mértéke a nyugdíjpénztári tagdíjhoz. Sikerült újból megkötni a
foglalkoztatáspolitikai megállapodásokat is, így továbbra is biztosított a "MÁV-ÉVEK" és a "MÁVESÉLY" programok. A munkáltató vállalta, hogy változatlan színvonalon tovább működteti az
egészségmegőrző programot, valamint elindította munkavállalók ösztönzése munkatársak
toborzása tekintetében rendszert.
Létszámleépítés a BKK-nál
Szakszervezetünk egyeztetéseket kezdeményezett, mivel jelentős létszámleépítés indult a BKKnál.
Ismereteink
szerint
utastájékoztatási,
minőségellenőrzési,
jegyértékesítési
és
forgalomirányítási területekről kellett távozniuk a munkavállalóknak. Az MTSZSZ természetesen
segítséget ajánl érintett tagjainak.
Fogadóóra a kecskeméti Cabtec Kft.-nél
Március 24-én (pénteken) 13:00- 16:00 óráig tartjuk az első szakszervezeti fogadóórát a Cabtec
Kft.-nél. Jogi tanácsadással, telefonflották, nyaralási lehetőségek bemutatásával, családi napi,
valamint
gyárlátogatási
információkkal
várjuk
tagjainkat
és
az
érdeklődőket.
Ingyenes szemvizsgálat Békéscsabán március 23-án
- 09:00 - 15:00 óráig 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.
Új nyitva tartással és kedvezménnyel várja tagjainkat a Vidróczki csárda
Megújult nyitva tartással, mindennap 11:30 - 21:30 óráig várja az MTSZSZ tagjait Budapesten a
Keleti Pályaudvar közelében, a Garay utcában található Vidróczki Csárda. Alacarte (étlapról
történő) rendelés árából 10% kedvezményt biztosít tagjainknak.
Elérhetőségek: 70 / 904 2042; www.vidroczkicsarda.hu/
Márciusi kvízjáték
Milyen gyakorisággal jelenik meg az MTSZSZ Hírlevele?
A. Naponta
B. Hetente
C. Havonta
Válaszokat a novodonszki@mtszsz.hu címre várjuk, március 23-án 16:00 óráig. A helyes
megfejtést beküldők között a MTSZSZ ajándékot sorsoljuk ki.
Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszervezetünk oldalát! www.facebook.com/mtszsz
1087 Budapest Kerepesi út 3.
E-mail: mtszsz@mtszsz.hu www.mtszsz.hu

