MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 24. hét

Az MTSZSZ is részt vett a Mercedes-gyár alapkőletételén
Június 5-én szakszervezetünk is részt vett a német gyárigazgató meghívására az új Mercedes-gyár
alapkő letételén. A 1 milliárd eurós kecskeméti beruházás 2500 új munkahelyet teremt. A tervek szerint
a termelés 2 év múlva fog megindulni. http://mtszsz.hu/hirek/epul-az-uj-mercedes-gyar
Az MTSZSZ számára is további kihívást jelent a munkavállalók érdekvédelme a jelenlegi és az új gyárban
egyaránt.

Utazási kedvezmény a vasutasnapi helyszínekre
Az MTSZSZ kezdeményezésére válaszolt Dávid Ilona elnök-vezérigazgató, amelyből megtudható, hogy
a 68. vasutasnapi Juliálisra a vasutas utazási igazolvánnyal nem rendelkező munkavállalók és
családtagjai részére a díjmentes utazás biztosított. A 2018. július 7-i vasutasnapi Juliálisra utazók közül
a MÁV-START Zrt, a MÁV Zrt, a MÁV SZK Zrt., a MÁV VAGON Kft. Záhony - Port Zrt., MÁV Nosztalgia
Kft., Rail Cargo Hungaria munkavállalóinak és hozzátartozóiknak, valamint nyugdíjasaiknak és
hozzátartozóiknak érvényes vasúti utazási igazolvánnyal vagy a munkáltató által kiadott bélyegzővel
eredeti aláírással ellátott Igazolás felmutatásával a 2. kocsiosztályon, a lakóhely és a vasutasnapi Juliális
helyszíne viszonylatban oda- és visszautazáskor a MÁV-START Zrt, valamint a GYSEV Zrt.
magyarországi vonalain 2018. július 7-én közlekedő gyorsvonaton díjmentesen, gyorsvonati pótjegy
megváltása nélkül utazhatnak.
Küldd el a kedvenc receptedet és szerkeszd Te is az MTSZSZ szakácskönyvét
Küldd el nekünk a kedvenc süteményed, ételed receptjét, amelyet megjelenítünk az MTSZSZ
hamarosan megjelenő receptkönyvében. Írd le a kedvenc receptedet hozzávalókkal az elkészítés
módjával, az elkészítés kb. idejét, az előállítás kb. költségét, mellékelj hozzá egy-két fotót (az
alapanyagról, a munkafázisról, vagy az elkészült ételről) Adj tálalási vagy fogyasztási tippet.
A recepteket a novodonszki.andras@gmail.com e-mail címre várjuk, 2018. 08. 01- ig.
További részletek: http://mtszsz.hu/hirek/kuldd-el-a-kedvenc-receptedet
Nyaral a család! – nyereményjáték vasutas családok számára
A MÁV Zrt. nyereményjátékot hirdetett a nagycsaládos munkavállalói számára. A nyereményjátékon
való részvétel feltétele: a jelentkező családoktól a vasúttal kapcsolatos fotót, rajzot, verset, történetet,
vagy bármilyen kreatív alkotást várnak a szervezők, további információk és részletek:
http://mtszsz.hu/hirek/nyaral-a-csalad
Munkavédelmi ellenőrzések 2018. I. negyedév*
2018. első negyedévében az ellenőrzött munkáltatók 71,5%-ánál tapasztaltak munkavédelmi
szabálytalanságot, ez az arány 5,4%-kal alacsonyabb a 2017. I. negyedév (76,9%) tapasztaltakhoz
képest. Az ellenőrzések során 97 143 fő munkavállaló munkavégzési körülményeit vizsgálták.
Szabálytalanságokat az ellenőrzött munkavállalók 67,6%-ánál tapasztaltak, ez 1,9%-kal alacsonyabb az
előző év azonos időszaknál (69,5%)
* Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztály
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