MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 4. hét
Folytatódott a kollektív munkaügyi vita a MÁV-csoportban
A tárgyalások legutóbbi fordulóján Dávid Ilona elnök-vezérigazgató is megjelent, ahol
érveket kért az érdekképviseletektől, amelyeket felkarolva a tulajdonostól további anyagi
forrásokat tud kérni.
Szakszervezetünk pozitívan értékeli, hogy a cégcsoport elsőszámú vezetője is
bekapcsolódott a tárgyalásokba, de bérfejlesztési követeléseinket továbbra is fenntartjuk.
A MÁV FKG Kft-nél is megalakult az MTSZSZ tagcsoportja
Tovább erősödtünk a MÁV csoportnál, mivel január közepén újabb vállalatnál tudtunk
tagcsoportot alakítani. A MÁV FKG Kft munkatársai úgy gondolták, hogy
Szakszervezetünk érdekvédelmi tevékenysége és szolgáltatási csomagjai a
legmegfelelőbbek a számukra. A tagcsoport megalakulását követően megválasztották a
helyi tisztségviselőket is.
Ingyenes szemvizsgálat, kedvezményes vásárlási lehetőség
Ingyenes szemészeti szűrésre, kedvezményes szemüveglencsére, szemüvegkeret
vásárlásra is lehetőség lesz:
- Február 16-án kedden 9:00-15:00 óra között Kerepesi út 3. székház 143.sz.
tárgyalótermében.
- Február 23-án kedden 9:00-15:00 óra között a Könyves Kálmán körúti székház 20 C
tárgyalótermében.
A szemvizsgálat mindenki számára ingyenes, de jelentkezni kell a 06-1-511-18-04
telefonszámon.
12 színházba vásárolhatsz jegyeket az MTSZSZ szervezésében
12 színházba lehet jegyet vásárolni az MTSZSZ szervezésében:
- Február 16-án kedden 9:00-11:00 óra között Kerepesi út 3. székház 143.sz.
tárgyalótermében.
- Február 23-án kedden 9:00-11:00 óra között a Könyves Kálmán körúti székház 20 C
tárgyalótermében.
Az Erkel Színház, az Operaház, a Vígszínház, a Játékszín, a Centrál Színház, a Madách
Színház, a József Attila Színház, a Karinthy Színház, az Újszínház, a Belvárosi Színház, a
Thália és a Pesti Színház kínálatából tudsz választani.
Bővebb felvilágosítás kérhető Gresa Judittól a gresajudit@t-online.hu e-mail címen.

Nő is vezethet kukásautót
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság után a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság is
jogerős ítéletében kimondta, hogy jogsértést követett el az a békéscsabai cég, aki nem
alkalmazott egy nőt, aki kukásautó sofőrnek jelentkezett. A jelentkező minden
alkalmazási feltételnek megfelelt, de mégis elutasították, aminek oka az volt, hogy a
munkavégzés sok kosszal jár, de külön öltözőt, valamint tisztálkodó helyiséget nem
tudtak számára biztosítani. A bíróság szerint a cég gyakorlata önkényes és indokolatlan.
www.mtszsz.hu
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