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MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 23. hét 
 

Az MTSZSZ javaslatát (Térítésmentes véradás esetén az önkéntes véradót alkalmanként egy 
munkanap, de maximum öt munkanap / naptári év pótszabadság illeti meg) a munkáltató nem 
utasította el a fenti indokkal, hanem ígéretet tett a gyakorlatba ültetés esetén a munkáltatás 
lehetőségének megvizsgálására. 

Megkezdődtek a Kollektív szerződés tárgyalások a MÁV-nál 
Az érdekképviseletek és a munkáltató a május 31-i VÉT-en a kollektív szerződés módosítása 
miatt ültek össze. Több, mint 30 pontban kerültek napirendre módosító javaslatok. A Társaság 
vezetése a legtöbb javaslat jogosságát nem vitatta, de elmondásuk szerint az esetleges 
bevezetésekre nem áll rendelkezésére többlet anyagai erőforrás.  

Aláírásra került a kollektív szerződés az eisberg Hungary Kft-nél 
Több hónapon át tartó tárgyalásokat követően az MTSZSZ június 1-jén kollektív szerződést kötött 
a gyáli eisberg Hungary céggel. 
 
Újabb győztes üzemi tanácsi és munkavédelmi választások 
A MÁV Zrt Vagyonkezelési és gazdálkodási igazgatóságon 2016. június 01-jén üzemi tanácsi, 
valamint munkavédelmi képviselő választásokra került sor. Szakszervezetünk (72 % részvétel 
mellett) az üzemi tanács választásokon leadott szavazatok 56,5 százalékát kapta meg, így a 
háromtagú testületbe kettő tagunk került be. A munkavédelmi képviselő választásokon a 
háromtagú testületbe három tagunk került be, és közel 85 % eredményt értünk el. Mindenki 
szavazatát és támogatását köszönjük. 
 
Ingyenes szemvizsgálat június 21- én Debrecenben  
Június 21-én (kedden) 09:00 - 15:00 órák között Debrecen vasútállomás Irányítói torony 
Biztber oktatótermében (rácsos) ingyenes szemvizsgálatra és kedvezményes 
szemüvegvásárlásra lesz lehetőség.  
A vizsgálat mindenkinek (nem csak MTSZSZ tagoknak) ingyenes, de jelentkezni kell a 03-11-45 
vagy a 30 / 901 94 70 telefonszámon. Az MTSZSZ tagjai viszont 30%-os kedvezményt kapnak a 
lencse, valamint a keret árából, plusz kedvezményként egyszeri 5.000 Ft-ot kupon formájában is. 
 
Együttműködés a Carcomplex Suzuki-val 
A CARCOMPLEX SUZUKI vállalja, hogy az együttműködési szerződés fennállásának hatálya alatt 
az általa forgalmazott gépkocsik mindenkori aktuális listaárából 10% vételár kedvezményt, illetve 
a szakszervizben/márkaszervizben elvégeztetett - márkafüggetlen - javítások, szervizmunkák 
mindenkor meghirdetett árából, szervizdíjából 10% kedvezményt nyújt az MTSZSZ tagok 
számára. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénylő az MTSZSZ tagságának 
fennállását igazolja. 
Cím: Budapest, XVIII kerület, Hengersor u. 21-27,Telefon:(1) 292 0958 
http://www.carkomplex.hu/ 
 

A legfrissebb hírek a www.facebook.com/mtszsz oldalon! 
Kedveld, ha mindenről tudni akarsz! 
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