MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 32. hét
Továbbra is az érdekvédelem a legfontosabb
Szakszervezetünk munkájának középpontjában továbbra is a kollektív és az egyéni érdekvédelem
áll, amelynek alapja a szakmaiság, a következetesség. Az MTSZSZ közel 50 vállalatnál lát el
érdekvédelmi tevékenységet, legtöbbnél kollektív szerződés kötésére jogosult. Amennyiben a
tagság érdeke azt kívánja más szakszervezetekkel együttműködik, de nem köt elvtelen
kompromisszumokat.
Újabb eredményes üzemi tanácsi és munkavédelmi választások
A MÁV Zrt Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóságán 2016. augusztus 1-jén üzemi
tanácsi, valamint munkavédelmi képviselő választásokra került sor. Szakszervezetünk részéről
(55 % részvétel mellett) a munkavédelmi képviselő választások során az öttagú testületbe négy,
az üzemi tanácsba pedig kettő jelöltje került be.
A bizottságok munkájához sok sikert kívánunk, mindenki szavazatát és támogatását köszönjük!
Legyél Te is szerkesztője a Gúlának és formálója az MTSZSZ kommunikációjának
Várjuk anyagaitokat (pl.: vasutasnapi fotókat rövid kiegészítő szöveggel) és javaslataitokat a Gúla
magazin számára. A lapzártát augusztus végére tervezzük.
Az MTSZSZ számára mindig is kiemelten fontos, hogy tevékenységét szakmai alapokra helyezze,
ezért is hoztunk létre honlapunkon egy új aloldalt, ahová tudományos munkákat, dolgozatokat,
publicisztikákat várunk: http://www.mtszsz.hu/index_elemei/Page41688.htm
Tervezési szakaszba került a következő év szakmai programsorozata, amelyhez már eddig is sok
javaslat érkezet (pl. Dunakeszi járműjavító, Coca Cola gyár) de Tőled is várjuk, hogy melyik gyár,
üzem munkáját szeretnéd megismerni.
Valamennyi anyagot a novodonszki@mtszsz.hu címre várjuk.
Családi nap a Vasúttörténeti Parkban!
Az idei évben október 1-én (szombaton) rendezzük a családi MTSZSZ napot, amelyre hívjuk és
várjuk tagjainkat. A rendezvényen a részvétel ingyenes,de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a
06-1-511-18-04 telefonszámon vagy az mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen lehet.
Többszáz kedvezmény, mindig legyen nálad az MTSZSZ tagkártyád!
A Keleti pályaudvar melletti Baross vendéglő, a kispesti Öltönybirodalom üzlet, a Nyugatitól pár
percre található A+gsm szerviz (Prémium GSM Szerviz és Kávézó) az AGIP benzinkutak, a
Service 4You szállodai várják tagjainkat. MTSZSZ tagkártyáddal több, mint ezer üzletben,
valamint szolgáltatónál átlagosan 11,4 %-kal tudsz olcsóbban vásárolni. Részletek a www.edc.hu
és az mtszsz.hu oldalon találhatóak.
A legfrissebb hírek a www.facebook.com/mtszsz oldalon!
Kedveld, ha mindenről tudni akarsz!
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