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Tárgyalások a munkaidő-pihenőidő témakörben az SMP-nél
Az MTSZSZ képviselői és az SMP cég humán vezetése a múlt héten munkacsoporti értekezletet
tartottak a munkaidő-pihenőidő témakörében. Szakszervezetünk kezdeményezésére a
tárgyalófelek részletesen egyeztették többek között a munkaidő beosztás módosításával, a
rendkívüli munka után járó díjazás kifizetésével, a munkaszüneti napok kezdő és befejező
időpontjával és a táppénz elszámolásával kapcsolatos kérdéseket. A munkáltató a jelenleg
érvényes hat havi munkaidőkeret lejártát követően kéthavi munkaidőkeretet fog bevezetni és a
munkaszervezésnél törekszik arra, hogy a heti 40 óra pihenőidő biztosítva legyen. Amennyiben ez
előre nem tervezhető ok miatt nem lehetséges, akkor a rendkívüli munka szabályai szerint fog
eljárni.

Megjelent a Gúla magazin 2021. évi második száma
A magazin legújabb számában olvasható cikkek: bérek alakulása 2020. évben, az MTSZSZ által
kötött eddigi bérmegállapodások a versenyszférában a 2021. évre, a MÁV-csoport dolgozóinak
jövedelmi helyzetét javító eddigi intézkedések 2021-ben, a szakszervezet és az üzemi tanács joga,
szerepe. Bemutatkozik Farkas Csaba ügyvivő Bosch, rákérdezhet-e a munkáltató, hogy be
vagyunk-e oltva? Miért válaszd az MTSZSZ-t?
A magazin letölthető és elolvasható: https://mtszsz.hu/file/downloader/26.pdf oldalon

MTSZSZ napok a Magna Car Top Systems-nél
Az elmúlt héten mindenki számára ingyenes szemvizsgálatot és MTSZSZ tagok részére
kedvezményes szemüveg vásárlási lehetőséget szervezett szakszervezetünk Szügyön a Magna
Car Top Systems-nél. Emellett lehetőség nyílt, hogy a dolgozók értékeljék és véleményt
mondjanak az idei béremelésről, amely minden emelést figyelembe véve átlagosan 13%-os éves
jövedelem növekedést jelent. A vállalatnál júliusban munkavédelmi képviselő és üzemi tanács
választásra kerül sor, amelyre megkezdtük a felkészülést és a jelöltállítást.

Ne hagyd elveszni az adód 1 %-át! Segíts, hogy segíthessünk!
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete által 2014-ben létrehozott Mérnökök és
Technikusok Egymásért Alapítvány célja az MTSZSZ váratlan és nehéz élethelyzetbe kerülő
tagjainak támogatása. Kérjük, hogy támogasd Te is adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok
Egymásért Alapítványt. Adószámunk: 18647615-1-42

Lakást újít? Fűtést korszerűsít? Ingyenes segítség az MTSZSZ tagoknak
Együttműködésünk jegyében felhívjuk tagjaink figyelmét a Mérnöki Kamara ingyenes programjára,
ahol tanácsadás keretében konkrét választ kaphatnak felújítással kapcsolatos kérdéseikre. Azok az
MTSZSZ tagok, akik most terveznek lakás- vagy házfelújítást, hőszigetelést vagy fűtés
korszerűsítést, nyílászáró cserét, vagy mérlegelik a megújuló energia alkalmazási lehetőségeit,
azoknak ajánljuk figyelmébe az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást. Jelentkezni a
https://www.mmk.hu/tanacsadas címen lehet.

