MTSZSZ HÍRLEVÉL 2021. év 20. hét

Továbbra sincs bérajánlat a közszolgáltatásban dolgozók számára
Az előző héten kiderült, hogy ismét hiába várták a felek a bérajánlatot; a Közszolgáltató
Vállalkozások Konzultációs Fóruma (KVKF) nem került összehívásra. KVKF munkavállalói oldalának
tagjai a közös nyomásgyakorlás érdekében arról döntöttek, hogy abban az esetben, ha az érdemi
tárgyalásoknak a KVKF keretében való megkezdésére vonatkozó konkrét szándék és az érdemi
bérfejlesztési ajánlat nem kerül bejelentésre a kormányzati oldal részéről, a következő napokban
bejelentik – a sztrájk előszobájának számító – kollektív munkaügyi konfliktus helyzetet az egyes
munkáltatóknál.
További részletek: https://mtszsz.hu/hirek/kvkf:-nincs-berajanlat

Mindenki számára ingyenes szemvizsgálat
Az MTSZSZ a Rapidus Optikával kötött megállapodás alapján egész hónapban folytatja mindenki
számára ingyenes szemvizsgálati programsorozatát. Az elmúlt napokban a szolnoki Járműjavítóban,
valamint a szügyi Magna Car Top Systems vállalatoknál több száz főnek történt meg az ingyenes
szemvizsgálata, amelyen bárki részt vehetett. A vizsgálatot követően, az MTSZSZ tagok viszont
jelentős (40%-os) kedvezménnyel vásárolhatták meg a szükséges szemüvegeket. Ha szeretnéd,
hogy a Te munkahelyeden is szervezzünk mindenki számára ingyenes szemvizsgálatot keressetek
minket a mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen.

Észak-magyarországi régiós megbeszélés
Az elmúlt héten az MTSZSZ vezetése a miskolci Bosch, valamint a tiszaújvárosi Jabil vállatoknál
dolgozó ügyvivőinkkel tartottak megbeszélést a régió foglalkoztatási helyzetéről, a pandémia
okozta hatásokról, a régióban zajló érdekvédelmi tevékenységünkről. A megbeszélés része volt a
Bosch-nál a kollektív szerződés megkötése, míg a Jabil-ban a kollektív szerződés módosítása is,
valamint a következő időszak programjainak megvalósíthatósági lehetőségei.

Ne hagyd elveszni az adód 1 %-át! Május 20-ig ad le Te is nyilatkozatodat
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
https://www.youtube.com/watch?v=5_efkkFn4LE

A Közlekedési Kultúra Napja
Legyen minden nap a kulturált közlekedés napja! A közlekedési kultúra ugyanis létező fogalom,
amelynek kialakítása és elmélyítése kiemelten fontos ügy. Ennek felismerése vezetett oda, hogy a
szaktárca és társszervezetei a civilekkel karöltve 2015. május 11-én kezdeményezték „A
Közlekedési Kultúra Napja” című esemény megtartását, ettől a naptól május 11-e a Közlekedési
Kultúra Napja.
https://mtszsz.hu/hirek/a-kozlekedesi-kultura-napja---majus-11

