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Vasutasnap 2021
Idén 71. alkalommal ünnepelhettük a vasutasnapot. Hosszú ideje július második hétvégéjén
gyűlnek össze a vasutasok nagy családjába tartozók, hogy megemlékezzenek az elődökről, új
vasúti tiszteket avassanak és kellemesen szórakozzanak, kicsit elfelejtkezve a mindennapok
gondjairól. Hazánkban már a XX. század elején felvetődött a gondolat, hogy a vasutasok napját
megünnepeljék, de több esztendőt kellett várni az első vasutasnapra, amelyet 1951-től augusztus,
1961-től július második hétvégéjén ünneplünk egy kormányhatározat alapján.

Az MTSZSZ csapata nyerte a főzőversenyt
A július 10- i, 71. Vasutasnap szolnoki rendezvényén tartott főzőversenyen az MTSZSZ csapata
nyerte az első helyezést. A győztes ebéd babgulyás volt. Csapatunk tagjainak gratulálunk!

Tárgyalás az SMP vezetésével
Az MTSZSZ egyeztetést kezdeményezett az SMP vállalat vezetésénél. A tárgyalás folyamán
kiemelt témaként került megbeszélésre a 2020. október 31-én lezárult hat havi munkaidőkeret
elszámolási észrevételei, valamint a 2021. április 30-án lezárult hat havi munkaidőkeret
elszámolási hiányosságai. A megbeszélésen a gyárigazgató tájékoztatta a résztvevőket, hogy egy
külső szakértő cég bevonásával teljesen átvilágítják a munkáltatási gyakorlatot és a
bérelszámolási folyamatokat. Az tárgyaláson érintettük a hőségriadó alatt alkalmazandó
pihenőidők gyakorlatát, azok tárgyi feltételeinek kívánalmait, valamint a munkacipők, munkaruhák
ellátottságát, álláskönnyítő szőnyegek helyzetét, nem dohányzók pihenőhelyeiknek a kialakítását.

Szakértői egyeztetés a SIIX vállalatnál
MTSZSZ szakértői szintű megbeszélést tartott a SIIX vállalatnál. A tárgyalás témája a 2021. június
30-án lezárult munkaidőkeret elszámolási észrevételei és hiányosságai voltak. A megbeszélésen
szakszervezetünk tájékoztatta a cég képviselőit, hogy át kell tekinteni a munkaidőkeretben
alkalmazott munkáltatási gyakorlatot és az ehhez kapcsolódó bérelszámolási folyamatot. A gyár
vezetése nyitott a felülvizsgálatra és július közepéig át fogják vizsgálni a munkaidőkeret alatt és
annak lezárását követő - megítélésünk szerint jogszabályellenes - elszámolási gyakorlatot.

Választások a Magna Car Top Systems-nél
Július 14- én a szügyi Magna Car Top Systems-nél üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő
választásokra kerül sor. Kérjük szavazatoddal Te is támogasd az MTSZSZ jelöltjeit. Tegyünk együtt
a vállalat minden dolgozójáért.

Szolgáltatások széles köre az MTSZSZ-nél
Az MTSZSZ számos kedvezményes szolgáltatást biztosít tagjai számára. Pénzügyi megoldások,
tankolás, szállodák, mobil szolgáltatók, éttermek kedvezményei nyújtanak jelentős megtakarításokat a
mindennapokban. Részletek: https://mtszsz.hu/galeria/legyel-te-is-mtszsz-tag

