MTSZSZ HÍRLEVÉL 2021. év 30. hét
Megtörtént az átutalások a vasutasok SZÉP kártyájára
Július 19-én az idei évre vonatkozó megállapodás alapján átutalásra került a MÁV-VOLÁN
csoportban dolgozók számára a nettó 200. 000 FT SZÉP kártya juttatás illetve aki úgy döntött az
ennek megfelelő pénz juttatást, illetve ezek kombinációja is választható volt (nettó 100.00 Ft SZÉP
kártya és bruttó 100.000 FT pénz juttatás)
Fontos tudnivaló, hogy 2021. december végéig a SZÉP kártya felhasználása könnyebbé válik,
mivel fel lehet használni bármelyik alszámlán lévő összeget, másik alszámlán igénybe vehető
szolgáltatás megfizetésére. A kormányrendelet alapján a szolgáltató a szolgáltatás ellenértéket az
eredetileg arra a szolgáltatásra kijelölt zseb helyett másik alszámláról is elfogadhatja.

Egyeztetés az Bosch cégnél dolgozó ügyvivőkkel
Az elmúlt héten szakszervezetünk központi vezetése egyeztetést tartott a miskolci Boschnál
dolgozó ügyvivőkkel. A megbeszélés témája volt az MTSZSZ helyi tagcsoportjának napi működési
gyakorlata, a szakszervezeti családi nap megrendezésének lehetősége, a térség foglalkoztatási
helyzete, a maszkviselés helyzete a gyár területén, valamint a pandémia időszakának hatása az
érdekvédelmi tevékenységre.

MTSZSZ Fórum Hatvanban és Békéscsabán
2021. augusztus 3-án (kedden) Hatvanba, illetve 2021. augusztus 12- én (csütörtökön)
Békéscsabán az MTSZSZ érdekképviseleti fórumot tart minden érdeklődő számára.
Ha érdekel, az hogy: Mit tett az MTSZSZ az elmúlt időszakban a vasutasokért, hogyan jött létre a
bérmegállapodás, milyen aktuális érdekvédelmi és munkajogi kérdésekkel foglalkozik a
szakszervezet, akkor Téged is várunk.
Hatvan: https://mtszsz.hu/hirek/hatvanban-mtszsz-forum
Békéscsaba: https://mtszsz.hu/hirek/mtszsz-forum-bekescsaban

Ismét várja tagjainkat a nagyatádi Hotel Solar
A szelíd lankájú Belső- Somogy déli részén, festői szépségű erdők, rétek között található
Magyarország egyik legbájosabb kisvárosa Nagyatád. Az év további részében is szeretettel várja
az MTSZSZ tagokat és kedves családjukat a városban található Hotel Solar. A korábbiaknak
megfelelően a szállás és étkezés árából 10% kedvezményt biztosítanak szakszervezetünk tagjaink.
További részletek: https://hotelsolar.hu/

Iratkozz fel az MTSZSZ ismeretterjesztő hírlevelére
Tudod mi a legfontosabb és aktuális kérdések amit minden munkavállalónak tudni kell? Ha érdekel,
akkor iratkozz fel az MTSZSZ ezzel kapcsolatos ingyenes 6+1 részes hírlevelére, amelyet a
regisztrációt követően minden második nap automatikusan fogsz megkapni.
Feliratkozás: MTSZSZ ismeretterjesztő hírlevél regisztráció oldalon.

MI MTSZSZ TAGOK VAGYUNK! ÉS TE?
https://mtszsz.hu/galeria/mi-mtszsz-tagok-vagyunk

