MTSZSZ HÍRLEVÉL 2021. év 31. hét
Stratégiai és szervezeti átalakítás a vasúti járműgyártással kapcsolatban
2021. október 1-től stratégiai átalakítások várhatók a MÁV-START és a MÁV Vagon
tevékenységeiben. Ismeretes, hogy a MÁV-START-tól kikerülnek a vasúti járműgyártáshoz
kapcsolódó folyamatok. Az elmúlt héten, ehhez kapcsolódóan szakszervezetünk központi vezetése
egyeztetést tartott az egyik legnagyobb létszámban érintett szervezeti egység, a szolnoki
Járműjavítóban dolgozó MTSZSZ ügyvivőkkel.
Áttekintettük a jelenleg ismert állapotot, a jogi lehetőségeket, a foglalkoztatás és a
menetkedvezmény helyzetét. Az MTSZSZ elkötelezett abban, hogy valamennyi érintett dolgozó
pontos és valós információkkal rendelkezzen és semmilyen hátrány ne érje az átszervezéshez
kapcsolódóan.

MI MTSZSZ TAGOK VAGYUNK! ÉS TE?
Érdekképviseletünk július közepén új kommunikációs sorozatot indított, amelyben az MTSZSZ
tagjai plakátokon és rövidfilmekben jelenítik meg szakszervezetünket.
A honlapunkon és a facebook-on az első két plakát már látható, amelyeken 6-8 tagunk szerepel, a
fotón utalva munkájukra, valamint munkavégzésük helyére.
Szakszervezetünk vezetése, a központban dolgozó munkatársak, valamint több tagunk videó
üzenetben fogalmazta meg gondolatait az MTSZSZ-ről, az érdekvédelemről, valamint a
szakszervezeti tagságról.
A filmek minden kedden délelőtt kerülnek kihelyezésre a facebook oldalunkra és a youtube
csatornánkra.
Az első rész már megtekinthető: MI MTSZSZ TAGOK VAGYUNK! ÉS TE?
Ha Te is szeretnél szerepelni az MTSZSZ következő kommunikációs anyagában jelezd a
novodonszki@mtszsz.hu e-mail címen.

MTSZSZ Fórum Hatvanban és Békéscsabán
2021. augusztus 3-án (kedden) Hatvanban, 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

Szaknetmarket.hu: az MTSZSZ tagok webboltja
Az
MTSZSZ
tagok
5-60%-os
kedvezménnyel
vásárolhatnak
a szaknetmaret.hu webboltjában. Folyamatosan bővülő árukészlettel várnak minden érdeklődő
tagot a weboldalon. Mit vásárolhatsz náluk kedvezményesen? Tekintsd meg itt:
https://szaknetmarket.hu
Kérdésed van? Érdeklődj: a 06 70 229 26 42 telefonszámon.

