MTSZSZ HÍRLEVÉL 2022. év 12. hét
100.000 forint kerül a MÁV - VOLÁN dolgozók SZÉP kártyájára
A tavalyi évben létrejött bérmegállapodás alapján 2022. március 31-éig 100.000 Ft juttatás kerül a
vállalat csoportban dolgozók SZÉP kártyájának vendéglátás alszámlájára. Az utalás előfeltétele,
hogy
március
25-ig
nyilatkozatot
tegyenek
a
munkavállalók
a
https://kerdoiv.mavcsoport.hu/nyilatkozat oldalon. Az ehhez szükséges kódot a februári bérjegyzék
tartalmazza, amelyet legkésőbb április 25-éig a Humán Ügyfélszolgálaton aláírva le is kell adni.

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. Segíts, hogy segíthessünk!

Adószámunk: 18647615-1-42
Újabb 7 hasznos munkajogi tudnivaló
Szakszervezetünk újabb kiadványt jelenített meg, fontos és hasznos munkajogi tudnivalókat
összefoglalva.
A kiadványban választ kapunk arra, hogy a munkáltató miként ellenőrizheti internetezési
tevekénységünket, miként valósítható meg a munkaviszony közös megegyezéssel való
megszüntetése, Mi mennyi 2022-ben, mikor jár végkielégítés, mit kell tudni a munkaközi szünetről.
A kiadvány megtekinthető és letölthető az MTSZSZ honlapján a Hasznos munkajogi ismeretek
oldalon.

Munkanap áthelyezés és óra átállítás a hétvégén
2022. március 27-én, vasárnap hajnalban 2:00 órakor 3:00 órára kell előre állítani az órát. A
hétvégén kezdődik a nyári időszámítás, ismét kevesebbet alhatunk egy órával. Cserébe
hosszabbak lesznek a nappalok, később kell villanyt kapcsolni. Érdemes felkészülni, hogy
összezavarodhat az alvásritmus, és fáradtabbak lehetünk az óraátállítást követő napokban. Annál
is inkább, mivel március 26-a szombat ráadásul áthelyezett munkanap: ledolgozzuk a március 14-i
hétfőt. (Több vállalatnál a 26-a szabadság terhére lesz elszámolva)

Az MTSZSZ tagjai kedvezményesen üdülhetnek a Hotel Solarban
A nagyatádi Hotel Solar szállodában az MTSZSZ tagjai a szállás és a félpanzió árából 10 %
kedvezményben részesülnek. A szálloda családias hangulatával, kényelmes szobáival és
színvonalas szolgáltatásaival várja tagjainkat családjukkal együtt.
A szállodával kapcsolatos információk: https://hotelsolar.hu/ oldalon tekinthetőek meg.
Az igénybevétel feltételeiről további információ kérhető: mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen
vagy a 06 1 511 1804 telefonszámon.

