MTSZSZ HÍRLEVÉL 2022. év 18. hét
Fölényes MTSZSZ győzelem a MÁV Vagon Irányítási szervezeteinél
megtartott választásokon
Április 25-26-27-én üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokra került sor a MÁV
Vagon Kft Irányítási szervezeteinél, amelyet az MTSZSZ nagy fölénnyel nyert meg.
A választáson az MTSZSZ 66 %-os eredményt ért el. Az öttagú testületekbe 4-4 jelöltünk került be.
A választáson a szavazásra jogosultak 66, 3 %-a vett részt.
További részletek: Fölényes MTSZSZ győzelem oldalon olvasható.

Tovább lehet élelmiszert vásárolni SZÉP kártyával
A Magyar Közlönyben megjelentek szerint meghosszabbításra került az a kormányrendelt, ami
alapján a SZÉP kártya élelmiszer-vásárlásra is felhasználható.
Ezt a lehetőséget február 1-jével vezették be és 2022. május 31. volt a hatálya, de a mostani
döntés értelmében meghosszabbították 2022. július 1-ig.
Részletek: Tovább lehet élelmiszert vásárolni SZÉP kártyával

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 Részletek: Segíts, hogy segíthessünk
Az MTSZSZ köszönti az édesanyákat
1914-óta ünnepként tartják számon világszerte az Anyák Napját. Anna Maria Jarvis ekkor érte el,
hogy az USA-ban nemzeti ünnepként tartsák számon. Hazánkban 1925 óta ünnepeljük az anyák
napját május első vasárnapján. Az MTSZSZ szeretettel köszönti az édesanyákat.

Május 1 - A munka ünnepe
A munka ünnepe a nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt ünnepnap, a legtöbb országban
hivatalos állami szabadnap, amely a munkások által elért gazdasági és szociális vívmányokról
hivatott megemlékezni. A legtöbb országban május elsején, az Amerikai Egyesült Állomokban és
Kanadában viszont szeptember első hétfőjén ünneplik.

Április 28. – A munkabalesetben elhunyt munkavállalók emléknapja*
Először, 1984. április 28-án a Kanadai Közalkalmazottak Szakszervezete tartotta meg a
munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapját. 1996-ban április 28-a az Egyesült
Nemzetek Szövetsége (ENSZ) és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) támogatásával a
munkabalesetek áldozatainak nemzetközi gyásznapja lett. Magyarországon 2012. augusztus 13-án
a Kormány a Nemzetgazdasági Minisztérium előterjesztése alapján április 28. napját a
munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók emléknapjává nyilvánította.

