MTSZSZ HÍRLEVÉL 2022. év 19. hét
Ne írd alá a munkaszerződés módosítást, aláírás előtt egyeztess velünk!
A MÁV-START-nál dolgozó több pénztáros tagunk jelezte, hogy munkaszerződés módosításokat
kezdeményezett a munkáltató. A munkaszerződések esetleges módosítása során minden szónak,
kifejezésnek jelentősége van, így fontos, hogy az aláírás előtt egyértelműek legyenek a
következmények. Az MTSZSZ lehetőséget biztosít tagjai számára, hogy az aláírás előtt
egyeztessenek jogtanácsosaival, szakértőivel, mivel az aláírást követően már nincs jogi lehetőség
a változtatásra. A témában konzultációt kezdeményezünk a MÁV-START vezetésénél.

Szervezetfejlesztési képzésen az MTSZSZ vezetése és munkatársai
A szervezetfejlesztés és működtetés lehetőségeiről, illetve sikeres körülményeiről tartott előadást
szakszervezetünk vezetése és munkatársai számára Gazsi Zoltán az Eisberg Hungary Kft. vezetője,
amely Magyarország piacvezető konyhakész saláta gyártó és forgalmazó cége.
Előadásában bemutatta az eredményes csapatépítés eszközeit, az elfogadható vezetői
kommunikációt, a szervezet reagálási képességét a globális problémákra (pl. háború, világjárvány,
klíma változás) illetve hogy a szükséges változásokhoz miként reagálnak a szervezet tagjai.

Országos ingyenes szemvizsgálatok
Az MTSZSZ a Rapidus Optikával kötött megállapodás alapján egész hónapban folytatja mindenki
számára ingyenes szemvizsgálati programsorozatát. A vizsgálatot követően, az MTSZSZ tagok
viszont jelentős (40%-os) kedvezménnyel vásárolhatják meg a szükséges szemüvegeket.
MÁJUS 12. HATVAN
Időpont: május 12-én 09:00- 15:00 óra között Hatvan vasútállomáson, a lezárt váróteremben.
Jelentkezés: https://mtszsz.hu/foglalas/hatvan/ vagy a +36 1 511 1804 telefonszámon Réczkai
Gabriellánál.
MÁJUS 19. MISKOLC
Időpont: május 19-én 09:30- 15:30 óra között Miskolcon, a Robert Bosch Kft. telephelyén.
Jelentkezés: https://www.mtszsz.hu/foglalas/bosch/ vagy +36 70 221 8795 telefonszámon
Nyitrai Gábornál; +36 70 432 4729 Farkas Csabánál
MÁJUS 19. BUDAPEST
Időpont: május 19-én 10:00- 17:00 óra között. Helyszín: Premium Vision Szemészet és Optika,
Budapest, VII. kerület, Asbóth utca 14. (210 m-re a BKK székházától).
Jelentkezés: https://mtszsz.hu/foglalas/bkk/ vagy a +36 1 511 1804 telefonszámon Réczkai
Gabriellánál.
MÁJUS 24. SZEGED
Időpont: május 24-én 09:30- 15:00 óra között. Helyszín: Szeged Nagyállomás, Szociális épület.
Jelentkezés: https://mtszsz.hu/foglalas/szeged/ vagy a +36 1 516 2250 telefonszámon Boros
Tünde Mónikánál.

