MTSZSZ HÍRLEVÉL 2022. év 21. hét
Kongresszust tartott az MTSZSZ
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete május 16-án tartotta éves kongresszusát. Buzásné
Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke ismertette az elmúlt év eredményeit, valamint a tevékenységi és
pénzügyi beszámolót. A felügyelő bizottság megtette jelentését a szakszervezet gazdálkodásáról.
Valamennyi beszámolót a Kongresszus elfogadott.
Elnökasszony tájékoztatást adott a következő időszak rendezvényeiről, illetve a Versenyszféra és a
Kormány Állandó Konzultációs Fórumának legutóbbi ülésén elhangzottakról.
Az MTSZSZ ügyvezető alelnöke az érdekvédelem kiemelt szerepét hangsúlyozta, az egyre nehezedő
gazdasági környezetben a szakszervezetek helyzetét minden vállalatnál meg kell erősíteni a
taglétszám stabilizálásával, amely alapot ad a további eredményes tárgyalásokhoz.

Megjelent a Gúla magazin legújabb száma
Ízelítő a tartalomból: Az MTSZSZ által az idei évre kötött bérmegállapodások összefoglalója; Példa
értékű foglalkoztatáspolitikai megállapodás a Rail Cargo Hungáriánál; Bemutatkozik Rádai Árpád,
aki ügyvivő a Budapest Közútnál; Az első negyedév üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő
választásainak eredményei; Személyre szabott munka, avagy mit is csinál egy coach?; Veszély a
vasúti átjárókban.
A magazinban lévő cikkek elolvashatók, illetve letölthető: https://mtszsz.hu/file/downloader/29.pdf
oldalról.

Napjainkban is fontos az önkéntes véradás
Napjainkban is nagy szükség van a véradók önkéntességére, aki teheti, az menjen el vért adni. Az
MTSZSZ kezdeményezésére, több vállalat kollektív szerződésébe rögzült a véradóknak járó
pótszabadság intézménye.
Helyszínek, időpontok: https://www.ovsz.hu/hu/ver/veradasok

Ismét ingyenes szemvizsgálat a Könyves Kálmán krt-i MÁV székházban
A nagy sikerre való tekintettel az MTSZSZ mindenki számára ingyenes szemvizsgálatot szervez a
Rapidus Optikával közösen, Budapesten a Könyves Kálmán krt-i MÁV székházban a 20 / C
tárgyalóban.
A vizsgálat ideje 2022. június 2-án 09:00-15:00 óra között. A vizsgálatot követően
kedvezményes szemüveg vásárlási lehetőségre is lesz, amelyet SZÉP kártyával is lehet
fizetni. Jelentkezés és további információ kérhető Réczkai Gabriellánál a
06-1-511-18-04 telefonszámon vagy a https://mtszsz.hu/foglalas/VIG/ oldalon keresztül.
Ebben az évben már több mint 300 fő részére szerveztünk ingyenes látásvizsgálatot, az ebm papst
telephelyein (Vecsés, Sülysáp), a MÁV-csoport székhelyein (Miskolc, Békéscsaba, Szerencs,
Budapest), a BKK, valamint a Bosch cég dolgozói számára, ha úgy gondolod, hogy Nálatok is van
igény rá, akkor keres minket az mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen.
Ha van rá lehetőséged lájkold (kedveld) facebook oldalunkat, hogy a szakszervezeti,
érdekvédelmi információkat a leghamarabb megkapd: www.facebook.com/mtszsz

