MTSZSZ HÍRLEVÉL 2022. év 23. hét
Eredményes konzultáció a személypénztárosok munkaszerződés módosítása ügyében
A MÁV-START több személypénztárosa olyan munkaszerződés módosítást kapott, amelyben a
munkáltató a munkavégzés helyét telephelyek helyett megyékben határozta meg. Egyes érinett
tagjaink 4-5 megyére vonatkozó módosítási javaslattal is szembesültek. Az MTSZSZ felhívta a
tagjai figyelmét, hogy ne írják alá ezeket a munkaszerződés módosításokat, mert hátrányosan
érintheti Őket. Szakszervezetünk konzultációt is kezdeményezett a vállalat vezetésénél.
Észrevételeinket a munkáltató elfogadta és azt közölte, hogy akik nem írták alá a munkaszerződés
módosítást azoknak olyan új munkaszerződés módosítást fog ajánlani, amelyben munkavégzési
helyként szolgálati helyek kerülnek felsorolásra, amelyek igazodnak a személypénztárosok egyéni
élethelyzetéhez. Továbbra is fontos, hogy az újabb szerződés-módosításokat is egyeztessék
tagjaink az MTSZSZ szakértőivel.
Részletek: https://mtszsz.hu/hirek/eredmenyes-konzultacio-a-szemelypenztarosok érdekében
A Te érdekeidet is megvédjük! Csatlakozz hozzánk: https://mtszsz.hu/csatlakozz
MTSZSZ Fórum a Közlekedéstudományi Intézetben
Budapesten a Közlekedéstudományi Intézetben (KTI) dolgozók számára tartottunk tájékoztatót az
MTSZSZ elmúlt időszakban végzett tevékenységéről és az idei évben elért eredményeiről.
Bemutattuk érdekvédelmi, jogisegélyi, kommunikációs, szolgáltatási tevékenységünket.
Megfogalmazódott a tagcsoport megerősítésének szükségessége, ezt követően pedig a kollektív
szerződés megkötéséhez kapcsolódó tárgyalások mielőbbi megkezdése.
Köszönjük a pedagógusok egész éves munkáját
Pedagógus nap alkalmából az MTSZSZ tisztelettel köszönti a tanárokat, tanítókat, oktatókat.
Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként
június első vasárnapját Pedagógus Napnak nyilvánította.
Kedvezményes SUP bérlés és vásárlási lehetőség az MTSZSZ tagjainak
Saját márkás SUP-okat most kedvezményesen vásárolhatják meg az MTSZSZ tagok. Akik a
mindenkori listaárból -10.000 Ft kedvezményt és Magyarország területén ingyenes szállítást
vehetnek igénybe! A SUP állószörf vagy állva-evezés. Egy olyan sport, amit bárki, korra és nemre
való tekintet nélkül kipróbálhat.
SUNSHINE / 320 x 80 x 15 cm / 119.990 Ft helyett 109.990 Ft
SUNRISE / 335 x 84 x 15 cm / 129.990 Ft helyett 119.990 Ft
SUNSET / 366 x 86 x 15 cm / 144.990 Ft helyett 134.990 Ft

További információ:www.supotneked.hu E-mail:info@supotneked.hu telefonszám:+36/30/625-7652.
Ismét ingyenes szemvizsgálat Budapest központjában
Az MTSZSZ ingyenes szemészeti szűrést tart 2022. június 16-án 10:00-18:00 órák között
a Premium Vision Szemészet és Optikánál, 1075 Budapest Asbóth utca 14-ben, 210 m-re a BKK
székházától. Mindenki jogosult az ingyenes szemvizsgálatra és 20% kedvezményre szemüveg
rendelés esetén. Az MTSZSZ tagok 40% vásárlási kedvezményben részesülnek, amelyet
SZÉP kártyával is lehet fizetni. Jelentkezés: Réczkai Gabriellánál a 06-1-511-18-04 telefonszámon
vagy a https://www.mtszsz.hu/foglalas/bkk/ oldalon.

