MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 42. hét
A munkaerőt meg kell fizetni és meg kell becsülni, ebben segít az MTSZSZ
Az MTSZSZ közel 60 vállalatnál van jelen, az állami, az önkormányzati és a versenyszféra
számos cégénél lát el érdekvédelmi tevékenységet. Szinte valamennyi társaságnál a legnagyobb
probléma a magas fluktuáció, valamint a megfelelő munkaerő hiánya. A bérek emelése, a béren
kívüli juttatások körének bővítése ma már alapfeltétel. Szakszervezetünk azért küzd, hogy a
cégek megértsék, a dolgozókat emberszámba kell venni, nem lehet az emberekkel lekezelő,
megalázó módon beszélni, a diktatórikus és arrogáns vezetők ideje lejárt. Valamennyi
munkahelyen a munkaidő beosztások elkészítése során figyelemmel kell lenni a családi- és
magánélet, valamint a munkavégzés egyensúlyára. A társaságok alapvető gazdasági érdeke,
hogy megbecsüljék a tapasztalt munkatársakat, ezért is küzdünk a szolgálati éveket elismerő
bértábláért a MÁV-csoport vállalatainál. Az oktatási, képzési és vizsgáztatási rendszer olyan
átalakítására van szükség, amely a munkavégzés során ténylegesen előforduló ismeretekre
irányul.
A szakszervezetekben nem az ellenséget, hanem a partnert kell látni, aki segít a rendezett
munkaügyi kapcsolatok kialakításában.
Tárgyalások a 2018. évi bérekről a BKV-nál
Már az elmúlt hónapban kezdetét vette a jövő évi bérfejlesztésről szóló tárgyalás a BKV vezetése
és a szakszervezetek között. Eddig még soha nem kezdődtek ilyen hamar a bértárgyalások a
főváros közlekedési vállalatánál, amelynek oka a társaságnál is jelentkező létszámhiány.
A
vállalat munkalehetőséget kínál: autóbuszvezetőknek, villamosvezetőknek, trolibuszvezetőknek,
vasúti járműszerelőknek, mérnököknek, illetve műszerészeknek.
Eredményes üzemi tanács választások a MÁV Dombóvár PFT szakszán
A MÁV Zrt. Dombóvár Pályafenntartási Főnökség területén 2017. szeptember 26-28-án érvényes
és eredményes üzemi tanácsi választásokra került sor. 80 %-os részvétel mellett az MTSZSZ a
leadott szavazatok 34 százalékát kapta meg, szakszervezetünk egyik jelöltje a bizottságba is
bekerült. Munkájához sok sikert kívánunk. A munkavédelmi képviselőválasztás november végén
kerül megtartásra.
Októberi kvízjáték
Mi újult meg szakszervezetünknél az elmúlt hónapban?
A. www.mtszsz.hu oldal (egy kattintással győződj meg róla)
B. a központi iroda nyitva tartása
Válaszokat a novodonszki@mtszsz.hu címre várjuk, október 20-án 16:00 óráig. A helyes
megfejtést beküldők között MTSZSZ ajándék kerül kisorsolásra.
Az őszi szünetben is vár a wellness, pihenés, szórakozás és felhőtlen kikapcsolódás
Az MTSZSZ tagjai a Service 4YOU wellness és gyógy szállodáiban jelentős kedvezménnyel
pihenhetnek az őszi ünnepek előtt és alatt. Siófokon, Gyulán, Cegléden Szegeden, Zalakaroson,
Győrben, Kalocsán négycsillagos hotelekben várják a kikapcsolódni, pihenni vágyókat. A
kedvezményes foglaláshoz szükséges kódot az 06-15-11-1804 telefonszámon vagy az
mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen lehet elkérni.
www.mtszsz.hu

www.facebook.com/mtszsz

