MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 48. hét
Áttörés a vasúti vizsgáztatás területén
Mint ismeretes, 2013. január 1. óta borzolja a vasutasok kedélyét a teljes szigorral
lesújtó
19/2011
NFM
rendelet,
mely
alkalmazásában
minden
vasúti
közlekedésbiztonsággal kapcsolatos munkakörben előírt vizsga, hatósági vizsga, amit a
KTI Vasúti vizsgaközpont – mint kijelölt független szervezet – bonyolít.
Szakszervezetünk minden fórumon és egyeztetésen szorgalmazta – többek között – a
forgalmi szolgálattevők tesztrendszerű vizsgáztatásának bevezetését, amely 2016.
január 1-től a KTI bejelentése alapján bevezetésre kerül.
Miniszteri aláírásra vár a Vizsgaszabályzat és az Eljárási Rend módosítása, amely a
forgalmi önállósító vizsgák lebonyolításának szabályain túlmenően kiterjed az
egyszerűsített forgalmi vizsgára kötelezett egyes munkakörök munkaköri csoportba
sorolására, ahol a módosítás munkaköri csoportokra, illetve munkakörökre, a korábbinál
eltérő tudásanyagot határoz meg.
Továbbra sincs egyezség a következő évi minimálbérről
Nincs egyetértés a 2016. évi minimálbérről és a garantált szakmunkás-bérminimumról a
Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán. Az érdekképviseletek
számára elfogadhatatlan a munkáltatói oldal által javasolt három százalékos emelés. Az
egyeztetésen az MTSZSZ elnöke is részt vett, aki elmondta, hogy kilenc százalékos
emelés lehet elfogadható a munkavállalói oldal számára. A tárgyalások a héten
folytatódnak.
2015

Minimálbér
Garantált bérminimum

2016

Tény

Munkáltatói oldal
javaslata

Munkavállalói oldal
javaslata

105 000 Ft
122 000 Ft

108 000 Ft
125 000 Ft

114 500 Ft
133 000 Ft

Újabb kedvezmény az MTSZSZ tagjainak - Bérelj autót olcsóbban!
Az autókölcsönzéssel és autóbérléssel foglalkozó Cargorent Kft a mindenkori napi bérleti
díjból és a hozzá tartozó kilométerdíjból 10 % kedvezményt nyújt az MTSZSZ tagok
számára. Részletek a cégről: www.cargorent.hu
Megkezdi munkáját a jegyvizsgálók jutalékrendszerét átalakító munkacsoport
A héten tartja első ülését a MÁV-START Zrt.-nél a jegyvizsgálók jutalékrendszerét
átdolgozó munkacsoport, amelybe szakszervezetünk is delegált tagot. A juttatási
rendszer átalakításával kapcsolatos végleges álláspontunkat a gazdasági adatok
(rendelkezésre álló anyagi erőforrások, érintett létszám) megismerése után tudjuk
részletesen kifejteni. Fontosnak tartjuk, hogy a jegyvizsgálói és vezető jegyvizsgálói
munkakörben foglalkoztatott munkatársak minél jelentősebb anyagi elismerése
megjelenjen az újonnan kialakítandó rendszerben, megállítva a munkakört elhagyók
arányának növekedését, valamint figyelemmel legyen a Társaság jogos bevételeinek
beszedésére is, amely alapot teremthet további bérrendezésekre, fejlesztésekre.
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