MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 50. hét
Mikor és hogyan vihető át a szabadság a következő évre?
A szabadságot kiadni - az Mt. főszabálya szerint - az esedékesség évében kell, ha a
munkavállaló szabadsága elfogyott akkor a következő évről napokat előre hozni nem
lehet.
Néhány esetben a következő évre átvihető a szabadság. Ha a dolgozó munkaviszonya
október elsejét követően kezdődött a szabadság kiadható a következő év március 31éig. A szabadságot az esedékesség évében kiadottnak kell tekinteni, ha igénybevétele
még az esedékesség évében megkezdődik és a következő évben kiadott része nem
haladja meg az öt munkanapot. A munkavállalóval kötött megállapodás alapján az
életkori pótszabadságot a munkáltató a naptári évet követő év december 31-ig adhatja
ki. Amennyiben a szabadságot tartós betegség miatt nem tudja a dolgozó kivenni, akkor
az ok megszűnését követően 60 napon belül kell a megmaradt szabadságokat kiadni. A
munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy működését közvetlenül, súlyosan
érintő ok és kollektív szerződés rendelkezése esetén a munkavállalót megillető
szabadság legfeljebb egynegyedét a következő év március 31-ig adhatja ki.
Ha a témával kapcsolatban további információkra van szükséged hívd szakszervezetünk
jogászait: Telefonszám: 06/1-511-1021 vagy 06/1-511-1035
Üzemi tanácsi és munkavédelmi választásokkal indul a 2016. év
A MÁV Zrt. Szolnoki Pályafenntartási Főnökségén 2016. január 12-13-14-én üzemi
tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokra kerül sor. Szakszervezetünk jelöltjei
más szakszervezetektől függetlenül mérettetik meg magukat a választásokon.
Egészségügyi kockázat a váltott műszakban végzett munka
Az alvás rendjében még a kisebb eltérések is anyagcsere-betegséget okozhatnak
egészséges, dolgozó felnőtteknél – derül ki egy, a napokban megjelent kutatási
eredményből. A korán kelés növelheti az elhízás, a cukorbetegség és a szívbetegség
kockázatát. Aki váltott műszakban dolgozik, annak felborul az életritmusa, így fokozottan
ki van téve az anyagcsere betegségeinek. Ezért is kiemelten fontos az ilyen területen
dolgozók anyagi megbecsülése.
Új menetrend a közlekedési vállalatoknál
December 13-án új vasúti és Volán-menetrend lépett életbe.
A Volán társaságok a helyközi közlekedésben a korábbiakhoz képest 381 új járatot
indítottak és 284 járatot állítottak le. Magyarországon 3145 település érhető el a Volán
buszaival.
A vasúti közlekedésben 2016 évre az utaskilométer 0,98%-al csökken az előző
időszakhoz képest.
Részletek a Társaságok honlapjain találhatóak meg.
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