MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL
2015. év 51. hét
Kollektív munkaügyi vitát kezdeményeztünk a bérfejlesztések érdekében a
MÁV csoportban
2016. január 5-én bértárgyalásokra kerül sor a MÁV csoport vállalatainál. Az MTSZSZ
továbbra is következetesen képviseli eddigi álláspontját, mely szerint a vasutasok
bérelmaradása már nem kezelhető egyszeri kifizetésekkel, az egyes munkakörökben
kialakult létszámhiány veszélyezteti a vasút működését. Ezért egy jelentős
bérfejlesztésre van szükség, amely megállítja a munkavállalók elvándorlását és tisztes
megélhetést biztosít minden vasutas számára.
TÉT ülés a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft-nél
Vélelmezhetően az utolsó Társasági Érdekegyeztető Tanács ülésre került sor december
17-én a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft-nél, mivel a cég tevékenysége a
MÁV Zrt-hez kerül a következő év első napjától. Ismét megerősítésre került, hogy
valamennyi munkavállaló a MÁV Zrt-hez fog kerülni. Az MTSZSZ álláspontja
változatlanul az, hogy valamennyi dolgozónak, így a vasútőröknek valamint a
takarítóknak is a MÁV Zrt-ben kell maradnia.
Hidegben végzett munka veszélyei
A hideg környezetben végzett munka egészségkárosodást okozhat és jelentősen
hozzájárulhat a munkabalesetek kialakulásához. A tartósan alacsony
hőmérsékleten dolgozók fokozott veszélynek vannak kitéve. A légúti- és reumás
megbetegedések kialakulása gyakoribb körükben.
A szabadtéri munkahely akkor minősül hidegnek, ha a várható napi középhőmérséklet a
munkaidő felénél hosszabb időtartamban a +4 °C-ot nem éri el.
A zárttéri munkahely akkor minősül hidegnek, ha a hőmérséklet a munkaidő felénél
hosszabb időtartamban a +10 °C-ot nem éri el.
A hidegnek minősülő munkahelyeken meleg teát is biztosítani kell a munkavállalók
számára, a higiénés követelmények betartásával (személyenként és egyéni használatra
kiadott ivópoharak stb.). A tea ízesítéséhez cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani.
Kedvezmények az Öltönybirodalomban
Az Öltönybirodalom üzletében fontos tárgyalásokra, egyedi alkalmakra, esküvőkre,
ünnepségekre és bálokra választhat ruházati termékeket és kiegészítőket.
Az Öltönybirodalom az MTSZSZ tagjai számára 12% kedvezményt biztosít!
Férfi termékek: öltöny, kabát, dzseki, zakó, nadrág, mellény, mellény szett, nyakkendő,
mandzsettagomb, öv , ing, nyakkendőtű, nadrágtartó.
Női termékek: kabátok, kosztümök, tunikák, nadrágok, szoknyák.
Részletek: www.oltonybirodalom.hu
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