MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 34. hét
Munkakörülmények javítása
Az idei meleg rámutatott a Déli Pu. MÁV Szolgáltató Központ Informatika Üzletág által használt
épületrész problémájára is. Eltávolításra került az életveszélyes márvány burkolat, ezáltal a
szabadon maradt beton elemek és a nagy felületű üvegablakok miatt az irodák egy részében 30
celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Az MTSZSZ felvette a kapcsolatot a munkavédelemmel,
valamint jelezte a cég vezetése felé a problémát. A munkáltató tesztelés céljából két helyiség
ablakát lefóliáztatta, ez határozottan javított az irodák hőmérsékletén, amelyről egy munkavédelmi
bejáráson mi is meggyőződhettünk. Ezek alapján az épület többi ablakára is fólia került és a hibásan
működő klíma hőcserélőt is megjavították, amelynek köszönhetően biztosítva lett a megfelelő
hőmérséklet, így az MTSZSZ közbenjárására jelentősen javult a kollégák munkakörülménye.
Szeptember 3-án ingyenes szemvizsgálat a MÁV Kerepesi úti székházában
9:00 - 15:00 között a MÁV Budapest, Kerepesi úti székház 143 tárgyalójában szemvizsgálatra és
kedvezményes szemüvegvásárlásra lesz lehetőség.
A vizsgálat mindenkinek (nem csak MTSZSZ tagoknak) ingyenes, de jelentkezni kell a 06-1-51118-04 telefonszámon. Az MTSZSZ tagjai 30%-os kedvezményt kapnak a szemüveglencse és a
keret árából, valamint egyszeri 10.000 Ft-os kedvezmény kupon formájában.
Találkozzunk szeptember 22-én a Vasúttörténeti Parkban a IV. MTSZSZ Családi Napon
Pódiumbeszélgetés cégvezetőkkel a vállalatok létszám - és bérhelyzetéről, Rubik-kocka kirakó,
jenga építő verseny, kvízjáték, tárlatvezetés a Vasúttörténeti Parkban, játszóház,
fordítókorongozás, 800 méter hosszú kerti vasúton történő utazás, ízletes ebéd várja tagjainkat és
családtagjaikat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 06-1-511-1804
telefonszámon vagy az mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen lehet.
Megjelent a Gúla magazin 2018. évi második száma
Magazinunk idei második számában bemutatkozik Truczkai Andrea a Jabil tagcsoportjának
ügyvivője. Olvashatunk az aktuális eseményekről a magyar szakszervezeti mozgalomban és ezen
belül az MTSZSZ helyzetéről, megismerhetjük az elmúlt időszakok gyárbővítéseit, fotók láthatóak
a tavaszi MTSZSZ napokról, a vasutasnapi és a pedagógusnapi rendezvényekről.
Informálódhatunk a cafeteria változásairól, a digitalizációról, valamint a 2018. évi
kongresszusunkról. A magazin honlapunkon is megtalálható, amely az alábbi linkre kattintva is
elérhető: http://mtszsz.hu/file/downloader/17.pdf
A munkavédelmi hatóság 2018. I. félévi ellenőrzési tapasztalatairól*
2018. I. félévben a munkavédelmi hatósági ellenőrző munka 7 098 munkáltatóra terjedt ki, amelynek
során az állami tisztviselők ellenőrizték az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre vonatkozó szabályok betartását. Az ellenőrzött munkáltatók 74,7%-ánál
tapasztaltak munkavédelmi szabálytalanságot. Az ellenőrzések során 161 375 fő munkavállaló
munkavégzési körülményeit vizsgálták. Szabálytalanságokat az ellenőrzött munkavállalók 67,2%ánál (108 467 főnél) tapasztaltak, ez 1,8%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszaknál (69%).
* Pénzügyminisztérium, Munkavédelmi Főosztály

