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A vállalatvezetők szerint is kétszámjegyű béremelés szükséges
Családi napunk pódiumbeszélgetésén Csépke András a MÁV-START és Kovács Imre a Rail Cargo
Hungaria vezetői is elismerték azt amit az MTSZSZ hosszabb ideje hangoztat, miszerint jelentős,
kétszámjegyű bérfejlesztésre van szükség, hogy a vállalatok megtartsák a munkaerőt és javuljon
munkaerővonzó képességük. Megítélésük szerint elengedhetetlen az oktatási, valamint a
vizsgáztatási rendszer teljes megújítása, valamint a munkakörülmények további javítása. A
beszélgetés teljes anyaga olvasható lesz honlapunkon és a hamarosan megjelenő Gúla
magazinban.
Rekordszámú résztvevő a IV. MTSZSZ Családi Napon
Szeptember 22-én került megrendezésre a negyedik MTSZSZ Családi nap, amelynek most is a
Magyar Vasúttörténeti Park adott otthont. A rendkívül változékony időjárás ellenére több, mint
hatszázan látogattak ki a rendezvényre. A hagyományos programok mellett az idei évben a
mozdonyszimulátor aratta a legnagyobb sikert, amelyet a gyerekek mellett a szülők is örömmel
próbáltak ki. Ismét sokan látogatták meg a játszóházat és vettek részt egészségügyi
szűrővizsgálaton.
Eredményes konzultáció a Budapesti Közlekedési Ügyfélközpontban
A MÁV-HÉV járatain szeptembertől megváltoztak a jegyvásárlási szabályok, ez jelentős jövedelem
veszteséget okozhat a jegyvizsgálati feladatott ellátó Budapesti Közlekedési Ügyfélközpontban
dogozók számára. Szakszervezetünk konzultációt kezdeményezett, amelyen a vállalat vezetése
ígéretet tett arra, hogy kompenzálni fogja az érintetteket, hogy a szabályozási környezet átalakítása
miatt ne keletkezzen jövedelem kiesése senkinek sem.
Kiemelkedő eredmény a Bosch gyárban tartott választásokon
Üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokat tartottak a miskolci Bosch gyárban, amely
jelentős MTSZSZ sikerrel zárult.
Az üzemi tanácsi választásokon az MTSZSZ 57,8 % eredményt értünk el, így a 13 fős bizottságba
mind a 9 jelöltünk bekerült. A 3 fős munkavédelmi bizottságba 2 MTSZSZ jelölt lett megválasztva.
A szavazáson a részvételre jogosultak több mint 70 %-a vett részt.
A Közlekedéstudományi Intézetben is megalakult az MTSZSZ tagcsoport
Szeptemberben a Közlekedéstudományi Intézetben (KTI) is megalakult szakszervezetünk
tagcsoportja. A KTI jogelődjeivel együtt 80éves múltra tekint vissza, feladata, hogy az EU irányelvei
alapján folyamatosan fejlődő és biztonságos közlekedési környezetet alakítson ki hazánkban.
Várjuk a fotókat a IV. MTSZSZ Családi Napról
Kérjük, akik készítettek fotókat a rendezvényről, küldjék meg számunkra, hogy azokat a Gúla
magazin következő számába megjelentethessük, illetve honlapunk galériájába is láthatóvá tegyük.
A fényképeket szeptember 30-ig, a novodonszki@mtszsz.hu e-mail címre várjuk. A magazinba
bekerülő fotókat külön is díjazzuk.
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