MTSZSZ HÍRLEVÉL 2019. év 25. hét
Tárgyalások a Rail Cargo Hungariánál
Június 12.-én rendkívüli VÉT keretében megállapodás született arról, hogy a munkáltató a
2019. májusi állapotnak megfelelő technológiai létszámot visszaállítja a Területi Üzemeltetési
Központok szolgálati helyein. Mindemellett a felek a középtávú foglalkoztatáspolitikai
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek eleget téve, június 21-ig egyeztetnek a Területi
Üzemeltetési Központokra vonatkozó munkáltatói intézkedésekről, melyek a jelentős forgalom
visszaesés okán váltak szükségessé.
Az ülés egyebek napirendi pontjában szakszervezetünk jelezte a munkáltató felé, hogy a
mozdonyvezető munkakörben, továbbá azokban a munkakörökben, ahol a feltételek lehetővé
teszik, a munkaruházati juttatás elemeit szeretnénk kiegészíteni nyári rövidnadrággal. A
szükséges Kollektív Szerződés módosítási javaslatot a szakmai szervezetekkel történő
egyeztetést követően kidolgozzuk, és benyújtjuk.

Teendők hőségriadó esetén
Az elmúlt héten megdőltek a helyi és az országos melegrekordok. Ilyen esetekben a különös
tekintettel kell lenni a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítására, illetve azok
maradéktalan betartására. A meleg környezetben történő munkavégzés a szervezetet
fokozottan igénybe veszi, így a munkavédelmi szabályok betartására különösen ügyelni kell
ebben az időszakban. A munkavállalók terhelhetősége csökken, a fokozott igénybevétel
csökkentheti a koncentrációs képességet, növekedhet a rosszullét bekövetkezésének
valószínűsége, mely további baleseti kockázatok kialakulását vonhatja maga után.
Meleg munkakörnyezetben fokozottan megnő a szervezet folyadékvesztése, melynek
pótlásáról gondoskodni kell. A tartós folyadékvesztés pótlás nélkül egyensúlyzavart, vagy akár
eszméletvesztést is eredményezhet. http://mtszsz.hu/hirek/teendok-hosegriado-eseten
Kedvezményes nyaralás Horvátországban az MTSZSZ tagjai számára
Szakszervezetünk tagjai kedvezményesen üdülhetnek Horvátország legszebb részein (Vodice,
Sibenik, Sutivan és Brač). Az elhelyezések stúdiószobákban vagy panzió jellegű szobákban, illetve
apartmanokban, a létszámnak megfelelően 2 főtől 6 főig.
A kedvezmény mértéke tagjaink számára minimum 10 %
Bővebb információ, illetve jelentkezés MTSZSZ kóddal lehetséges a panorama85@gmail.com email címen.
MTSZSZ kód kérhető a + 36 1 511 1804 telefonszámon vagy az udules@mtszsz.hu e-mail címen.
http://mtszsz.hu/hirek/mtszsz-panorama-udulesi-kedvezmeny

Folyamatosan erősödik az MTSZSZ Opel tagcsoportja
Az elmúlt időszakban tovább erősödött szakszervezetünk a szentgotthárdi Opel cégnél, ezért
minden szerdán 7:00 - 15:30 között a helyi MTSZSZ irodában lehetőség nyílik a közvetlen
ügyintézésre, a szakszervezeti tevékenység és szolgáltatások megismerésére.

Legyél Te is MTSZSZ tag! https://www.youtube.com/watch?v=r0akx5spprg
www.mtszsz.hu
www.facebook.com/mtszsz

