MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 7. hét
Eredménytelen bértárgyalások a MÁV csoportnál! Jöhet a sztrájk?
Sajnálatosan továbbra sem sikerült előrelépni a MÁV csoportnál zajló bértárgyalások
ügyében, sőt a munkáltató legutóbbi javaslata kedvezőtlenebb volt, mint az előző. Az
MTSZSZ továbbra is kitart eddigi bérkövetelései mellett, az alanyi jogon járó 5 % +
2,7 % differenciált bérfejlesztés mellett. A tárgyalások eredménytelenségei miatt a
Társaságnál képviselettel rendelkező szakszervezetek 2016. február 12-én közös
sztrájkbizottságot alakítottak. Célunk továbbra is az, hogy tárgyalások útján kerüljön
rendezésre a vasutasok bére, de már a sztrájk idejére vonatkozó még elégséges
szolgáltatásra vonatkozó egyeztetéseket is meg kell kezdeni.
Konzultáció a Magna Car Top Systems Kft-nél
Február 11-re a Magna Car Top Systems Kft szügyi gyáregységénél
szakszervezetünk konzultációt kezdeményezett.
A munkáltató elismerte, hogy jelentős munkaerő hiánnyal küzd, 30 - 40 szakképzett
főt tudna azonnal alkalmazni a jelentősen megemelkedett megrendelések határidőre
történő teljesítése érdekében.
Szakszervezetünk nem tudja elfogadni, hogy a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó
törvényi előírások és a kollektív szerződésben rögzítettek a létszámhiány miatt nem
kerülnek betartásra.
A munkáltató vállalta, hogy az éjszakai munkavégzés során nem lesz olyan eset
amikor egy főnek kell a gyárban dolgoznia.
FEBRUÁR 23 (kedd)
- 09:00 - 15:00-ig a MÁV Könyves Kálmán körúti úti székházában a 20 C. tárgyalóban
szemvizsgálatra, kedvezményes szemüvegvásárlásra lesz lehetőség.
A vizsgálat mindenkinek (nem csak MTSZSZ tagoknak) ingyenes, de jelentkezni kell a
06-1511-18-04 telefonszámon. Az MTSZSZ tagjai viszont 30%-os kedvezményt kapnak
a szemüveglencse, vagy a keret árából és plusz kedvezményként évente egyszeri 5000
Ft-ot kupon formájában
- 09:00-11:00-ig 12 budapesti színházba lehet jegyeket vásárolni.
Az Erkel Színház, az Operaház, a Vígszínház, a Játékszín, a Centrál Színház, a Madách
Színház, a József Attila Színház, a Karinthy Színház, az Újszínház, a Belvárosi Színház,
a Thália és a Pesti Színház kínálatából tudsz választani.
Bővebb felvilágosítás kérhető Gresa Judittól a gresajudit@t-online.hu e-mail címen

Választások a Szolnoki PFT szakaszon
A MÁV Zrt. Szolnoki Pályafenntartási Főnökségén 2016. február 16-17-18-án üzemi
tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokra kerül sor. Szakszervezetünk jelöltjei
más szakszervezetektől függetlenül mérettetik meg magukat a választásokon.

Te kedvelted már a www.facebook.com/mtszsz oldalt?
Ha nem, Tedd meg most!
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