MTSZSZ HÍRLEVÉL 2019. év 50. hét
Javítani kell a személypénztárosok helyzetén
Szakszervezetünk tárgyalásokat folytatott a MÁV-START szolgáltatásfejlesztési és értékesítési
vezérigazgató-helyettesénél a vasúti személypénztárosok, valamint az értékesítési területen
dolgozók helyzetének javítása érdekében. Az MTSZSZ kiemelten fontosnak tartja a pénztári
szolgálatot ellátók jobb anyagi elismerését, illetve a munkakörülményeik javítását,
felvetésünkkel a cég értékesítési területének vezetői teljesen mértékben egyetértettek. Az elmúlt
időszakban több szolgálati helyet is meglátogatunk, hogy az ősszel kidolgozott javaslatainkat
(jelenléti bónusz, eladási jutalék újra gondolása) közvetlenül is megismertessük a
pénztárosokkal, ügyfélszolgálatosokkal.
Bértárgyalások a Schäfer Oesterle Kft-nél
Bértárgyalások kezdődtek az elmúlt napokban a bonyhádi székhelyű Schäfer Oesterle Kft-nél,
ahol szakszervezetünk az év első felében alakult meg. A cégnél a versenyszféra többi
vállalatához hasonló mértékű emelést tartunk tárgyalási alapnak. A tagcsoport gyors
növekedésének köszönhetően az MTSZSZ már elérte a kollektív szerződés megkötéséhez
szükséges létszámot.
Egyeztetés az Infineon tagcsoporttal
Bemutatkoztak a vezetésnek az új ügyvivők. A kölcsönzött munkavállalók 30%—os (három havi)
juttatást ugyanúgy megkapják, mint az Infineonos munkavállalók. A részletek kidolgozása még
folyamatban van. Felvetettük a vasárnapi túlóra és jelenléti bérpótlékok ki nem fizetését a
kölcsönzött munkavállalóknak. A két ünnep közti leállás nagy munkaszervezést igényel, hiszen
az éves terveket teljesíteni kell. A későbbi években tradíciót szeretnének ebből csinálni, ezért a
következő évben ennek szervezését hamarabb elkezdik, hogy mindenki úgy tudjon a
szabadságával gazdálkodni, hogy az ünnepek közötti napokra maradjon. A szakszervezet
támogatja a munkáltatói szándékot.
A jövő áprilisi és októberi béremelést továbbra is szeretné a munkáltató és a szakszervezet
együtt megkötni.
Bővíti mozdonyvezetői létszámát a Rail Cargo Hungária*
Az idei év első nyolc hónapjában a vállalat saját mozdonyaival történő árutovábbítása átlépte
az 50 %-ot. 2020 első felében 5 villanymozdonnyal és 3 tolatási feladatokra alkalmas
dízelmozdonnyal bővíti eszközparkját. A bővülő flotta működtetése kapcsán a vállalat saját
mozdonyvezető-állománya a futó és induló képzéseknek köszönhetően 2020-ban további 60
fővel fog növekedni.
2019. december 13-án MTSZSZ karácsonyi vásár
Egyedi karácsonyi ajándékok és kézműves termékek vásárára kerül sor december 13-án
(pénteken) 10:00 órától a Kerepesi u 3. sz. alatt az MTSZSZ tárgyalójában (első emelet).
Szakszervezetünk tagjai kedvezménnyel vásárolhatnak a termékek közül, minden érdeklődőt
szeretettel várunk.
www.mtszsz.hu
www.facebook.com/mtszsz

