MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 8. hét
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára a MÁV-csoport bértárgyalásain
A MÁV-csoportnál zajló bértárgyalások legutóbbi fordulóján bekapcsolódott a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára dr. Fónagy János is. A
hetek óta tartó kollektív munkaügyi jogvita továbbra sem vezetett eredményre, nem
tudjuk elfogadni, hogy ne részesüljön alanyi jogon minden vasutas munkatárs
bérfejlesztésben.
Elkezdődtek a bértárgyalások a BKV-nál
A Budapesti Közlekedési Vállalatnál is megkezdődtek a bértárgyalások az elmúlt
héten, ahol a munkáltató 1% - os emelésre tett javaslatot, valamint további 1 % - ot
ajánlott bérfelzárkóztatásra. A cafeteria összegét 10 ezer forinttal emelné, amelynek
összege így 140. 000 forintról, 150.000 forintra emelkedne. A bértárgyalások a héten
itt is folytatódnak.
Sikeres választások a Szolnoki PFT szakaszon
A MÁV Zrt. Szolnoki pályafenntartási szakaszán megtartott üzemi tanácsi és
munkavédelmi bizottsági választásokon az MTSZSZ több mint 23 %-os eredményt ért el.
Mind a két testületbe 1-1 fő került szakszervezetünk jelöltjei közül.
Az eredmény azért is elismerésre méltó, mert a választások előtt még nem
rendelkeztünk alapszervezettel sem a területen.
Kedvezmény az Explorer Vasutas Világjáró Klub túráira
Szakszervezetünk és az Explorer Vasutas Világjáró Klub megállapodása alapján a
túrákon résztvevő MTSZSZ tagok és családtagjaik 5 % kedvezményben részesülnek,
amennyiben a programokra március 15-ig jelentkeznek.
További információk kérhetőek: 06+27-51 vasúti telefonszámon, a 06 30/386-6106
telefonszámon (SMS-ben is) illetve az info@evvk.hu e-mail címen.
http://www.evvk.hu , https://www.facebook.com/evvk.magyarorszag ,

Választások előtt a Mercedes Benz gyár
A kecskeméti Mercedes Benz gyárban megalakult az üzemi tanácsi, valamint a
munkavédelmi képviselő választásokat lebonyolító és szervező választási bizottság.
Szakszervezetünk már több mint egy éve van jelen a gyárban, ezek lesznek az első
választások amin jelöltjeink megmérettetik magukat.
Lapzárta a Gúla magazinnál
Az idei év első Gúla magazinjának már a nyomdai munkálatai zajlanak, terveink szerint
papír formátumú megjelenés mellett a lap már teljes egészében elérhető lesz
honlapunkon is.

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