MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 14. hét
Mi a teendője a készenléti jellegű munkakörben dolgozó vasutasoknak?
Nagyon fontos határidők kerültek meghatározásra, amelyekre minden érintettnek oda
kell figyelnie!
Azok akik aláírták az egyéni bérmegállapodást és azt nem kívánják visszavonni
nincsen semmi teendőjük.
Azok akik aláírták az egyéni bérmegállapodást, de újraszámolást szeretnének kérni,
akkor erről április 30-ig kell nyilatkozniuk egy formanyomtatvány kitöltésével, amit a
munkáltatótól kapnak meg.
Azok akik nem írták alá az egyéni bérmegállapodást azoknak a munkáltató
legkésőbb a júniusi bérszámfejtéssel együtt megküldi a 2013.04.01- 2016.03.31
közötti időszak módosított időadatait.
Azok akik visszavonták az egyéni bérmegállapodást, de az újraszámfejtéssel
kevesebb összeg lett megállapítva, a különbözetet augusztus 31-ig kell
visszafizetniük.
2016. december 31-ig az újraszámfejtéssel megtörténik a bérkülönbözet kifizetése.
Április hónapban a munkáltató és az érdekképviseletek között tovább folynak a
március 30-án megkezdett tárgyalások, hogy a jövőben miként legyenek kezelve a
készenléti jellegű munkakörben lévők egymást követő szombati - vasárnapi
munkavégzésük.
Szakmai program az Országos Meteorológiai Szolgálatnál
2016. április 19-én (kedden) 15 óra 30 perctől folytatódik a tavalyi év őszén
megkezdődött szakmai rendezvénysorozat. Ebben a hónapban az Országos
Meteorológiai Szolgálat budapesti központját látogatjuk meg. (Budapest, XVIII
kerület, Gilice tér)
A programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a
novodonszki@mtszsz.hu címen lehet.
Bértárgyalások a Magna Car Top Systems cégnél
A szügyi Magna Car Top Systems cégnél is megkezdődtek a bértárgyalások.
Szakszervezetünk megfogalmazta, hogy jelentős bérfejlesztésre van szükség, hogy
a dolgozók körében ne legyen elvándorlás, ne alakuljon ki munkaerőhiány, a
legkisebb keresetűeknél pedig kiemelt, átlag feletti bérfejlesztést kell végrehajtani.
A bérfejlesztésből az improduktív munkavállalók sem maradhatnak ki.
Nyaralj kedvezményesen Balatonfenyvesen
A vasútállomástól és a Balaton parttól pár perc sétára található a Villa Attila, amely
várja az MTSZSZ tagjait.
Szolgáltatások: asztalitenisz, filagória, bográcsozási lehetőség, zárt parkoló,
hintaágy, SAT TV
Bővebb információ kérhető: Betlehem Attilától a 30/ 635-1235 telefonszámon.
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Mit kell tudni a munkaközi szünetről?
A Munkatörvénykönyve alapján a munkavállalót legalább 6 órát meghaladó
munkavégzés esetén 20 perc, 9 órát meghaladó munkavégzés esetén további 25
perc munkaközi szünet illeti meg. A munkaközi szünet célja, hogy a munkavállalónak
legyen ideje étkezni, dohányozni, stb. Ennek tartama alatt a munkavállaló mentesül a
rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól. A munkaközi szünet idejét
le kell dolgozni, mert nem része a munkaidőnek.
Az első munkaközi szünetet a munkakezdést követő 3 és 6 óra között kell kiadni, de
ez nem azt jelenti, hogy a wc nem lenne korábban is igénybe vehető.
A mosdó használatának biztosítása, a munkaközi szünet idejétől függetlenül
kötelezettsége a munkáltatónak.
Készenléti jellegű munkakörökben dolgozóknál a munkaközi szünet része a
munkaidőnek, így ezzel az idővel nem növekszik a munkaidő.
Te kedvelted már a www.facebook.com/mtszsz oldalt?
Ha nem, Tedd meg most!
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