MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 21. hét
AZ MTSZSZ felvetésére állásidőt kell elszámolni sikertelen hatósági vizsga esetén
A május 19-i MÁV-START konzultáción az MTSZSZ felvetésére a Társaság vezérigazgatója még
aznap elrendelte, hogy a munkavállaló az első sikertelen hatósági vizsga napját követően az
eredményes vizsga napjáig fizetett állásidőn legyen.
Jön a jegyvizsgálói bértábla?
A MÁV-START vezérigazgatója konzultáción adott tájékoztatást arról, hogy a jegyvizsgálói
munkaköri családban bértáblát kíván a vállalat bevezetni. Először a Budapest TSZVI területén
alkalmaznák, majd fokozatosan a többi igazgatóságban is. A rendszer bevezetése során a napi
teljes munkaidő 8,4 órára emelkedne egyéni megállapodással. A menetrend szerinti menettartam,
valamint az előkészítő és a befejező munkák együttesen a 12,2 órát nem haladja meg. A bértábla
bevezetésével az átlagos alapbér növekedés 22.408 Ft / fő, az emelés legalacsonyabb összege
13.290 Ft, a legmagasabb összeg pedig 36.800 Ft.
Mentor program és rehabilitációs szabadság a mozdonyvezetőknek
A MÁV-START vállalja, hogy a baleseti eseményben érintett vasúti járművezetőt az eseményt
követően három napon rehabilitációs szabadság jogcímen a munkavégzési kötelezettség alól
felmenti. A rehabilitációs szabadság után a támogatásra szoruló munkavállaló kérheti, hogy a
munkaidő-beosztás szerinti soron következő két szolgálatára az általa kiválasztott vasúti
járművezető kollégája mentorként elkísérje.
Javaslataink a MÁV VÉT- en
Május 17- én a MÁV Zrt-nél VÉT került megtartásra, ahol szakszervezetünk a felhívta a
munkáltató figyelmét Kőbánya- Kispest állomáson a felüljáróról a vágányokhoz vezető lépcsők
balesetveszélyes állapotára, valamint javaslatot tettünk arra, hogy a kollektív szerződés 43.§- a új
ponttal egészüljön ki:
Térítésmentes véradás esetén az önkéntes véradót alkalmanként egy munkanap, de
maximum öt munkanap / naptári év pótszabadság illeti meg.
Kedvezmények az Öltönybirodalomban
Az Öltönybirodalom üzletében fontos tárgyalásokra, alkalmakra nagyon igényes öltönyök,
esküvőre szuper vőlegény öltönyök mellény szettel és a hagyomány kedvelőinek Bocskai,
valamint Vadász öltönyök találhatóak. www.oltonybirodalom.hu
Az Öltönybirodalom az általa forgalmazott termékekre a bolt mindenkori listaárában meghatározott
vételárból az MTSZSZ tagjai számára 12% kedvezményt biztosít!
Megközelítés: A 3-as Metró Határúti megállója felől. Az 50-es Villamos Lajosmizsei Sorompó
megálló, XVIII. Budapest Üllői út 311/a.
Mobil: +36 20 256 2664 E-mail: info@oltonybirodalom.hu
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