MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 24. hét
A MÁV Szolgáltató Központnál is aláírásra került a foglalkoztatási megállapodás
A MÁV csoport többi vállalatához hasonlóan a Szolgáltató Központnál is aláírásra került a
megállapodás a foglalkoztatási kérdésekről és a munkaügyi kapcsolatokról. Így itt is biztosítottá
vált a munkavállalók számára a MÁV-ÉVEK programban, valamint a MÁV-ESÉLY programban
való részvétel és az Ösztönzött nyugdíjazás választása.
A munkáltató vizsgálja az atipikus foglalkoztatás lehetőségét, bizonyos esetekben képzési
támogatást biztosít 200. 000 Ft- ig. A teljes megállapodás megtalálható az MTSZSZ honlapján.
Törlésre került a Munka Törvénykönyve 101 § 3 bekezdése
A Munka Törvénykönyve szerint, ha a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott
munkavállalónak vasárnap dolgoznia kell, akkor az azt megelőző szombaton végzett
munkarendkívüli munkavégzésnek minősül. Ezen törvényi szabályozás miatt a MÁV csoportban
több milliárd forint elmaradt bért kell a munkáltatónak ebben az évben kifizetni, miután erre
megállapodott az érdekképviseletekkel. A Parlament az elmúlt héten törölte az Mt ezen pontját,
így a továbbiakban több ezer munkavállaló fog több ezer forinttól elesni.
Kirándulás a Szolnoki Járműjavítóba
2016. JÚNIUS 29-én szakmai kirándulást szervezünk a Szolnoki Járműjavítóba.
Akit érdekel:
- a szolnoki vasúti járműgyártás múltja, jelenje és jövője
- a vasúti személykocsik, mozdonyok időszakos karbantartása, részleges vagy teljes felújítása
- a járműjavítóban zajló munkafolyamatok
- a legújabb fejlesztések, az InterCity kocsik gyártása, azokat várjuk a programra.
Az utazás Szolnokra vonattal történik, a vasútállomásról a gyárba külön busszal, amelyek
igénybevétele önköltségi alapon történik! Indulás Budapest Keleti pályaudvarról 12:10 Érkezés
Szolnokra 13:32 Gyárlátogatás 14:00 - 16:00 órák között. Indulás Szolnokról 16:27 Érkezés
Budapest Keleti Pályaudvarra 17:50. A szakmai programon a részvétel ingyenes!
További részletek és jelentkezés Novodonszki Andrásnál a novodonszki@mtszsz.hu címen.
Ingyenes szemvizsgálat június 21- én Debrecenben
Június 21-én (kedden) 09:00 - 15:00 órák között Debrecen vasútállomás Irányítói torony
Biztber
oktatótermében
(rácsos)
ingyenes
szemvizsgálatra
és
kedvezményes
szemüvegvásárlásra lesz lehetőség.
A vizsgálat mindenkinek (nem csak MTSZSZ tagoknak) ingyenes, de jelentkezni kell a 03-11-45
vagy a 30 / 901 94 70 telefonszámon. Az MTSZSZ tagjai viszont 30%-os kedvezményt kapnak a
lencse, valamint a keret árából, plusz kedvezményként egyszeri 5.000 Ft-ot kupon formájában is.
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A Gúla magazin 2016 évi második száma megtekinthető és letölthető a honlapunkról a
http://mtszsz.hu/MTSZSZ/Gula_2016_2.pdf oldalról
Te kedvelted már a www.facebook.com/mtszsz oldalt?
Ha nem, Tedd meg most!
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