MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 49. hét
Bértárgyalások a MÁV-csoportban november 30-án
Nem került sor konkrét bérajánlásra a munkáltató részéről MÁV-csoportban november 30-án
elkezdődött bértárgyalások alkalmával, mindössze a következő évi minimálbér és bérminimumra
való ráállás adatai kerültek bemutatásra. A VBKJ és az év végi esetleges egyszeri kifizetésre
("pulykapénzre") sem tudott nyilatkozni a cég vezetése. A tárgyalások december 7-én
folytatódnak.
Kezdeményezzük, hogy Hegyeshalom állomáson is legyen 40 % a műszak pótlék
Az MTSZSZ kezdeményezte, hogy Hegyeshalom állomás is kerüljön felvételre a MÁV Zrt.
Kollektív Szerződésének 12. sz. mellékletébe. A határállomás napi operatív feladatai igen jelentős
leterhelést jelentenek az állomás forgalmi dolgozóinak, ezért a több műszakos munkarendben
foglalkoztatott munkavállalóknál indokolt a 40 % műszakpótlék bevezetése.
Sikeres választások a Technológiai Központban
A MÁV Zrt. Technológiai Központjában megtartott üzemi tanácsi választásokon, közel 65 %
részvétel mellett az MTSZSZ több mint 36 %-os eredményt ért el. A testületbe 2 fő került
szakszervezetünk jelöltjei közül. Az előző (2014. évi) választásokhoz képest 10 százalékkal több
szavazatot kaptak jelöltjeink. A munkavédelmi bizottságba egy jelöltünk került be. A bizottságok
munkájához sok sikert kívánunk, mindenki szavazatát és támogatását köszönjük!
X. Országos Vasutas Véradónap december 9-én 14 helyszínen
A MÁV-csoport a VOKE, a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat
közreműködésével december 9-én ismét megszervezi az Országos Vasutas Véradónapot,
Békéscsabán, Debrecenben, Dombóváron, Kiskunhalason, Miskolcon, Nagykanizsán,
Nyíregyházán, Pécsen, Szegeden, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen, Záhonyban és
Budapesten a Nyugati pályaudvar Királyi várójában várják az önkéntes véradókat. Az MTSZSZ
javaslatára a MÁV Zrt kollektív szerződése alapján "Azt a női munkavállalót, aki egy adott naptári
évben 3, illetve azt a férfi munkavállalót, aki egy adott naptári évben 5 alkalommal véradóigazolvánnyal igazoltan vett részt véradáson, a következő naptári évben kettő munkanap
pótszabadság illeti meg.” További részletek: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldiutazas/x-orszagos-vasutas-veradonap-december-9-en
Biztosítás az MTSZSZ tagjainknak
Balesetbiztosításunk tagjaink számára a nap 24 órájában nyújt biztosítást, belföldön és külföldön
bekövetkezett eseményekre egyaránt.
A biztosítás vonatkozik a baleseti halálra, a baleseti rokkantságra, baleseti kórházi napidíjra,
csonttörésre, égési sérülésre, baleseti műtéti térítésre, illetve bármely okú 15 napos táppénzre. A
biztosításról bővebb felvilágosítás a mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen vagy a 06 1 511 1804
telefonszámom kérhető.
Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszerzetünk oldalát
www.facebook.com/mtszsz
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