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Elmaradt bértárgyalások a MÁV-csoportban
Az eredetileg január 10-re tervezett Vasúti Érdekegyeztető Tanács (VÉT) ülése a munkáltató kérésére
elmaradt, a tárgyalás időpontja január 20-ra módosult.
A január 17-re a MÁV-START-ban tervezett VÉT is elmarad az egyik érdekképviselet kérésére, az új
időpontja szintén január 20-a. Az MTSZSZ továbbra is olyan kétszámjegyű, valamint több évre
kötendő bérmegállapodást tart elfogadhatónak amivel a cégcsoporttól való elvándorlás megállítható,
és a vasutasok bére ismét elérje a nemzetgazdasági átlagot.
A MÁV Szolgáltató Központban ülésezet Társasági Érdekegyeztető Tanács
Január 12-én a MÁV Szolgáltató Központban a TÉT ülésen a munkáltató bemutatta az idei évre a
VBKJ elemeket tartalmazó javaslatát, ami teljesen megegyezik a MÁV Zrt. ajánlatával. Az MTSZSZ
ezen vállaltnál azért tartja fontosnak a közlekedési hozzájárulás (helyi bérlet) megtartását, hogy a
munkatársak minél szélesebb körben tudjanak választani. Nehezen elfogadható a munkáltató azon
indoka, hogy a költségszorzók emelkedése miatt nem kívánja szerepeltetni a lehetőségek között,
mivel más tételek is hasonló szorzókkal bírnak, amiket pedig megtart a rendszerben. 2016.évben a
munkavállalók 12%-13% választotta ezt a juttatási lehetőséget a Társaságnál.
Szakszervezetünk a térítésmentes véradásért járó pótszabadságra vonatkozó javaslatának
megvalósíthatóságát még vizsgálja a munkáltató. A menetkedvezmény visszaállítására továbbra is az
egy hónappal ezelőtti választ adta a munkáltató, miszerint minisztériumi egyeztetés alatt van a kérdés
rendezése. A munkáltató a KSZ 5 és 6 mellékletében felsorolt munkaköröket bővíteni kívánja.
Évnyitó MTSZSZ rendezvény, köszöntsük együtt az idei évet
Több, mint tíz színházba lesz lehetőséged jegyet vásárolni az szakszervezetünk évnyitó
rendezvényén. Hívjuk és várjuk tagjainkat január 20-án pénteken 13:00 órától Budapesten, a
Kerepesi út 3. sz. alatti székház kultúrtermében. Kvízjáték, zene és táncmulatság vár mindenkit. A
rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 06-1-511-1804
telefonszámon vagy a mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen lehet január 17-éig.
Kedvezmény az Explorer Vasutas Világjáró Klub túráira
Explorer Vasutas Világjáró Klub a túráikon résztvevő MTSZSZ tagokat és családtagjaikat 5 %
kedvezményben részesíti amennyiben a programokra február 15-ig jelentkeznek. További információk
kérhetőek: 06+27-51 vasúti telefonszámon, a 06 30/386-6106 telefonszámon (SMS-ben is) illetve az
http://www.evvk.hu , https://www.facebook.com/evvk.magyarorszag oldalakon találhatóak.
Munkavégzés hideg környezetben
A szabadtéri munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50
százaléknál hosszabb időtartamban a +4 °C-ot nem éri el. A zárttéri munkahely hidegnek minősül, ha
a hőmérséklet a munkaidő 50 százaléknál hosszabb időtartamban a +10 °C-ot nem éri el. Hidegnek
minősülő munkahelyeken munkaszervezéssel kell biztosítani, hogy óránként legalább 5, de legfeljebb
10 perces (szélsőségesen hideg időjárási körülményeknél akár hosszabb időtartamban) pihenőidő
beiktatása történjen. A hidegnek minősülő munkahelyeken meleg (+50 °C hőmérsékletű) teát is
biztosítani kell a munkavállalók számára, a higiénés követelmények betartásával (személyenként és
egyéni használatra kiadott ivópoharak). A tea ízesítéséhez cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani
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