MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL
46. hét
III. MTSZSZ Akadémia és Kongresszus
Harmadik alkalommal került megrendezésre az MTSZSZ Akadémia, amelynek
keretében több vállalatvezető tartatott tájékoztatást a cégeiknél zajló jelenlegi
folyamatokról, kiemelten a bér és létszám kérdésekre, valamint a fejlesztésekre és a
szakszervezetünkkel való kapcsolatukra. Emellett előadások voltak az MTSZSZ
helyzetéről, kommunikációjáról, tagszervezéséről és az Életpálya modellek
kidolgozásról. További részletek külön cikkben lesznek olvashatóak.
Változások a személyi jövedelemadó mértékében
2016. januárjától újabb módosulások lesznek az adózásban. A legtöbbeket érintő
változás, hogy a személyi jövedelemadó mértéke 16 %-ról 15%-ra csökken. Az
adókulcs csökkentésével a következő évben ezer forintonként tíz forinttal kevesebb
lesz az adó. A minimálbér jelenlegi 105.000 Ft szintjén, ez 1050 forintos
béremelkedést jelent. A hazai átlagkeresettek esetében, ami 243. 000 Ft, 2430 Ft-os
a változás mértéke.
TÉT ülés a MÁV- Szolgáltató Központnál
A Társasági Érdekegyeztető Tanács legfontosabb témája az SZMSZ módosítása
volt, amelyhez kapcsolódóan kb. 250 fő fog jogutódlással átkerülni a MÁV Zrt, a
MÁV-START Zrt és a FKG Kft szervezetibe. A változások az anyagbeszerzést és a
készletgazdálkodást érintik. Az általános anyagokat érintő tevékenységek maradnak
a jelenlegi szervezetek között, míg a szakanyagokkal kapcsolatos tevékenységek
kerülnek át a MÁV csoport másik vállalataihoz.
TÉT ülés a MÁV- Létesítményüzemeltető és Vasútőr KFT-nél
A Társasági Érdekegyeztető Tanács legfontosabb témája a vasútőrök és a takarítók
"kiszervezésének" kérdése volt. Mint ismeretes a MÁV-LV 2016-ban beintegrálódik a
MÁV Zrt-be, amelynek új Működési Szervezeti Szabályzata már tartalmazza a
beolvadási folyamatot követő szervezeti felállást, ugyanakkor kiírásra került a
személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások beszerzése, amelynek értéke 18. 000.
000. 000-Ft + ÁFA.
Nem jelentett be csoportos létszámleépítést a BKV
A BKV nem jelentett be csoportos létszámleépítést az elmúlt héten, a
szakszervezetekkel közösen próbálják megoldani az új buszüzemeltetési modell
bevezetéséből adódó teljesítmény csökkenéshez kapcsolódó létszámkérdést.
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