MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 47. hét
Megszületett a bérmegállapodás
November 18-án megtörtént a bérmegállapodás a Rail Cargo Hungaria Zrt-nél, minden
munkavállaló 2%-os alapbérfejlesztésben, több munkakör munkavállalói pedig
bérfelzárkóztatásban részesülnek. A diplomás kezdőbér főiskolai végzettség esetén
215.000 Ft, egyetemi végzettség esetén 240.000 Ft összegben került megállapításra.
Egyszeri 20.000 Ft juttatásban részesülnek a 6-17 MMK-ba sorolt munkavállalók. Az
önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezők 1,5% tagdíj-kiegészítésben
részesülnek.
Mi lesz a vasútőrökkel és a takarítókkal?
A MÁV-csoport teljes humán vezetése részt vett azon a konzultáción (eredetileg VÉT lett
volna, de az egyik szakszervezet nem jelent meg) ahol ismét a vasútőrök és takarítók
kiszervezése volt a központi téma. Ami biztosra vehető az az, hogy a MÁV
Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft munkatársai január 1-jével bekerülnek a MÁV Zrt
szervezetébe, így a vasútőrök is. A menetkedvezményre (vasúti arcképes igazolványra)
jogosultak lesznek, de igényelni kell. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, ami
ebben az évben nem zárható le.
MTSZSZ nap a Nyugatiban, nem csak vasutasoknak! November 25-én!
Szakszervezetünk vezető tisztségviselői és jogászai a Nyugati pályaudvar Királyi
várótermében várnak mindenkit november 25-én 9:00-15:00 óra között. Ha problémád
van a munkahelyeden, ha szakszervezeti segítségre van szükséged, ha érdekelnek
szolgáltatásaink Téged is várunk!
11:00-13:00 óra között az Operettszínház és a Thália Színház jegyértékesítést
végez tagjainknak 10% kedvezménnyel. Vodafone készülékeket is lehet vásárolni
már 1 forinttól és egyben csatlakozni az MTSZSZ-flottához.
Megújuló kommunikáció
Szakszervezetünk lépéseket tesz kommunikációjának megújítására, ennek jegyében a
facebook-oldalunkra folyamatosan új híreket helyezünk el. Az elmúlt héten az oldal
látogatottsága 93 százalékkal, az aktív használók aránya 233 százalékkal
emelkedett. Segítsd Te is az MTSZSZ kommunikációjának megújítását és kedveld
oldalunkat, oszd meg híreinket, kövess minket! www.facebook.com/mtszsz
Ismét lehet jelentkezni a BKK FUTÁR Központjának látogatására
A nagysikerű novemberi programot követően december 2-án 16:45-től ismét lehetőség
van a BKK FUTÁR Központjának látogatására. Akiket érdekel Budapest közösségi
közlekedése, a forgalomirányítási rendszerek, a zavarhelyzetek kezelése, a
diszpécserek és a forgalomirányítók munkája vagy mindössze kíváncsiak mi-hogyan
kerül ki a megállókban található kijelzőkre, azokat várjuk a programra. A részvétel
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a novodonszki@mtszsz.hu címen
lehet.
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