MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 16. hét
Kollektív munkaügyi vitát kezdeményeztünk a Dunakeszi Járműjavítóban
A Dunakeszi Járműjavító Kft-nél a 2017.évi bérmegállapodás tárgyában lefolytatott konzultáció
eredménytelenül zárult, mivel a munkáltató kizárólag a fizikai munkakörben foglalkoztatott
munkavállalók részére tett béremelési javaslatot. Tekintettel arra, hogy a Kormányzat által
bevezetett 5%-os járulékcsökkentés minden munkavállalót érint, az MTSZSZ a szellemi
munkakörben foglalkoztatott munkavállalók részére is elengedhetetlenül szükségesnek tartja a
béremelést, ezért kollektív munkaügyi vitát kezdeményeztünk.
Módosítja a kormány a munka törvénykönyvét*
A változtatások leginkább az autóiparban foglalkoztatottakat érinthetik. Bizonyos iparágak, így
például az autóipar ciklikusságát figyelembe véve a munkáltatók munkaidő-beosztását teszi
rugalmasabbá a jogszabály. Ezt ugyan a kollektív megállapodásokra bízza, azonban a
munkáltatók biztosan kihasználják a nagyobb mozgásterüket. A törvénymódosítás most azt
kívánja ösztönözni, hogy rugalmas szabályozásban állapodjanak meg az érintett felek, amikor
kollektív megállapodást kötnek. A jelenlegi törvényben rögzített, legfeljebb 12 hónapos
munkaidőkeret korlátai szűknek bizonyulnak. A törvény alapján megkötésre kerülő kollektív
szerződésekkel azt az időszakot lehet kibővíteni, melyen belül a munkáltató a munkaidőt
beoszthatja: a módosított jogszabály hároméves időszakra teszi lehetővé a felhasznált és fel nem
használt munkaórák beosztására vonatkozó, hosszabb munkaidőkeret kialakítását. Ugyanakkor
továbbra is figyelemmel kell lenni arra, hogy 12 hónap átlagában a heti munkaidő a rendkívüli
munkavégzést is beleszámítva nem haladhatja meg a 48 órát - olvasható a javaslatban.
Ments meg 3 életet! Véradásra várunk mindenkit, április 19- én
A MÁV Zrt. budapesti irodaház Kerepesi út 3. I. emeleti kultúrtermében 2017. április 19-én
(szerda) 8:00 - 13:00 között véradás lesz. A véradáshoz személyi igazolvány, TAJ és lakcímkártya
együttes bemutatása szükséges. Vért adhat minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú
egészséges felnőtt ember. Kérjük, étkezzen és igyon véradás előtt. Mint ismeretes, az MTSZSZ
kezdeményezésére, az önkéntes véradáson részvevő MÁV Zrt alkalmazottak, pótszabadságban
részesülnek (férfiak 4, nők 3 véradás esetén) MÁV-START és a MÁV-SZK -nál a tárgyalások
folyamatban vannak a pótszabadságok biztosítása érdekében.
Áprilisi kvízjáték
Mi annak a rendezvénynek a neve, amit a Vasúttörténeti Parkban tart az MTSZSZ, 2015
szeptembere óta minden évben?
A. MTSZSZ Családi Nap
B. MTSZSZ Évnyitó
C. MTSZSZ Szakmai Nap
Válaszokat a novodonszki@mtszsz.hu címre várjuk, április 21-én 16:00 óráig. A helyes megfejtést
beküldők között MTSZSZ ajándékot sorsoljuk ki.
Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszervezetünk oldalát!
www.facebook.com/mtszsz
*Forrás: Portfolio.hu
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