MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 17. hét
További béremelés a MÁV - START -nál
A MÁV-START vezetése javaslatot tett a bérmegállapodást aláíró szakszervezetek számára, hogy
további 4%-os alanyi jogú bérfejlesztésre jogosultak köre kerüljön kiterjesztésre 2017. január 1jére visszamenőlegesen minden olyan, a társaságnál 10, 11 és 12 MMK kategóriák valamelyikébe
tartozó munkakörre, amelyre vonatkozóan az eredetileg megkötött megállapodás további pontjai
konkrét, speciális rendelkezést nem tartalmaznak.
Az MTSZSZ fontosnak tartja a szolgálati időn alapuló bértábla-rendszer alkalmazását valamennyi
munkakörben foglalkoztatott számára, amellyel elismerésre kerülne a cégnél eltöltött idő, a
szakmai tapasztalat, valamint javulna a cég munkaerő megtartó képessége.
Videó a Kongresszusról
Az
MTSZSZ
kongresszusáról
készült
összefoglaló
megtekinthető
https://www.youtube.com/watch?v=ADVZgySZqfw&feature=youtu.be oldalon.

a

MTSZSZ Majális
Április 27-én délig lehet jelentkezni az MTSZSZ majálisára a 06 1 511 1804 telefonszámon vagy
az mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen. Tagjainkat ingyenes zsíroskenyérrel, sörrel és üdítővel
várjuk 10:00 órától a Városligetben a Napozóréten, ahol további színes szórakoztató programok is
lesznek.
Választások előtt a Khüne+Nagel cég
A Khüne+Nagel cégnél megkezdődtek az üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választással
összefüggő egyeztetések. Első lépésként megalakult a választási bizottság. Szakszervezetünk
természetesen részt vállal a bizottság munkájában és elkezdi a jelöltek kiválasztását, valamint
felkészítését a választásokra.
Csökkent az álláskeresők száma*
A nyilvántartott álláskeresők száma 16,6 százalékkal csökkent Magyarországon egy év alatt, a
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) nyilvántartásában a márciusi zárónapon 350 800
álláskereső szerepelt, több mint 70 ezerrel kevesebb, mint egy éve. A Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet (ILO) által használt munkanélküliségi ráta 4,4 százalékos volt a 2016 december - 2017
februári gördülő negyedévben, a 15-74 éves népességből 202 500-an voltak munka nélkül. A ráta
az előző év azonos időszakához képest 1,7 százalékponttal csökkent.
Márciusi kvízjáték nyertese
A 16.heti hírlevélben feltett kérdésünkre, hogy "Mi annak a rendezvénynek a neve, amit a
Vasúttörténeti Parkban tart az MTSZSZ, 2015 szeptembere óta minden évben?
" A helyes válasz: A. MTSZSZ Családi Nap
Nyertesünk: Törőcsik Csaba, a MÁV - START Zrt szolnoki munkatársa. Köszönjük a rengeteg
helyes megfejtést. Következő kvízjátékunk a 20. heti hírlevélben lesz olvasható.
Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszervezetünk oldalát!
www.facebook.com/mtszsz
* Forrás: Szakszervezetek.hu
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