MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 20. hét
Módosult a START Kollektív Szerződése
A május 8-án megtartott VÉT ülésen az MTSZSZ javaslatára módosult a MÁV-START kollektív
szerződése, így a véradás után már ennél a vállalatnál is jár a pótszabadság. (Azt a női
munkavállalót, aki egy naptári évben 3, illetve azt a férfi munkavállalót, aki egy naptári évben 4
alkalommal véradó igazolvánnyal igazoltan vett részt véradáson, a következő naptári évben kettő
munkanap pótszabadság illeti meg)
A pihenőnapi és a rendkívüli munkavégzésként elrendelt munkaszüneti napi munkavégzés
díjazása kapcsán a kollektív szerződésbe bekerült, hogy amennyiben a KSZ szerinti (az adott
évben teljesített rendkívüli munka mennyiségétől függően fokozatosan emelkedő) pótléksáv a
munkavállaló szempontjából már kedvezőbb, azaz magasabb mértékű pótlékot eredményez, mint
az egyébként a Munka törvénykönyve szerint irányadó 100%-os pótlék, akkor a munkavállaló
díjazása a magasabb pótléksáv szerint történik.
A KSZ 4. számú ruházati melléklete kiegészítésre került a szakács munkakörben
foglalkoztatottak ruházati juttatásaira vonatkozó rendelkezésekkel.
Átfogó egyeztetés kezdődik a Munka törvénykönyvéről
Átfogó egyeztetés kezdődik a héten a 2012-ben hatályba lépett munka törvénykönyvének
módosítási javaslatairól. A tárgyalások célja, hogy a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal
javaslatait beépítve pontosítsanak bizonyos szabályozásokat és az egyeztetések során elfogadott
javaslatok egy csomagban kerülhessenek az Országgyűlés elé. A szakszervezetek többek között
a felmondás szabályait, a jogellenes munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jogorvoslati
lehetőségeket, a kisgyermekesek védelmét, valamint a bérpótlékok kérdését rendeznék.
Májusi kvízjáték
Mi az MTSZSZ honlapjának a címe?
A. www.mtszsz.hu
B. www.mernokok.hu
C. www.mernokokestechnikusok.hu
Válaszokat a novodonszki@mtszsz.hu címre várjuk, május 19-én 16:00 óráig. A helyes megfejtést
beküldők között a Baross Vendéglő ajándékutalványa kerül kisorsolásra.
Kedvezmény az MTSZSZ tagjainak a Tóth Autóház Kft-nél
Budapesten a XIX. kerületben található Tóth Autóház Kft az általa forgalmazott termékek és
szolgáltatások listaárából 10% kedvezményt biztosít az MTSZSZ tagjainak. Személygépjárművek
és tartozékaik értékesítése, teljeskörű ügyintézéssel munkanapokon 08.00-17.00 órák között,
szombaton 09.00-13:00 órák között várják tagjainkat. A kedvezmény igénybevételének feltétele,
hogy az igénylő az MTSZSZ tagságát igazolja.
Elérhetőségek: Budapest, XIX kerület Üllői út 194. www.opel-toth.hu + 36 1 347 5030

Te kedvelted már a www.facebook.com/mtszsz oldalt?
Ha nem, Tedd meg most!
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