MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 22. hét
Módosult a MÁV - Szolgáltató Központ Kollektív Szerződése
Az MTSZSZ javaslatára módosult a MÁV - Szolgáltató Központ 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 MÁV Zrt, a MÁV-START Zrt dolgozói mellett már az SZK munkatársai
is részesülhetnek pótszabadságban. A bevezetésre visszamenőlegesen január 1-től kerül sor.
A menetkedvezmény visszaállítását érintően kérdésünkre nem tudott újabb információt adni a
munkáltató, elmondása szerint továbbra is minisztériumi egyeztetésen van a kérdés rendezése.
Gondolatok a sokszínűségről
2017. május 29 - június 2 között első ízben kerül megrendezésre Magyarországon a Sokszínűség
Hete, amelynek az Európai Unióban már évekre visszatekintő hagyománya van. Ezeken a
napokon a résztvevők felhívják a figyelmet az egyenlő bánásmódra, az egymás felé való
nyitottságra, az elfogadás fontosságára, különböző generációk együttműködésére. A sokszínűség
hetében az MTSZSZ is megfogalmazta a következő gondolatait: "Együtt színesebb a Világ";
"Esélyt mindenkinek"; "Ha megismerlek, megértelek" ;"Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet".
Megalakult az MTSZSZ Etikai Bizottsága
2017.05.23-án alakuló ülést tartott az Etikai Bizottság. A tagok a Bizottság elnökének dr. Molnár
Józsefet választották meg. A Bizottság az ügyrendi feladatokon túlmenően megállapodott abban,
hogy az MTSZSZ számára el fogják készíteni az Etikai Kódexet, ezért az ehhez szükséges
feladatokat megkezdik. Az Etikai Kódex elkészítésére és kiadására azért van szükség, hogy
rögzítésre kerüljenek azok az irányelvek, melyek a tagság és a vezető tisztségviselők
magatartásával,
valamint
nyilatkozattételével
kapcsolatosak.
Véleményünk
szerint
érdekképviseletünk számára fontos követelmény az egység közvetítése a nyilvánosság felé.
Alig javult a munkavédelmi szabályok betartása
Alig volt javulás a munkavédelmi szabályok betartásában az első negyedévben az egy évvel
korábbihoz képest Magyarországon. Az ellenőrzött 3853 munkáltató 77 százalékánál találtak
szabálytalanságot az ellenőrök - ismerteti jelentésében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
Munkafelügyeleti Főosztálya a tárca honlapján. Az ellenőrzések elsősorban a feldolgozóipar, az
építőipar, a gépipar, a mezőgazdaság, az egészségügyi, szociális ellátás és a bányászat
területére irányultak, ahol a munkavállalók egészségének, biztonságának veszélyeztetése
gyakoribb és súlyosabb is. Az összes intézkedés 58 százaléka munkavédelmi, 27,8 százaléka
munkabiztonsági, 14,2 százaléka pedig munkaegészségügyi intézkedés volt - ismertették.
Az Országházat is megismertük
Ebben a hónapban kicsit eltérve eddigi szakmai programsorozatunktól az Országházat ismerhettük
meg. Az épület története mellett a felsőházi üléstermet, a társalgót, és a Szent Koronát is láthattuk,
valamint bepillanthatunk az aznap folyó országgyűlési munkába.
www.mtszsz.hu

www.facebook.com/mtszsz
1087 Budapest Kerepesi út 3.
E-mail: mtszsz@mtszsz.hu www.mtszsz.hu

