MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 23. hét
Szenioritás rendszere a MÁV-csoportban

A MÁV-csoport vezetése átadta az érdekképviseletek számára a vállalatnál eltöltött idő alapján
járó díjazás rendszerének tervezetét. A munkáltatói javaslat alapján a 15. és azt követő minden
harmadik (15., 18., 21., 24., 27., 30., 33., 36, 39., 42., stb) munkáltatónál folyamatosan eltöltött,
illetve ilyennek elismert szolgálati évet betöltő valamennyi munkavállaló egyszeri kifizetésben
részesül. A szolgálati évek betöltését a megelőző naptári év június 1. napja és a tárgy év május
31. napja között kell vizsgálni. A kifizetés összege az idei évben 15 év után 20 ezer Ft; 18 év után
22 ezer Ft; 21 év után 24 ezer Ft; 24 év után 26 ezer Ft; 27 év után 28 ezer Ft, 30 év és a felett
30ezer Ft lenne. Ezen ajánlat az MTSZSZ számára nem elfogadható, szakszervezetünk a
javaslatot nem tudja támogatni és további tárgyalásokat sürgetett a kérdés mielőbbi rendezése
érdekében.
Megalakult a Zarges tagcsoport
Tovább bővült az MTSZSZ ipari tagozata, dolgozói kezdeményezésre megalakult
szakszervezetünk legújabb tagcsoportja a Kecskeméti Zarges Kft-nél. A vállalat fő profilja
alumínium és üvegszál erősítésű műanyag létrák valamint gurulóállványok gyártása,
forgalmazása. A cég Európában 3 gyártási helyen kb. 800 munkavállalóval dolgozik, ebből
Kecskeméten 300 körül van a foglalkoztattok száma, amelyből 200 közvetlenül a termelésben
vesz részt. Ezen cégnél is felismerték, hogy a becsületesen dolgozó emberek érdekvédelmét az
MTSZSZ-re bízzák.
Gyárlátogatás a Mercedes kecskeméti üzemébe

2017.06.13-án (kedden) gyárlátogatást szervezünk Kecskemétre. Szakmai programsorozatunk
keretében a Mercedes gyárat ismerhetjük meg, 17.00 - 19.00 között. A programon MTSZSZ tagok
vehetnek részt. Az utazás Kecskemétre vonattal történik, a vasútállomásról a gyárba külön
busszal megyünk, amelyek igénybevétele önköltségi alapon történik! Természetesen a gyár külön,
önállóan is megközelíthető. További részletek és jelentkezés Novodonszki Andrásnál a
novodonszki@mtszsz.hu címen lehetséges.
Üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választások nyáron is

A nyári időszak ellenére is fontos üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választások lesznek
az Ipari Tagozatunk több cégénél.
Kühne + Nagel Kft-nél június 26-27-én a választások első fordulójára fog sor kerülni.
Jabil Circuit Kft-nél Tiszaújvárosban érvénytelenség miatt megismételt fordulóra kerül sor
júliusban. Kérünk minden választót támogassák jelöltjeinket!
Kedvezmény a Baross vendéglőben

Nyáron is igénybe vehető az MTSZSZ kedvezmény a Baross vendéglőben. A Keleti pályaudvar
közelében lévő Baross Vendéglő Szakszervezetünk tagjainak a mindenkori napi, legmagasabb
vételi árú menü árából 5%-ot, míg az alacarte (étlapról történő) rendelés árából 10%-ot biztosít.
Az étteremben SZÉP kártyát elfogadnak. www.barossvendeglo.hu
www.mtszsz.hu
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