MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 24. hét
Folytatódtak a tárgyalások a szenioritás díjazására vonatkozóan a MÁV-csoportban
A MÁV-csoportban az elmúlt héten is folytatódtak a tárgyalások cégnél eltöltött idő alapján történő
vasutasnapi díjazás kapcsán. Mint ismeretes, a munkáltató első változata az MTSZSZ számára
elfogadhatatlan volt a benne szereplő alacsony összegek miatt.
A következő egyeztetésre június 12-én kerül sor, ahol várhatóan már megállapodásra is sor kerül.
Az MTSZSZ elkötelezett abban, hogy megegyezés szülessen, valamint a kifizetések a
vasutasnapra biztosítottak legyenek.
A MÁV - Szolgáltató Központnál további béremelések lesznek
Az MTSZSZ javaslatára újabb munkakörökkel bővülhet a MÁV Szolgáltató Központnál a
béremelési javaslatba bevontak köre. Mint ismeretes 24 hiányszakmákra vonatkozólag újabb
átlagos 3 % fizetésemelésre fog sor kerülni a MÁV-SZK-nál januárig visszamenőleg. Ez az
emelés a dolgozók 25 százalékát fogja kedvezően érinteni. A munkáltató ezen törekvéseit
szakszervezetünk támogatja, illetve további munkakörökre is javaslatot tett, ezek a számviteli
előadó, illetve a rendszergazda munkaköri család.
Nyári menetrend a közlekedési vállalatoknál
Június 16-tól augusztus utolsó napjáig a BKK járatai iskolaszünetben érvényes menetrend szerint
közlekednek, így egyes járatok ritkábban járnak.
Június 17-tól a MÁV - START és a GYSEV hálózatán is életbe lépett a nyári menetrend, amely a
Balaton kiszolgálását érinti legjelentősebben.
Júniusi kvízjáték
Ki az a volt labdarúgó szövetségi kapitány aki járt az MTSZSZ standján a bizalomnapi
rendezvényen, akit ma Magyarország leghitelesebb személyének tartanak, illetve jelenleg a Herta
Berlin edzője?
A. Dárdai Pál
B. Mezey György
C. Mészöly Kálmán
Válaszokat a novodonszki@mtszsz.hu címre várjuk, június 16-án 16:00 óráig. A helyes megfejtést
beküldők között dedikált fotó (a megfejtendő személytől) és MTSZSZ ajándék kerül kisorsolásra.
Jön a nyár, pihenj a Service 4 You szállodáiban!
Az MTSZSZ tagjai a Service 4YOU wellness és gyógy szállodáiban akár 15% kedvezménnyel
pihenhetnek a nyári időszakban. tiszafüredi, hévízi, zalakarosi, siófoki, balatonlellei, győri,
balatonboglári, ceglédi, szegedi vagy balatonalmádi szállodájában.
Kedvezmény igénybevételéhez a kedvezmény kódot az mtszsz@mtszsz.hu címen vagy a 06 1
511 18-04 telefonszámon tudsz kérni.
www.mtszsz.hu

www.facebook.com/mtszsz
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