MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 27. hét
Újabb bértábla a MÁV-START dolgozóinak
Az MTSZSZ évek óta hangoztatja, hogy szükség van a szolgálati időt elismerő bértáblára, amivel
a hosszabb ideje a cégnél dolgozók magasabb szakmai tudását anyagilag is elismeri a vállalat. Ez
a folyamat most folytatódik a MÁV START-nál. A vezénylők, a 8,4 órában foglalkoztatott
jegyvizsgálók után most a vasúti járműszerelők kapnak bértábla rendszert. Szakszervezetünk
célja, hogy a rendszer tovább folytatódjon a pénztárosi munkakörben lévők számára.
Érvényes, de eredménytelen választások a Kühne + Nagel cégnél
Az elmúlt héten két napon át tartó üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásra került
sor a Kühne + Nagel vállalatnál. A választáson a szavazásra jogosultak 59 % vett részt, így a
szavazás érvényes volt. Szakszervezetünk a leadott szavazatok 16 %-át kapta meg az üzemi
tanácsi voksoláson, amely kiváló eredménynek tekinthető, mivel az MTSZSZ mindössze pár
hónapja van jelen a cég kecskeméti telephelyén. A 11 fős testületbe mindössze 2 fő került be, így
újabb fordulót kell tartani július hónap folyamán.
Tanévzárás és értékelés a budapesti pedagógus tagozatnál
Az MTSZSZ hagyományaihoz híven ismét köszöntötte a Pedagógus tagozat tagjait.
Szakszervezetünk vezetése vázolta az aktuális érdekvédelmi helyzetképet, valamint kérte a
jelenlévőket, hogy a további fejlődés érdekében ismertessék meg kollégáikkal, barátaikkal az
MTSZSZ munkáját annak érdekében, hogy tovább tudjon növekedni szakszervezetünk és ezzel
együtt tovább növekedjen érdekvédelmi erőnk is. A pedagógus bérekről, valamint az
életpályamodellről is egyeztetés történt.
Ülésezett a MÁV ZRT Biztonsági Testülete
Június 22-én tartotta meg a testület a legutóbbi ülését. Bemutatásra került a MÁV-HÉV biztonsági
rendszere. Az X-55-ös fősorozatú(német) személykocsik közlekedtetésének és karbantartásának
tapasztalatairól is tájékoztatót kaptak a jelenlévők. Folyamatban vannak azok a szerkezeti
átalakítások, mely során a forgóvázakat tárcsás fékberendezéssel szerelik fel. Az új tárcsafékes
kocsikat a pécsi területen üzemeltetik majd. A Ceglédbercel - Cserő és Cegléd állomások között
bekövetkezett utoléréses baleset vizsgálatának eredményei is ismertetésre kerültek.
Vasutasnap 2017
A héten tartják a 67. vasutasnapot. 2017. július 8-án (szombaton) az ország több pontján, számos
rendezvényen ünnepeljük a vasutasokat. Az MTSZSZ a tavalyi évhez hasonlóan Szolnokon, a
főzőversenyen önálló csapattal vesz részt. Az ott ünneplő tagjainkat szeretettel várjuk. Kérjük,
hogy az idén is minél több fotót készítsetek és küldjétek meg a novodonszki@mtszsz.hu címre. A
legjobb fotókat díjazni fogjuk.
Itt 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.
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