MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 36. hét
További béremelés 16 munkakörben a MÁV-nál
Szakszervezetünk több hónapja folytat tárgyalásokat, illetve konzultációt a MÁV vasútszakmai és
humán vezetésével, mert több munkakörben is szükség van további béremelésre a
bérfeszültségek felszámolása érdekében. Az egyeztetések eredményre vezettek, így a
kocsimester, gurításvezető bére 4 %-kal emelkedik, de legalább 180.000 Ft-ra egészül ki. A
kocsirendező, sarus, vonali kocsirendező, vágányfék kezelő, sarus csapatvezető, tolatásvezető I.,
biztosítóberendezési műhelyi mechanikai előkészítő, karbantartó szakmunkás I., tartalékos vonali
tolatásvezető, tolatásvezető II., villamoshálózat szerelő I., vonali tolatásvezető munkakörökben
dolgozók részére 4%-os alapbéremelés jár. Az egyéb vasúti járművezetők, valamint a
felsővezeték szerelő-vasúti járművezetők besorolása is emelkedik, így a 11 MMK-ba kerülnek és
június 30. napján érvényes alapbérük 7.000 Ft összeggel megemelésre kerül. A pályamunkás,
illetve vonalgondozó betanított munkásmunkaköröket betöltő munkavállalók, amennyiben az adott
munkakört legalább 3 éve folyamatosan betöltik és bármely középfokú végzettséggel
rendelkeznek, átsorolásra kerülnek pályamunkás, illetve vonalgondozó (9 MMK) munkakörökbe
az ehhez kapcsolódó alapbér-megállapítás mellett, a garantált bérminimum alkalmazásával. Az
intézkedésekre 2017. július 1. napjától visszamenőlegesen kerül sor.
Találkozzunk szeptember 23-án a Vasúttörténeti Parkban a III. MTSZSZ Családi Napon
Rubik-kocka kirakó verseny, kvízjáték, tárlatvezetés a Vasúttörténeti Parkban, játszóház,
fordítókorongozás, 800 méter hosszú kerti vasúton történő utazás, ízletes ebéd várja tagjainkat és
családtagjaikat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezz mihamarabb, de
legkésőbb szeptember 15-ig a 06-1-511-18-04 telefonszámon vagy az mtszsz@mtszsz.hu e-mail
címen.
Konzultáció az Utasellátónál
Gazdasági okokra hivatkozva a MÁV-START a következő menetrendi időszaktól csökkenti a
nemzetközi járatokban az utasellátói szolgáltatásokat, a szervezeti egységet pedig Budapest
TSZVI-be integrálja. Szakszervezetünk a vállalat vezérigazgatójánál tárgyalásokat kezdett annak
érdekében, hogy tagjai foglalkoztatása megoldott legyen a vállalatnál. A MÁV-START vezetésétől
csak olyan megoldási javaslatokat tudunk elfogadni, amellyel tagjaink érdekei nem sérülnek.
Új kollégával bővült az MTSZSZ csapata
Szeptember 1-jétől Rácz Tamás a miskolci Bosch gyár munkatársaként már teljes munkaidőben
szakszervezeti kérdésekkel foglalkozik és dogozik a tagság problémáinak minél gyorsabb,
hatékonyabb rendezésével. Tamással készült hosszabb bemutatkozó interjú a Gúla magazin
szeptember közepén megjelenő számában lesz olvasható.
Sikeres volt a Kecskeméti MTSZSZ nap
A kecskeméti CabTec, Mercedes, Kühne + Nagel és Zarges cégek munkatársai számára
szakszervezetünk egy kellemes szórakoztató napot szervezett szeptember első szombatjára a
városi szabadidőparkba. Jogi tanácsadás, szemészeti vizsgálat, főzőverseny, hófánk pálya
használata, kvízjáték és zenés program várta az Ipari tagozatunk tagjait.
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