
 

 

A jelen szakszervezete a jövő biztonsága 

 

MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 47. hét 
 

Szolgálati időn alapuló bértábla a MÁV-csoportban 

Az MTSZSZ hosszú ideje képviseli, hogy a szakmai tapasztalatot, a cégcsoportban eltöltött 

szolgálati időt bérben is el kell ismernie a munkáltatónak, azaz bértáblára van szükség. A héten 

várhatóan megszületnek az erre vonatkozó megállapodások, így novemberi 1-jei hatállyal ismét 

lesz szolgálati időn alapuló bértábla. A bevezetendő rendszer több, mint 10.000 vasutas számára 

jelent béremelést. A pontos részletekről folyamatosan hírt adunk, figyeld honlapunkat és facebook 

oldalunkat.  
 

Konzultáció a Tetra Paknál 

Szakszervezetünk konzultációt kezdeményezett a budaörsi Tetra Pak cégnél, amelynek témái a 

következő évre vonatkozó bérfejlesztési tervek, a munkaerő megtartására tett és tervezett 

intézkedések. A vállalatnál idén augusztusban jött létre az MTSZSZ legújabb tagcsoportja, ahol 

már egy hónap után elérte a kollektív szerződés kötéséhez szükséges létszámot.  
 

2017. I-III. negyedévi munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatai * 

2017. I-III. negyedévben a munkavédelmi hatósági ellenőrző munka az előző évhez hasonló 

számú 11506 munkáltatóra terjedt ki. Az ellenőrzött munkáltatók 76,9%-ánál tapasztaltak 

munkavédelmi szabálytalanságot, ez az arány 3,1%-kal alacsonyabb a 2016-os év azonos 

időszakában tapasztaltakhoz képest. A munkavédelmi ellenőrzések számában nagyobb arányt 

képviseltek az olyan ágazatok alá tartozó munkáltatók – mezőgazdaság, feldolgozóipar, gépipar, 

építőipar – ahol a munkavállalók egészségének, biztonságának veszélyeztetése gyakoribb és a 

veszélyeztetések mértéke is súlyosabb. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2017. I-III. negyedévben 154 – közúti baleseti 

eseményeket is tartalmazó – súlyos munkabaleseti eseményt jelentettek a területileg illetékes 

munkavédelmi hatóságnak. A 154 bejelentett súlyos munkabaleset közül 76 halálos, 53 

életveszélyes, 14 súlyos csonkolásos, valamint 11 egyéb súlyos baleseti esemény volt. 
 

Az MTSZSZ Youtube csatornája egyre több videóval működik 

Az MTSZSZ megújult Youtube csatornájára első 100 feliratkozó között ajándékcsomagot 

sorsoltunk ki. A szerencsés nyertesek: Fábri Gábor, Császár Andrásné és Dani Lajos 

Ha még nem tetted meg, iratkozz fel Te is a csatornánkra, hogy elsőként láthasd legújabb 

filmjeinket: https://goo.gl/HW1CGw  

A Youtube-on látható az MTSZSZ bemutatkozó filmje, valamint tájékoztató a jogi tevékenységéről 

és a szakmai programokról. 

Novemberi kvízjáték 

Hol található az MTSZSZ központi irodája? 

A. Budapesten a Kerepesi út 3. sz. alatt  

B. Szarvason  

Válaszokat a novodonszki@mtszsz.hu címre várjuk, november 24-án 16:00 óráig. A helyes 

megfejtést beküldők között a Baross vendéglő ajándékát sorsoljuk ki. 

 

 

www.facebook.com/mtszsz 

https://goo.gl/HW1CGw
http://www.facebook.com/mtszsz

