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Támogasd adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt 

Az idei évtől a személyi jövedelemadó 1%-a az MTSZSZ alapítványának is felajánlható. Kérjük, 

segítsd Te is a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt, amelynek célja a hátrányos 

helyzetben lévő tagjainak és családjuknak a támogatása. Adószámunk: 18647615-1-42 

Részletes tájékoztató és útmutató a felajánlásról a honlapunkon olvasható, amely elérhető az alábbi 

linkre kattintva: 

http://mtszsz.hu/hirek/ado-egy-szazaleka-a--mernokok-es-technikusok-egymasert-

alapitvany-szamara 
 

Elszámolások a készenléti jellegű munkakörökben a MÁV-csoportban 

A márciusi bérekkel, április 9-én a MÁV-nál és a MÁV-START-nál is kifizetésre kerültek az elmaradt 

készenléti jellegű munkakörökben foglalkoztatottak bérpótlék-kiegészítései, amelyre 2017 

decemberében kötöttek megállapodást az érdekképviseletek. Az erre vonatkozó elszámolást az 

érintettek 2018. május 31-ig kapják kézhez. Azok akik időközben másik vállalatnál helyezkedtek el, 

munkaviszonyuk megszűnt vagy nyugdíjba mentek, a humán ügyfélszolgálatokon egy 

formanyomtatvány kitöltésével kérhetik az elszámolásokat.  
 

A dolgozó megtartása kulcskérdés  

Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke interjút adott a Magyar Időknek, amelyben elmondta:  

"a szakemberhiány a munkavállalókat is bátrabbá tette, ezért a vállalkozásoknak arra is figyelniük 

kell, hogy a konkurencia ne csábítsa el a munkavállalókat. Emellett a kedvezőtlen munkahelyi 

hangulat, munkakörülmények miatt is bátrabban válthatnak az alkalmazottak, így több 

hangulatjavító intézkedés is született.." 

A cikk teljes terjedelmében elolvasható a https://magyaridok.hu/gazdasag/varakozason-felul-

nonek-a-berek-3018805/ 
 

Konzultáció a Jabil vállalatnál 

Az elmúlt időszakban a vállalat által szervezett buszos munkába járással számos problémát jeleztek 

tagjaink, amelyek a buszok közlekedése, rendelkezésre állása, kiszámíthatósága valamint a 

minőségi elvárások minimum feltételeit is érintette. A munkáltató a szolgáltató felé a szükséges 

lépéseket megtette, valamint az érdekképviselet bevonásával további vizsgálatokat fog tartani. 

Egyeztetünk az indirekt és direkt munkavállalók béremelésének hatásáról, valamint a folyamatban 

lévő toborzások tapasztalatairól.  
 

Tárgyalás a SIIX cégnél 

Pár héttel ezelőtt alakult meg a nagykőrösi SIIX cégnél az MTSZSZ legújabb tagozata. A cég 

vezetésével aktuális kérdésekről tartottunk egyeztetést, amely érintette a május elejére tervezett 

munkavédelmi képviselő választás lebonyolítását, az üzemi tanácsi választások megszervezését, 

a kollektív szerződés megkötésének lehetőségeit, a béren kívüli juttatási rendszert.  
 

A honlapon is olvasható a Gúla magazin 2018. évi első száma  

Az elmúlt héten került postázásra tagjaink számára a Gúla idei első száma. Az elmúlt években 

kialakultaknak megfelelően a magazin a honlapon is olvasható, amely az alábbi linkre kattintva 

érhető el: http://mtszsz.hu/file/downloader/16.pdf 
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