MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 9. hét
Nincs kollektív erejű bérmegállapodás a MÁV-csoportban
Az MTSZSZ nem írta alá a bérmegállapodást a MÁV-csoportban, így az nem
tekinthető kollektív erejű megállapodásnak. Továbbra is az eredetileg
megfogalmazott alanyi jogú 5 %-os + differenciált bérfejlesztést tartjuk
elfogadhatónak. Mivel több szakszervezet is elfogadta, illetve parafálta a
megállapodást, szakszervezetünknek újra kell gondolnia folytatást. Március 3-án a
vasúti tagozat ügyvivői döntenek a továbbiakról.
A BKV-nál sem írtuk alá a bérmegállapodást
A Budapesti Közlekedési Vállalatnál is született bérmegállapodás egyes
érdekvédelmi szervezetek és a munkáltató között, azonban az MTSZSZ ezt a
bérfejlesztést sem tartotta elfogadhatónak, ezért nem is írta alá. A bérfejlesztés
összege bruttó 8.000 Ft/hó/fő bértömeg. A bérnövekmény fele a személyi alapbérben
törzsesítésre kerül, a bérnövekmény fennmaradó fele differenciáltan kerül
törzsesítésre, a cafeteria összege 164.000 Ft- ra emelkedik (havi 2 ezer forintos
emelkedést jelent)
Foglalkoztatási kérdések a Rail Cargo Hungáriánál
Az érdekképviseletek és a RCH vezetése egyeztetést tartott az elmúlt napokban.
A felek áttekintették a 2015-ben megkötött Középtávú Foglalkoztatási Megállapodás
eddigi tapasztalatait. Az RCH a megállapodásban 2016-ra rögzített 1908 fős
céllétszámot előreláthatóan már márciusban eléri. A 2017-re tervezett 1858 fős cél
eléréséhez – figyelembe véve az elmúlt időszakban bekövetkezett természetes
fogyást – nincs szükség további munkáltatói intézkedésekre. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy az elkövetkező évekre a munkáltató kizárólag a természetes fogyással
kalkulál, és nem tervez létszámleépítést.
Sikeres választások a Szolnoki PFT szakaszon
A MÁV Zrt. Szolnoki pályafenntartási szakaszán megtartott üzemi tanácsi és
munkavédelmi bizottsági választásokon az MTSZSZ több mint 23 %-os eredményt ért el.
Mind a két testületbe 1-1 fő került szakszervezetünk jelöltjei közül.
Kedvezmény az Explorer Vasutas Világjáró Klub túráira
Szakszervezetünk és az Explorer Vasutas Világjáró Klub megállapodása alapján a
túrákon résztvevő MTSZSZ tagok és családtagjaik 5 % kedvezményben részesülnek,
amennyiben a programokra március 15-ig jelentkeznek.
További információk kérhetőek: 06+27-51 vasúti telefonszámon, a 06 30/386-6106
telefonszámon (SMS-ben is) illetve az info@evvk.hu e-mail címen.
http://www.evvk.hu , https://www.facebook.com/evvk.magyarorszag
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