MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága
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A MÁV- START-nál is aláírásra került a foglalkoztatási megállapodás
Együttműködési megállapodás született a MÁV-START Zrt munkavállalóinak egyes foglalkoztatási
kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról. A megállapodás - többek közt - tartalmazza, hogy a
munkáltató olyan modulrendszeren kialakított képzéseket alkalmaz, amely a munkakörök
egymásra épülésével összhangban biztosítja szakmai ráképzésekkel a munkavállalók részére új
munkakörök elsajátítását. Folytatódik az ösztönzött nyugdíjazás, a MÁV-ESÉLY, valamint a MÁVÉVEK programok. A munkáltató vizsgálja az atipikus foglalkoztatás lehetőségeit is és képzési
támogatást biztosít legfeljebb 6 hónapra maximum 200. 000 Ft-ig azok számára akiknek nem tud
megfelelő, betölthető munkakört felajánlani. A teljes megállapodás megtalálható az MTSZSZ
honlapján.
Győztes választások Szeged Területi Igazgatóságon
A MÁV Zrt Pályavasúti Igazgatóság szegedi területén 2016. május 25-26-án üzemi tanácsi és
munkavédelmi képviselő választásokra került sor. Szakszervezetünk (61,8 % részvétel mellett) az
üzemi tanács választásokon a leadott szavazatok 52,6 százalékát kapta meg, így az öttagú testületbe
három tagunk került be. Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Közéleti vitasorozat az MTSZSZ elnökével
A Munkavállalói érdekképviselet a mai Magyarországon címmel május 31-én közéleti vitasorozat
keretében beszélget (vitázik) egymással Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke, Galló Istvánné a
Pedagógusok Szakszervezetének elnöke és Kordás László a Magyar Szakszervezeti Szövetség
vezetője. A következő kérdésekre keresik a választ:
- Hogyan látják a munkavállalók korrekt érdekérvényesítési lehetőségeit ma Magyarországon?
- Miként ítélik meg a szakszervezetek lehetőségeit és erejét?
- Melyek az általuk vezetett szakszervezetek főbb célkitűzései?
- Látnak-e lehetőséget arra, hogy a magyarországi bérek belátható időn belül közelítsenek az uniós
átlaghoz?
A magyarországi szakszervezetek támogatottsága
A Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint 2015. második negyedévében a szakszervezeti tagok
létszáma 328 829 fő volt, ami a munkavállalók 9%-a. A válaszadók (749 870 fő) 57%-a, 427 ezer fő
szerint kollektív szerződés befolyásolja a bérüket. Vagyis sokkal több munkavállaló tudja, hogy a
szakszervezetek munkája neki is hasznos, mint ahányan tagok. Az MTSZSZ 46 vállalatnál jelenlévő
érdekképviseletei szerv, nagyrészüknél kollektív szerződés kötésére jogosult, ezzel a magyarországi
szakszervezetek meghatározó pontja.
Jön 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 szállodájába.
Kedvezmény igénybevételéhez a kedvezmény kódot a mtszsz@mtszsz.hu címen vagy a 06 1 511
18-04 telefonszámon tudsz kérni.
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