MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 26. hét
2 nap pótszabadság az MTSZSZ kezdeményezésére
Túri József tagunk javaslatát szakszervezetünk felkarolta és kollektív szerződés módosító
javaslatot nyújtott be a MÁV Zrt-nél, miszerint a térítésmentes véradáson résztvevők
részesüljenek pótszabadságban. A pontos szabályrendszer kidolgozása még hátra van, de a
munkáltató a legutóbbi VÉT-en a javaslatot olyan módon tartotta bevezethetőnek, hogy az egy
naptári évben amennyiben (a férfiak öt, a nők pedig négy alkalommal) térítésmentes véradáson
vesznek részt a következő évben kettő nap pótszabadságban részesüljenek.
Szakszervezetünk a jövőben ahol jelen van kezdeményezi hasonló rendszer kialakítását.
10 % műszakpótlék emelés a nagy leterheltségű állomásokon
A MÁV Zrt hálózatán a kiemelt, nagy leterheltségű állomásain a műszakpótlék mértéke 10
százalékkal emelkedik, ezzel tovább bővül a 12. sz. mellékletben felsorolt állomások listája, ahol
40 % a műszakpótlék mértéke.
A meleg munkakörnyezetben történő munkavégzésre vonatkozó szabályok
A védőital (14-16 C hőmérsékletű ivóvíz vagy ásványvíz) igény szerint, de legalább félóránként
történő biztosítása, valamint az óránkénti 5-10 perces pihenőidők biztosítása kiemelten fontos. A
figyelemkoncentráció csökkenése miatt a veszélyes munkafolyamatok fokozott ellenőrzése,
munkaszervezési intézkedésekkel a nagy melegben és a szabadtéri munkahelyeken a tűző napon
történő munkavégzés időpontjainak lehetséges módosítására, elkerülhetetlen esetben a
munkavállalók részére a könnyű ruházat és az UV fényvédő krémek biztosítása elsődleges.
Nyáron is folytatódnak az üzemi tanács választások
A nyári szabadságolások közepette is folytatódnak az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő
választások. A MÁV Zrt Biztonsági Igazgatóságán július 4-7 között újabb fordulót kell tartani, bár
az első forduló érvényes volt, de eredménytelen. A kilenc fős üzemi tanácsba három fő került
megválasztásra (ebből kettő az MTSZSZ tagja), a munkavédelmi bizottságba csak egy fő. Ismét
kérünk minden választót támogassák jelöltjeinket.
Kedvezmény a Baross vendéglőben
A nyári időszakban is igénybe vehető az MTSZSZ kedvezmény a Baross vendéglőben. A Keleti
pályaudvar közelében lévő Baross Vendéglő Szakszervezetünk tagjainak a mindenkori napi,
legmagasabb vételi árú menü árából 5%-ot, míg az alacarte (étlapról történő) rendelés árából
10%-ot biztosít. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénylő az MTSZSZ tagságát
a tagkártyájával igazolja. Az étteremben SZÉP kártyát elfogadnak. www.barossvendeglo.hu
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