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A jelen szakszervezete a jövő biztonsága 
 

MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 30. hét 
 
Az MTSZSZ kiáll a törvénytelenül elbocsájtott jegyvizsgálók mellett 
Szakszervezetünk minden segítséget megad a törvénytelenül elbocsájtott jegyvizsgáló tagunknak. 
Jogászaink a szükséges jogi lépéseket megtették. A MÁV VÉT-en követeltük, hogy a munkájukat 
szabály szerint végzőket azonnal helyezzék vissza állásukba.   
 
Kollektív szerződés módosító javaslatok a JABIL-nál 
A tiszaújvárosi JABIL cég kezdeményezte a kollektív szerződés módosítását, amelyhez 
szakszervezetünk is több javaslatot adott. Itt is kezdeményeztük a véradásért járó pótszabadság 
bevezetését, az esetleges állásidőre az alapbér sávos díjazásának alkalmazását és azt, hogy a 
rendkívüli munkavégzés szóban, valamint távbeszélőn ne lehessen elrendelhető. 
 
Kovács Imre maradt a Rail Cargo Hungária CEO-ja 
Kovács Imrét ismét az igazgatóság elnökévé választotta a Rail Cargo Hungária Zrt. közgyűlése, 
emellett három évvel meghosszabbodott CEO-vá történő kinevezése is. Mindkét területén 
harmadik ciklusát kezdi meg, amely 2019. júliusáig szól.  
 
Védőital a hőség idején 
A kánikulai hőségben a munkavállalóknak védőitalt kell biztosítani, ha a zárttéri és szabadtéri 
munkahelyi hőmérséklet a 24 °C korrigált effektív hőmérsékletet meghaladja – írja honlapján a 
NAV. A munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani 24 
°C felett. Ezt a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló rendelet 
írja elő. A folyadékveszteséget 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. A védőitalt a 
közegészségügyi követelmények betartásával kell készíteni, tárolni, kiszolgálni. 
A védőital a munkavégzéshez szükséges, a munkáltató által kötelezően biztosított ellátás, ezért e 
juttatások esetén nem merül fel adókötelezettség, vagyis mentesek a személyi jövedelemadó alól. 
 
Családi nap 2016.  
Október 1-én (szombaton) színes programmal várjuk tagjainkat és családtagjaikat a budapesti 
Vasúttörténeti Parkba. Kvízjáték, foglalkoztatási kérdésekről pódium beszélgetés 
vállalatvezetőkkel, gyerekeknek játszóház, zenés szórakoztató programok, a parkban lévő 
eszközök szakmai bemutatása.  
Jelentkezni a 06-1-511-18-04 telefonszámon lehet. 
 
Havi 174 ezer az átlag kereset 
Májusában a bruttó átlagkereset 262.100 forint volt, 6 százalékkal magasabb, mint egy évvel 
korábban, közölte szerdán a KSH. 
Az év első öt hónapjában a nettó keresetek emelkedése 7,7 százalék volt. Az átlagos nettó 
kereset 174.300 forint. 
 

A legfrissebb hírek a www.facebook.com/mtszsz oldalon! 
Kedveld, ha mindenről tudni akarsz! 


