MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 44. hét
TÉT ülés a MÁV Szolgáltató Központban, terítéken a menetkedvezmény kérdése
A MÁV Szolgáltató Központban a Társasági Érdekegyeztető Tanács (TÉT) ülésre került sor,
amelyen a munkáltató elmondta, hogy befejeződött a cég átvilágítása ami kedvező eredményt
hozott. A BLÜ átszervezése miatt új SZMSZ várható, de jelentősebb létszám változásra nem fog
sor kerülni. A Kollektív Szerződés 4. melléklete (munkaruházati juttatás) átdolgozás alatt van. Az
egyik legfontosabb kérdés az itt dolgozók menetkedvezményének biztosítása, amelyet a
munkáltató is elismert, ezért kérte a minisztériumtól, hogy a vállalat dolgozóira is kerüljön
kiterjesztésre. Az MTSZSZ az első pillanattól harcol azért, hogy a Szolgáltató Központ valamennyi
munkatársa részesüljön a vasutasoknak járó menetkedvezményben.
Szakszervezetünk önálló bértárgyalást javasolt a Szolgáltató Központra vonatkozólag,de a
munkáltató a csoport szintű megállapodást támogatja.
Jelentősebb előrelépés nem történt a Rail Cargo újabb bértárgyalásán
Újabb bértárgyalási forduló zajlott a Rail Cargo Hungáriánál a következő évre vonatkozóan,
amelyen részt vett Kovács Imre CEO is,aki a jövő évre a költségek növekedését prognosztizálta.
Bemutatkozott a vállalat új CFO-ja Kotiers Roman. Konkrét bérfejlesztési javaslatra nem került sor
a megbeszélésen, a tárgyalások a héten folytatódnak.
Új videoklipje jelent meg Hugyecz Péter MÁV-START-os tagunknak
Az elmúlt héten "Lépj tovább" címmel jelent meg legújabb videoklipje Hugyecz Péter
tagtársunknak, aki a II. MTSZSZ Családi Napon is fellépet. A dal meghallgatható a youtube-on.
Péterrel a Gúla magazin decemberi számában lesz olvasható egy hosszabb interjú.
Szakmai program a 4-es metróhoz
Az év utolsó szakmai programjára kerül sor, november 16- án (szerdán) 10:00 órától, amely során
a budapesti 4- es metró járműtelepére látogatunk. Lehetőség lesz a forgalomirányítási rendszer
és a járműcsarnok megtekintésére is. A program időtartama várhatóan 180 perc.
Jelentkezni a Novodonszki Andrásnál a novodonszki@mtszsz.hu e-mail címen lehet.
Ingyenes szemvizsgálat és kedvezményes vásárlás
A következő időszakban is folytatjuk a mindenki számára ingyenes szemvizsgálatokat és a
kedvezményes szemüveg vásárlási akciókat, tagjaink számára 30% kedvezményt biztosítunk.
November 18-án (pénteken) 09:00 - 15:00 órák között a MÁV Technológiai Központjában,
(Budapesti VI. kerület Kmety u. 3.) a nagytárgyalóban.
A vizsgálatra jelentkezni a 06 1 511 1804 telefonszámon kell.
Legfrissebb hírek a facebookon
Ha szeretnél a leggyorsabban és leghamarabb értesülni az MTSZSZ tevékenységéről, szakmai
programjairól,
folyamatosan
bővülő
szolgáltatási
köréről
kedveld
(lájkold)
a
www.facebook.com/mtszsz oldalt.
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