MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 9. hét
Mikor kapnak emelt fizetést a vasutasok?
A február 22-i Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésén a munkáltató arról adott tájékoztatást, hogy a
bérmegállapodás az adott napon "mindössze" szignózásra kerül, mert a béremelésre vonatkozó
kormányhatározatot még nem kapták meg, így már biztos, hogy a februári bérekben (ami
márciusban kerül kifizetésre) még nem lesz benne a megállapodás alapján járó emelt összeg.
Legkorábban a márciusi bérekben (ami áprilisban kerül kifizetésre) lehet számítani az emelt
összeg kifizetésére, természetesen január elsejéig visszamenőlegesen.
27 éves lett az MTSZSZ
1990.február 24-én a Műszaki Egyetem épületében egy 72 főből álló műszaki értelmiségi csoport
megalakította a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetét, az 1945-49 között működő
MMTSZSZ jogutódjaként. Rövid időn belül számos vállalatnál alakultak meg a tagcsoportok.
Napjainkban 12.000 taggal, közel 60 vállalatnál látja el a dolgozók érdekvédelmi tevékenységét.
Legutóbb a kecskeméti CabTec és Kühne + Nagel cégeknél alakultak meg az alapszervezetek.
Megkezdhető a VBKJ nyilatkozás a MÁV-csoportban
Március 10-ig lehet nyilatkoznia a VBKJ elemek választásáról a MÁV-csoport munkatársainak.
2017. évben a Kollektív Szerződésben és annak módosításában foglaltak szerint Választható
Béren Kívüli Javadalmazási rendszer keretében választásának megfelelően bruttó 271.400,-Ft
keretet biztosít a dolgozóknak. Ezen kívül 92.900 Ft értékben alanyi jogú béren kívüli juttatásban
részesülnek, amelyet a munkáltató SZÉP Kártya vendéglátás alszámlára történő utalással teljesít.
A XXIII. Mérnök - Technikus Bál díjazottjai
Február 25- én a XXIII. Mérnök - Technikus Bálon kerültek átadásra a Mérnökök és Technikusok
Szabad Szakszervezet által alapított díjak. Az Év Mérnöke díjban Kálmán László
közlekedésmérnök, a MÁV Zrt munkatársa, az Év Technikusa díjban Rácz Tamás és Nyitrai
Gábor a miskolci Bosch Kft. dolgozói részesültek, sikereikhez és elismeréseikhez gratulálunk. A
Gúla magazin 2017. év első számában részletesen is megismerkedhetünk a díjazottakkal.
Februári kvízjáték nyertese
A 8.heti hírlevélben feltett kérdésünkre, hogy " Hol található a Baross Vendéglő, amely 10%
kedvezményt ad az étlapról történő rendelés esetén az MTSZSZ tagjai számára? A helyes válasz,
C. "Budapesten, a Keleti pályaudvar közelében". Nyertesünk: Horák Gábor, a MÁV Zrt
munkatársa. Köszönjük a rengeteg helyes megfejtést, helytelen válasz most nem érkezett.
Következő kvízjátékunk a 12. heti hírlevélben lesz olvasható.
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