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A jelen szakszervezete a jövő biztonsága
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Megkezdődtek a jövő évre vonatkozó bértárgyalások Rail Cargo Hungáriánál
A munkáltató képviselője megerősítette a 2015-ben kötött középtávú megállapodásban rögzített
vállalását, miszerint a bérfejlesztés a jövő évre vonatkozóan inflációt meghaladó mértékű lesz,
illetve a szociális hozzájárulás csökkentéséből származó megtakarításokat bérfejlesztésre fordítja.
Mindezt alapul véve az RCH számára ezúttal 4% bértömegnek megfelelő forrás áll rendelkezésre
a bérfejlesztéshez. Az MTSZSZ rámutatott, hogy a szellemi foglalkozásúak esetében 2013-2017
években a KSH által mért 26,4% mértékű béremelkedésétől is jelentősen elmaradt az RCH-nál
azonos időszakban végrehajtott bérfejlesztés mértéke. A vasút specifikus munkakörökben, mint
például a mozdonyvezető, a piac többi szereplőjéhez képest jelentősen elmaradnak a bérek. Az
MTSZSZ átadta a munkáltatónak bérkövetelését, amely két év alatt átlagosan 25% bérfejlesztést
jelöl meg, 2018 évben 15%, még 2019 évben 10% béremelési mértéket tartunk szükségesnek a
felzárkózás megvalósulása érdekében.
Küzdelem a pénztárellenőrökért és a pénztári vezénylőkért
A MÁV-START jelenősen csökkenteni akarja a pénztári vezénylők és a pénztárellenőrök számát,
az MTSZSZ viszont nem tudja elfogadni a szakmailag indokolatlan lépéseket, ugyanis az
ellenőrzési feladatok nem csökkenek olyannak mértékben mint a felvázolt létszám. A tervezett
pénztári vezénylői létszámmal az MTSZSZ nem látja megvalósíthatónak a pénztárosok
vezénylésével kapcsolatos feladatok elvégzését. Előzetes információink szerint nagymértékben
megnövekedne az egy személy által vezénylendők száma, lenne olyan területi igazgatóság, ahol
ez 100 főt is meghaladna. Ismerve a munkakör sajátosságát és összetettségét, ezt
kivitelezhetetlennek tartjuk.
Kollektív szerződés módosítás a Magna Car Top System cégnél
Az MTSZSZ a Magna Car Top Systems Kft. vezetésével egyeztetést tartott a kollektív szerződés
módosításáról. A társaságnál az MTSZSZ 2014-ben kötött kollektív szerződést. Az időközben
felmerült változtatási igényeket – többek között a munkaközi szünettel, ill. a hátrányos
jogkövetkezmények alkalmazásának szabályaival kapcsolatosan - a felek megtárgyalták, több
kérdésben egyezség is született. A cég vezetése ígéretet tett arra, hogy a szakszervezetünk
részére még az idei évben önálló irodát biztosít a társaság telephelyén.
Ülésezett az országos elnökség
A megújult országos elnökség folytatta a munkáját, szakszervezetünk elnöke vállalatokra lebontott
helyzetértékelést adott az évközi béremelésekről, a tárgyalás alatt álló kollektív szerződésekről, a
lezajlott üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választások eredményeiről. Az elnökség
megismerte a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) legutóbbi
ülésén elhangzottakat, a LIGA Konföderáció javaslatát miszerint a 1,5 százalékos munkaerőpiaci
járulék kerüljön eltörlésre. Az elnökség elfogadta a következő időszak programtervét.
Októberi kvízjáték nyertese
A 42.heti hírlevélben feltett kérdésünkre, hogy " Mi újult meg szakszervezetünknél az elmúlt
hónapban? A helyes válasz: A. www.mtszsz.hu oldal (ha még nem láttad, győződj meg róla)
Nyertesünk:Hertelendy Tünde a CabTec cég munkatársa. Nyereménye MTSZSZ ajándékcsomag.
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