MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 51. hét
Megállapodás a készenléti jellegű munkakörökben foglalkoztatott vasutasok igényeinek
végleges rendezéséről
Az előző évben hosszas tárgyalások után részben rendezésre került a készenléti jellegű
munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók elmaradt juttatásai. Az elszámolás során a
vállalatnak a szombati munkanapokat - melyek eredetileg a beosztás szerinti munkaidő, a
munkaidőkeret részét képezték – a munkaidő-beosztástól eltérően elrendelt rendkívüli
munkavégzésként kellett figyelembe vennie, ez által a munkaidőkeret terhére teljesített
munkavégzés lecsökkent és emiatt az eredetileg munkaidőkereten felül elrendelt rendkívüli
munkavégzés mennyisége megszűnt vagy annak mértéke kisebb lett. A MÁV Zrt és a MÁV
START Zrt most kötelezettséget vállalnak arra, hogy a fenti időszakokban érintett munkaidőmennyiségekre vonatkozóan is megállapítják és késedelmi kamatokkal együtt megfizetik a 2016.
augusztus 11-én megkötött megállapodás szerinti bérpótlék-különbözetet, az ott rögzített teljes
időszakra nézve. Az elmaradt bérpótlék-különbözet, valamint annak késedelmi kamata
kifizetésére legkésőbb 2018. március hónapra járó munkabér kifizetésével egy időben kerül sor.
Évzárás és évértékelés a Budapest Közút fizikai dolgozóinál
A tagcsoport szervezettsége a munkavállalók körében 85%-os, ami a mai szakszervezeti világban
kimagaslónak mondható. Első alkalommal rendeztek évbúcsúztató szakszervezeti gyűlést, ahova
ebből adódóan némi bizonytalansággal, de örömmel érkezetek a tagtársak és a meghívott
szakmai vezetők. Az ügyvivő beszámolt az MTSZSZ Akadémián elhangzott tapasztalatokról,
különös tekintettel az emberek élethelyzetét, körülményeit javító szolgáltató partnerek kínálatairól.
Szó esett az érdekvédelemmel kapcsolatos kérdésekről is, valamint a mozgó bér vagy a szolgálati
beosztás helyzetéről.
Sikeres MTSZSZ fórum Békéscsabán
December 14-én Békéscsabán évértékelő szakszervezeti fórumot tartottunk, amelynek témája a
2017 évben elért eredmények kiértékelése volt. Áttekintésre került a bér- és létszám helyzet
alakulása MÁV-csoportban, illetve a térségben elért egyéni érdekvédelmi eredmények.
A fórumot követően a békéscsabai iroda megnyitására is sor került, amely a volt szociális épület I.
emeletén található. http://mtszsz.hu/hirek/sikeres-mtszsz-forum-bekescsaban
Eredményes választások Vecsésen
2017. december 8-án és 11-én üzemi tanácsi, valamint munkavédelmi képviselő választásra
került sor a vecsési Papst Hungary Kft-nél. A közel 800 fős gyárban 56 %-os volt a részvételi
arány, ami alapján a választás érvényes volt. Az üzemi tanács mind a 9 tagja az MTSZSZ jelöltjei
közül került ki. A 3 fős munkavédelmi bizottságba 2 fő került szakszervezetünk tagjai közül, a
harmadik fő nem szakszervezeti jelöltként került a testületbe.
http://mtszsz.hu/hirek/sikeres-valasztasok-a-vecsesi-papst-gyarban
Falinaptár a Gúla 2017 / 4 számában
Megjelent a Gúla magazin idei évének negyedik száma, amely megtekinthető és letölthető
honlapunkról a http://mtszsz.hu/file/downloader/15.pdf oldalról, illetve az ügyvivőkön keresztül eljut
tagjainkhoz a megszokott nyomtatott formátumban is.
www.facebook.com/mtszsz

