MTSZSZ HÍRLEVÉL 2020. év 22. hét
Változik a MÁV-csoport vállalatainál a Szervezeti és Működési Szabályzat
2020. júniusától változik a MÁV-csoport vállalatainál (MÁV, MÁV-START, MÁV Szolgáltató
Központ) a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint ehhez kapcsolódóan a munkáltatói
jogkörgyakorlás rendje. Valamennyi Társaságnál létre jön a vezérigazgató irányítása alá tartozó
Megfelelés Támogatás szervezeti egység. A tervezett módosítás okai a MÁV Zrt-nél, a vasúti
pályanyitásra való felkészülés, a közlekedésfejlesztési programok és vasútfejlesztés,
beruházások, felújítások szerepének erősödése a versenyképes vasút megteremtése
érdekében.
A MÁV-START Zrt-nél önálló szervezeti egység lesz az Üzemirányítás és megalakul az
Utasellátó Igazgatóság, utóbbi célja a Társaság járatain a fedélzeti vendéglátási szolgáltatás
előre meghatározott színvonalon történő biztosítása.
A MÁV Szolgáltató Központnál a participációs szervezetekkel való kapcsolattartásban az
egyes munkavállalói részvételi jogokra vonatkozóan munkáltatói kötelezettségek teljesítése,
munkáltatói jogok gyakorlására való jogosultság változik, a munkáltatói jogok gyakorlása egyes
esetekben az üzletág vezetők hatáskörébe kerül.
MTSZSZ Elnökségi ülés videokonferencián
Az elmúlt héten videókonferencián keresztül tartott országos elnökségi ülést szakszervezetünk
legfőbb döntéshozó testülete. Az elnökségi tagok tájékoztatást kaptak, hogy azoknál a cégeknél
ahol az MTSZSZ érdekvédelmet lát el hogyan kezelték az elmúlt három hónapban a járványügyi
vészhelyzetet, miként alakult a foglalkoztatás illetve, hogy milyen megállapodások történtek a
munkahelyek és fizetések megtartása érdekében. A szakszervezetünk elnöke ismertette a
Versenyszféra és a Kormány Konzultációs Fórumán elhangzott gazdaságvédelmi
intézkedéseket. A megbeszélésen a 2020. valamint a 2019. évi költségvetés is megtárgyalásra
került. Az év hátralévő részére tervezett rendezvények (országos, valamint regionális családi
napok, szakmai programok) megvalósítása a kialakult pandémiás helyzet miatt egyenlőre
bizonytalanok.
Egészségügyi szűrésen az MTSZSZ munkatársai
Az MTSZSZ számára kiemelten fontos munkatársainak egészsége, ezért a központi
szervezetének munkatársai koronavírus szűrésen vettek részt, a vizsgálatot szakszervezetünk
Egészségügyi Tagozatának tagjai végezték. A COVID-19 teszt eredménye valamennyi
munkatársnál negatív lett, így érdekvédelmi munkánkat változatlanul, töretlenül és
egészségesen tudjuk folytatni.
Újra Gyümölcsnap a Jabil-ban
Két napon keresztül ismét gyümölcsnapot tartottak a tiszaújvárosi Jabil cégnél. Az egészségügyi
szabályok maximális betartásával mind a négy műszak dolgozói almát és banánt kaptak. A
gyümölcsnap lebonyolításában az MTSZSZ ügyvivője is részt vett. Az akció a következő
hónapban is folytatódik.
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