MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 17. hét
Nincs megállapodás a készenléti jellegű munkakörben való foglalkoztatásról a MÁV-ban
Még mindig nem sikerült megállapodni a MÁV Zrt-nél a készenléti jellegű munkakörökben
foglalkoztatottak helyzetéről, az elmúlt héten tartott konzultáción nem közeledtek az álláspontok. A
munkáltató - várhatóan - több helyen is átalakítja a vezénylési rendet, hogy ne keletkezzen
további túlóra. Szakszervezetünk elfogadhatatlannak tartja a törvény munkavállalók számára
hátrányos megváltoztatását, az Mt. 101§ 3 bekezdés törlését, így a minisztériumi döntéshozókhoz
fordul.
MTSZSZ Majális
Április 28-án délig lehet jelentkezni az MTSZSZ majálisára a 06 1 511 1804 telefonszámon.
Tagjainkat ingyenes zsíroskenyérrel, virslivel, sörrel és üdítővel várjuk, 10:00 órától a
Városligetben a Napozóréten, ahol további színes szórakoztató programok várják a kilátogatókat.
Bérmegállapodás a Papst Hungary Kft. - nél
Szakszervezetünk bérmegállapodást kötött a vecsési Papst Hungary gyárral, amely alapján a
direkt munkatársak bérfejlesztésének mértéke egységesen 5 %. Az indirekt és az unproduktív
állományú munkatársak átlag bérfejlesztése szintén 5 %, azzal a különbséggel, hogy a vezető
által differenciált, de minimum 2 % mértékű. A béren kívüli juttatások (Erzsébet kártya, SZÉP
kártya) és a hétvégi túlóra bonusz keretei, feltételei változatlanok maradnak.
Konzultáció a Budapesti Közút Zrt. - nél
Konzultációt tartottunk a Budapesti Közút Zrt-nél, ahol április 1-je óta van jelen az MTSZSZ és
máris reprezentatív, azaz kollektív szerződés kötésére jogosult szakszervezet. A tárgyaláson
tájékoztatást kaptunk a vállalat idei évre vonatkozó létszámtervéről, a bérfejlesztésről és a
cafetéria rendszerről. Üzemi tanácsi, valamint munkavédelmi képviselő választásokat is kell
tartani a nyár folyamán, amelyre a felkészülést megkezdjük.
Sikeresek a szakmai programok
Április 19-én folytatódott szakszervezetünk szakmai programsorozata, amelynek keretében az
Országos Meteorológiai Szolgálat budapesti központjába jutottunk el, megismertük a
szélcsatorna, a klímakamra, a portorony és a műszer kalibráló laboratóriummal.
Májusi programunkra a kecskeméti Mercedes gyár látogatására, kevesebb mint 3 óra alatt megtelt
a jelentkezők listája. A nagy érdeklődésre való tekintettel ősszel újabb kirándulást szervezünk az
autógyárba.
Ingyenes szemvizsgálatok és kedvezményes vásárlási lehetőségek
- Április 27-én Miskolcon a MÁV Igazgatóságán
- Május 10- én Szegeden a MÁV Igazgatóságán
- Május 12-én a Szolnoki Járműjavítóban
A vizsgálatok ingyenesek, de regisztrálni kell, részletek a plakátokon.
A legfrissebb hírek a www.facebook.com/mtszsz oldalon!
Kedveld, ha mindenről tudni akarsz!
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