MTSZSZ HÍRLEVÉL 2021. év 36. hét
Az MTSZSZ is aláírta a MÁV Vagon Kft. megállapodását
2021. október 1-jével stratégiai átalakítások várhatók a MÁV-START és MÁV VAGON
tevékenységeiben, a hosszú távú IC+ gyártási és egyéb járműgyártási tervek megvalósítása
érdekében. Az elmúlt héten megállapodást írtak alá az érintett felek a munkáltató személyében
bekövetkező változáshoz kapcsolódó munkajogi kérdések rendezése céljából. A megállapodás
rögzíti, hogy az érintett munkavállalókat a foglalkoztatási és díjazási feltételek vonatkozásában
(beleértve a vasúti menetkedvezményt is) hátrány nem érheti.
Részletek: megallapodas-a-munkavallalok-erdekeben-a-mav-start-es-a-mav-vagon-cegeknel

Ingyenes szemvizsgálat a miskolci Bosch-ban
Egész napos, mindenki számára ingyenes szemvizsgálatot szervezett az MTSZSZ a miskolci Bosch
cégnél. A vizsgálatot követően szakszervezetünk tagjai 40 % kedvezménnyel vásárolhatták meg a
szükséges szemüvegeket. A Rapidus Optikával közös ingyenes látás ellenőrző sorozatunkat
folytatjuk a vállalatnál, részleteket a helyi ügyvivőktől lehet megtudni.

MI MTSZSZ TAGOK VAGYUNK! András és Katalin - Mercedes
Ismerd meg Te is a kecskeméti Mercedesben dolgozó tagjaink gondolatait, akik elmondják, hogy
ahol az MTSZSZ látja el a dolgozók érdekvédelmét, ott rendezettek a munkaügyi kapcsolatok.
Részletek: MI MTSZSZ TAGOK VAGYUNK! ANDRÁS ÉS KATALIN MERCEDES

Évnyitó megbeszélés a Pedagógus Tagozatnál
Az idei tanév első napját megelőzően a Vass Lajos Általános Iskolában dolgozó pedagógus tagjaink
és szakszervezetünk vezetése megbeszélést tartott. A jelenléti és a digitális oktatás okozta
nehézségek, az érdekvédelem helyzete, a pedagógusok mindennapjai,a legfiatalabb generáció
képzési sajátosságai voltak a megbeszélés témái.

Az MTSZSZ javaslatára az RCH mozdonyvezetői látásjavító támogatásban
részesülnek
A mozdonyvezetőket munkavégzés közben érő hatások közül az egyik meghatározó a szemet érő
terhelés. Nappal az „uv” sugárzás káros hatásával kell számolni, sötétben a vasúti közlekedésben
alkalmazott jelzések folyamatos megfigyelése – az éjszakai vezetés káros elemei – jelent
megterhelést a munkavállaló számára. Ezen okok miatt az MTSZSZ kezdeményezte, hogy a
munkáltató terjessze ki a látásjavító eszköz támogatást a mozdonyvezető munkakörre. A Rail
Cargo vezetése elfogadta javaslatunkat és 2021. szeptember 1-től 20.000 Ft összeg elejéig a
mozdonyvezetők is részesülnek költségtérítésben.

Helyzetértékelés és stratégiai megbeszélés az MTSZSZ munkatársai között
Szeptember 1- én az MTSZSZ vezetése és munkatársai értékelték az év eddigi időszakát, az
érdekvédelem helyzetét a járványügyi időszakban, az autógyárakban és a hozzájuk kapcsolódó
beszállítói körben kialakult termelés leállításokat, a versenyszférában végrehajtott
bérfejlesztéseket, a szakszervezeti programokat és kommunikációt.

