MTSZSZ HÍRLEVÉL 2022. év 8. hét
Ülésezett az MTSZSZ elnöksége
Az elnökség értékelte az idei évre megkötött bérmegállapodásokat, valamint áttekintette azokat a
vállalatokat, ahol jelenleg még zajlanak a tárgyalások. Megvitatásra került az MTSZSZ pandémia
alatti érdekvédelmi és kommunikációs tevékenysége, valamint a LIGA konföderációban történt
tisztújítás. Az elnökség támogatta az idei évre tervezett programok megvalósítását (országos és
regionális családi napok, MTSZSZ Akadémia, horgászverseny, Vasutasnapi megjelenés,
kongresszus)
Ülésezett az MTSZSZ Esélyegyenlőségi Bizottsága
A múlt héten összeült az MTSZSZ Esélyegyenlőségi Bizottsága, hogy megtárgyalták az
esélyegyenlőséget érintő aktuális kérdéseket. A napirendi témák között szerepelt a pandémia
helyzet által felmerült új kihívások, a munkaerő- felvétel kérdései és a home office foglalkoztatás.
A bizottsági tagok részletesen áttekintették a MÁV-csoport 2022-2024. évekre szóló
Esélyegyenlőségi Tervét, különös tekintettel az általános alapelvekre, a MÁV-csoporton belüli
szakterületi feladatokra, valamint a panaszkezelési eljárás rendjére.
Megbeszélés a MÁV-START értékesítési területén dolgozók érdekében
Az elmúlt héten szakszervezetünk megbeszélést tartott a MÁV-START értékesítési
vezérigazgató-helyettesével a pénztárosok, a pénztárellenőrök, az ügyfélszolgálatosok, illetve a
szolgáltatásértékesítők helyzetéről.
Szakszervezetünk a tárgyaláson elmondta, hogy a jegyértékesítési csatornák forgalmának
átalakulása közepette is szükség van a személyes jelenlétre az állomásokon, ehhez kapcsolódóan
a meghirdetett nyitva tartásokat biztosítani kell és nem lehet megtenni, hogy ne induljon
személypénztárosi képzés 2022. évben. A jegyeladási jutalékrendszert felül kell vizsgálni a
pénztárosok és a jegyvizsgálói munkaköri családban dolgozók esetében is, valamint a
személypénztárosok számára a telephelyi pótlék (amely juttatásban 2020 őszén részesültek), a
jegyvizsgálók számára pedig az elővárosi pótlék alkalmazása nem megkerülhető jövedelem
kiegészítő elem. A pénztárellenőrök létszáma nem csökkenthető, utánpótlásukról gondoskodni kell.
A szolgáltatásértékesítők bónusz rendszerét meg kell tartani. Egyetértés van abban, hogy az
értékesítési területen dolgozók munkájára szükség van az utas kiszolgálás színvonalának
biztosítása, a MÁV-START bevételeinek beszedése érdekében. A MÁV-VOLÁN integrációja a
jegyértékesítés területén is új lehetőségeket biztosít a pénztárosok számára.
Üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választások
Üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választások zajlanak február 24-éig a kecskeméti
Mercedes gyárban, valamint munkavédelmi képviselő választásra kerül sor február 22-én a MÁV
Vagon Kft szolnoki telephelyén. Kérjük szavazatoddal támogasd az MTSZSZ jelöltjeit.
Ne hagyd elveszni az adód 1 %-át! Segíts, hogy segíthessünk!
Kérjük, hogy támogasd Te is adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt.
Segíts, hogy segíthessünk! Adószámunk: 18647615-1-42

