MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 1. hét
Változik a minimálbér és a garantált bérminimum összege
2018. január 1-jétől a havi minimálbér 138 000 forint, kedvezmények igénybe vétele nélkül
nettó: 91.770 forintot jelent, a havi garantált bérminimum 180 500 forint, kedvezmények igénybe
vétele nélkül nettó: 120.032 forintot jelent.
Január 1-étől változik a Munka Törvénykönyve
2018. január 1-től néhány ponton megváltoznak a Munka Törvénykönyvének előírásai. Az egyik
legfontosabb változás, hogy a jogellenes elbocsátás esetén a szakszervezeti tisztségviselőt
köteles lesz a munkáltató visszavenni. Az eddigi törvényi szabályozás szerint, jogellenes
felmondás esetén sem volt köteles a munkáltató helyreállítani jogviszonyt, az új helyzet megerősíti
a tisztségviselők helyzetét.
Bértárgyalások kezdődnek a MÁV-csoportban
A 2017. évben megkötött három évre szóló bérmegállapodás alapján, ebben az évben átlagos
12%-os béremelésre kerül sor a MÁV-csoportban. 10%-os fizetésemelés minden munkavállalót
megillet, 2 % bértömeg felosztásáról a tárgyalások ebben a hónapban kezdődnek meg. A
munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári-tagdíj kiegészítés mértéke 3,5 %-ra emelkedik.
Közeledik a bérmegállapodás a BKV-nál
Decemberben újabb tárgyalási fordulóra került sor, a munkáltató ajánlata átlagosan 12%
bérfejlesztést, ezen belül 5%-os alapbéremelést, és 7%-os bérfelzárkóztatást irányoz elő. A
javaslat tartalmazza a hiányszakmák kiemelését, a bértarifa-rendszer bevezetését, illetve a
cafetéria összegének 180 000 Ft-ra emelését.
Január 1-étől nem érvényesek a régi húszezresek
2017 végéig voltak érvényesek a régi húszezer forintosok, január elsejétől már csak a 2015.
decembertől forgalomba hozott, korszerűbb bankjegyekkel lehet fizetni – közölte honlapján a
Magyar Nemzeti Bank (MNB). Bár fizetni nem lehet velük január 1-től, a be nem cserélt
bankjegyeket beváltják minden bank- és postafiókban további három évig, a jegybankban pedig
2037. december 31-ig.
Tagkártya érvényesítések 2018
Az eredeti MTSZSZ barna színű tagkártyáira való éves érvényesítő matricáinak a kiosztása a
karácsonyi ajándékcsomagokkal együtt megtörtént.
Az MTSZSZ-LIGA (fehér színű) tagkártyát nem kell érvényesíteni, az három évig használható
külön érvényesítés nélkül.
A december elején megrendelt MTSZSZ-MOL tagkártyák postázásának várható ideje január
második fele. A kártyák továbbra is igénylehetőek a http://mtszsz.hu/mol-partnerkartya oldalon.
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.
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