MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 6. hét
Bérmegállapodás a BKV Zrt.-nél
A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a szakszervezetek BKV-val, január elején megkötött
bérmegállapodását, amely alapján a bérfejlesztés átlagos mértéke 12 %, ebből 5 %
alapbéremelés, 7 % bérfelzárkóztatás formájában valósul meg a hiányszakmák területére.
Emelkedik a jutalomalap 12 százalékkal, valamint az egyes munkakörök órabére is a
villamosvezetőké 20 Ft / óra, még a metróvezetőké 22 Ft / óra összegekkel.
XXIV. MÉRNÖK – TECHNIKUS BÁL és Díjátadó Gála
24. alkalommal 2018. február 24-én szombaton kerül megrendezésre a Mérnökök és Technikusok
Szabad Szakszervezete által szervezett Mérnök – Technikus Bál és Díjátadó Gála, amelynek
helyszíne a Hotel Hungária City Center bálterme. (Budapest VII. Rákóczi út 90. )
A rendezvény fővédnöke Cseresnyés Péter NGM Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős
Államtitkára.
Fellépők: Badár Sándor humorista és Bódis László sztepptánc világ- és Európa bajnok.
Belépőjegyek igényelhetők az MTSZSZ irodán (1087 Budapest VIII. Kerepesi út 3. I. emelet 145.)
vagy a mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen vagy az 511 1804 telefonszámon.

Február 15-én ingyenes szemvizsgálat a MÁV Könyves Kálmán krt-i székházában
- 09:00 - 15:00 között a MÁV Budapest, Könyves Kálmán körúti székház 20/C tárgyalójában
szemvizsgálatra és kedvezményes szemüvegvásárlásra lesz lehetőség.
A vizsgálat mindenkinek (nem csak MTSZSZ tagoknak) ingyenes, de jelentkezni kell a 06-1-51118-04 telefonszámon. Az MTSZSZ tagjai 30%-os kedvezményt kapnak a szemüveglencse és a
keret árából, valamint egyszeri 10.000 Ft-os kedvezmény kupon formájában.
Megakadtak a tárgyalások a kecskeméti CabTec cégnél
Szakszervezetünk vezetése az elmúlt héten tárgyalásokat folytatott a kecskeméti CabTec cégnél,
amelynek egyik témája az idei évre vonatkozó bérmegállapodás volt. Az MTSZSZ nem fogadta el
a munkáltató 5% -os bérfejlesztését, továbbra is az eredetileg javasolt 10 % feletti fizetésemelést
tartja elfogadhatónak. Ismeretes, hogy szakszervezetünk, már egy éve elérte a kollektív
szerződés megkötéséhez szükséges létszámot, de az ezzel összefüggő tárgyalások is nehezen
haladnak.
Kilencéves mélyponton maradt a munkanélküliségi ráta az euróövezetben és az EU-ban*
Az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) közölte, hogy a szezonálisan kiigazított adatok
szerint az euróövezetben 8,7 százalékos volt a munkanélküliségi ráta decemberben, csakúgy mint
novemberben. 2016 decemberében 9,7 százalékon állt a mutató.
A 28 tagú Európai Unióban 7,3 százalékon maradt a munkanélküliségi ráta - ez 2008 októbere óta
a legkedvezőbb mutató. Egy évvel korábban, 2016 decemberében 8,2 százalékon állt a
munkanélküliség. Decemberben a legalacsonyabb munkanélküliségi rátát, 2,3 százalékot
Csehországban regisztrálták, majd Málta és Németország (egyaránt 3,6 százalék) és
Magyarország (novemberben 3,9 százalék) következik. A legmagasabb Görögországban volt a
munkanélküliség, 20,7 százalékos (októberi adat), illetve Spanyolországban, 16,4 százalékos.
Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszerzetünk oldalát:
www.facebook.com/mtszsz
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forrás: szakszervezetek.hu*

