MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 13. hét
Megszületett a bérmegállapodás a CabTec Kft-nél
A március 8-i két órás figyelmeztető sztrájkot követően, a tulajdonossal történt kemény tárgyalás
után sikerült megállapodni a munkabérekről a kecskeméti CabTec Kft-nél. A munkáltató elfogadta,
hogy nem lehetséges a továbbiakban a rendkívül alacsony béreken való foglalkoztatás. A dolgozók
mindvégig elszántak voltak a sztrájk kiterjesztésében és folytatásában. Bebizonyosodott, hogy
egységben az erő és közösen elérhetőek a tisztességes célok. Szakszervezetünk célja a
legrövidebb időn belül a kollektív szerződés megkötése, amely megteremti a hosszú távú
munkabéke és a kiszámítható foglalkoztatás feltételeit.
Ismét nyílt nappal várja a fiatalokat a MÁV-csoport*
A Modern technológiák a MÁV-nál címet viselő rendezvényre 2018. április 4-én kerül sor a
budapesti Magyar Vasúttörténeti Parkban. A MÁV-csoport elsősorban azokat a fiatalokat várja a
rendezvényre, akik lehetséges jövőbeli munkahelyükként gondolnak a vasútra, de még nem
rendelkeznek teljes körű információval a társaság pontos tevékenységéről, ezért szeretnének
többet megtudni a vasúttársaság működéséről, közép- és felsőfokú ösztöndíjrendszeréről, illetve
pályakezdő diplomásoknak szóló programjáról. A nyílt napon történő részvétel ingyenes, de
előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2018. április 2-án 10 óráig lehet a MÁV-csoport
honlapján.
Januárban 13,8 százalékkal nőttek a keresetek**
Januárban a bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 13,8 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel
korábban, ami hathavi csúcsnak számít. A növekedésre a minimálbér és a garantált bérminimum
8, illetve 12 százalékos emelése, a költségvetési szféra egyes területeit, továbbá bizonyos állami
közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresetrendezések voltak hatással.
A versenyszférában 13,2 százalékos volt a keresetek emelkedése, a költségvetési szektorban 15,3
százalékkal emelkedett az átlagkereset, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók
nemzetgazdasági szintű átlagos bruttó keresete 310 800 forint.
Kedvezmény a Baross vendéglőben
A tavaszi időszakban is igénybe vehető az MTSZSZ kedvezmény a Baross vendéglőben. A Keleti
pályaudvar közelében lévő Baross Vendéglő Szakszervezetünk tagjainak a mindenkori napi,
legmagasabb vételi árú menü árából 5%-ot, míg az alacarte (étlapról történő) rendelés árából 10%ot biztosít. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénylő az MTSZSZ tagságát
igazolja. Az étteremben SZÉP kártyát is elfogadnak. www.barossvendeglo.hu
Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszervezetünk oldalát! www.facebook.com/mtszsz
*MÁV hírlevél
** forrás: szakszervezetk.hu

