MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 37. hét
Kezdődnek a bértárgyalások
Hamarosan elkezdődnek a következő időszakra vonatkozó bértárgyalások, amelynek első lépése
a minimálbérben és a garantált bérminimumban történő megállapodás. Az MTSZSZ álláspontja
szerint két évre vonatkozólag kell megállapodni, amellyel kiszámítható foglalkoztatás- és bérpolitika
alakítható ki. Az emelkedés mértékének meg kell haladnia a 2017-ről 2018-ra történő növekedés
szintjét. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) született
megállapodás után a vállalatoknál is meg kell kezdeni a konkrét tárgyalásokat, amelynek alapja a
VKF-en született döntés. A helyi tárgyalások során viszont figyelemmel kell lenni arra is, hogy ne
alakuljanak ki bérfeszültségek a minimálbér és a garantált bérminimum összegénél magasabb
béren dolgozókénál, továbbá a törvényi szabályozás alapján a cafetéria juttatásokat is újra kell
gondolni úgy, hogy ne érje vesztesség az embereket.
Integráció ösztönző juttatás a MÁV-HÉV-nél
2017. év elsődleges feladata a MÁV folyamatokhoz történő integráció sikeres megvalósítása 2018.
I. negyedévét követően lezárult. Az integrációs folyamatban helytálló munkavállalók munkájának
elismerése érdekében bruttó 45. 500 forint "integráció ösztönző" egyszeri, egyösszegű juttatás
kifizetése valósult meg az augusztusi bérkifizetéssel egyidejűleg.
Az egyszeri kifizetésre jogosultak azon munkavállalók, akik munkaviszonya 2017. december 1.
napján és 2018. augusztus 31. napján is fennáll.
Közeledik szeptember 22, a IV. MTSZSZ Családi Nap
Ezen a héten még lehet jelentkezni a IV MTSZSZ Családi Napra, amely a hagyományoknak
megfelelően a Vasúttörténeti Parkban kerül megtartásra 10:00 órai kezdettel.
A pódiumbeszélgetésen a versenyszféra és a közszolgáltató vállalatok vezérigazgatói vesznek
részt, a beszélgetés a foglalkoztatás helyzetét, valamint a következő időszak béremelési
lehetőségeit érintik.
A rendezvényre kilátogatók a park eszközeit korlátlanul ingyen használhatják, valamint ízletes ebéd
is várja a családokat.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 06-1-511-18-04 telefonszámon vagy
az mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen lehet.
Díjmentes kerékpárszállítás a vonatokon a Mobilitási Héten
A MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. az Európai Mobilitási Hét teljes ideje alatt (2018. szeptember
16–22.) díjmentes kerékpárszállítási lehetőséget biztosít utasai számára erre alkalmas hazai
járatain.
A 2018. szeptember 22-i Autómentes Napon a forgalmi engedélyüket felmutató gépjárműtulajdonosok és - üzembentartók díjmentesen utazhatnak a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. hazai
nem feláras vonatain, 2. osztályon.
Tartanak a választások a miskolci Bosch cégnél
Az elmúlt héten üzemi tanácsi valamint munkavédelmi képviselő választások kezdődtek a miskolci
Bosch vállalatnál, szavazni még a következő napokban is lehet.
Kérjük a cégnél dolgozó tagjainkat, hogy szavazatukkal valamennyi jelöltünket támogassák.

