MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 43. hét
Kétszámjegyű béremelést kell végrehajtani a MÁV-csoportban
Az MTSZSZ már ez év májusában (MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 21. hét) megfogalmazta, hogy
jelentős és folyamatosan fokozódó foglalkoztatási probléma alakulhat ki, ha a munkaerőmegtartó intézkedések nem lesznek megfelelőek a közszolgáltató vállalatoknál, különösen igaz
ez a vasútra. A képzett munkaerőt meg kell tartani, a béreket a nemzetgazdasági átlaghoz kell
emelni, növelni kell a MÁV-csoport munkaerő vonzó képességét, el kell kerülni a
bérfeszültségeket, ezért az MTSZSZ a következő évre legalább kétszámjegyű bérfejlesztést tart
elfogadhatónak a vasutasok számára, természetesen figyelemmel kell lenni a cafeteria változó
szabályaira is.
Megkezdődtek a 2019. évre szóló bértárgyalások a Rail Cargo Hungáriánál
Október 15-én ülésezett a Vállalati Érdekegyeztető Tanács, melynek napirendjén a 2019. évre
szóló bértárgyalások megkezdése szerepelt. A munkáltató prezentációjában az elmúlt évek
gyakorlatát követve részletes és mindenre kiterjedő tájékoztatást adott a VÉT tagjai részére a
vállalat humánerőforrást érintő mutatóiról, a keresetek alakulásáról, és munkaerőpiaci
helyzetéről. Mindezt figyelembe véve, és tekintettel a középtávú foglalkoztatáspolitikai
megállapodásban vállalt kötelezettségére, a munkáltató ismertette lehetőségeit. Mindemellett
a munkáltató jelezte a szakszervezetek felé, hogy a várhatóan decemberben megjelenő ún
„saláta” törvény jelentős kihatással lehet a 2019. évi adózási szabályokra vonatkozóan, így a
bérmegállapodás megkötését a korábbi évek gyakorlatától eltérően nem december 1. hatállyal
lenne célszerű ütemezni, hanem 2019. január 1. hatállyal.
Film készült a IV. MTSZSZ családi napról
Szakszervezetünk szeptember 22-én tartotta az idei évben a családi napját, a rendezvényről
készült összefoglaló fim megtekinthető az MTSZSZ youtube csatornáján és honlapján
keresztül a https://www.youtube.com/watch?v=vRoMQafPRos oldalon.
Ülésezett az országos elnökség
Az MTSZSZ országos elnöksége október 18-án tartotta ülését, amelyen szakszervezetünk
elnöke tájékoztatást adott az elmúlt időszakban alakult tagcsoportok (Közlekedéstudományi
Intézet, Chinoin, Oriflame) helyzetéről, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs
Fórumán (VKF) folytatott tárgyalásokról és a Béren Kívüli Juttatások értékének megőrzése
érdekében indított aláírásgyűjtés folyamatáról. Az elnökség értékelte az elmúlt időszak
jelentősebb rendezvényeit és javaslatot tett az MTSZSZ Akadémia programjának
összetételére.
Augusztusban a nettó átlagkereset 213 579 forint volt*
Augusztusban a bruttó átlagkereset 321 172 forint, a nettó átlagkereset 213 579 forint volt,
egyformán 10,1 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Az év első nyolc hónapjában a
keresetek 11,8 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva.
http://mtszsz.hu/
* szakszervezetek.hu

