MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 44. hét
Jelentős béremelésre van szükség 2019- ben
Jelentős béremeléseket kell végrehajtaniuk a cégeknek a következő évben, mert kritikus
létszámhiány alakult ki a versenyszféra és a közszolgáltató vállalatoknál egyaránt.
Megnövekedtek a túlórák, kiszámíthatatlanná váltak a munkaidő beosztások, felborult a munka
és a magánélet egyensúlya, ugyanakkor folyamatosan emelkednek a követelmények,
növekednek darabszám elvárások vagy csökkennek a normaidők.
Sokan váltanak munkát, keresnek kedvezőbb feltételeket, egyre nehezebb pótolni a jól képzett,
tapasztattal rendelkező szakembereket, ugyanakkor a pályakezdőknél a munkahelyhez való
lojalitás alacsony fokon áll.
A munkabér mellett egyre fontosabbá válik a munka és a magánélet összhangjának a
megteremtése, azoknak a vállalatoknak, amelyek ezt nem tudják biztosítani további
foglalkoztatási problémával kell szembenézniük. Nem terhelhetőek tovább a dolgozók.
Az MTSZSZ a bértárgyalások során azért küzd azoknál a vállalatoknál ahol érdekképviseletet
lát el, hogy a bérek emelkedése megállítsa a munkaerő elvándorlását, ugyanakkor javuljon a
cégek munkaerővonzó képessége, biztosított legyen az egyensúly a munka és a magánélet
vonatkozásában. Mindezek mellett figyelemmel kell lenni a cafeteria változó szabályaira, a
juttatások nettó értéke nem lehet kevesebb az eddigieknél.
Átadták a kecskeméti Mercedes gyár akadémiáját
Az MTSZSZ vezetése is részt vett a kecskeméti Mercedes gyár Akadémiájának az avatóján.
A 8000 négyzetméter alapterületű gyakorlati oktatóközpontban az idei tanévben 250
szakközépiskolás és mérnökjelölt gyakorlati képzése valósul meg. Az MTSZSZ támogatja a
munkavállalók képzését szolgáló lehetőségeket.
Mit mondtak a cégvezetők a IV. MTSZSZ Családi Napon?
Az MTSZSZ családi napján tartott pódiumbeszélgetésen részt vett Csépke András a MÁVSTART és Dr. Kovács Imre a Rail Cargo Hungária vezetői, valamint Doszpolyné Mészáros
Melinda a LIGA Szakszervezetek elnöke, a beszélgetést pedig Buzásné Putz Erzsébet az
MTSZSZ elnöke vezette. A beszélgetésről készült anyag megtekinthető a szakszervezetünk
youtube csatornáján https://www.youtube.com/watch?v=qrcN4A4e5Fw oldalon.
Megkezdődtek a bértárgyalások a Kühne Nagel cégnél
Az MTSZSZ az elmúlt héten a Kühne Nagel cégnél is megkezdte a következő évre vonatkozó
bértárgyalásokat. Első lépésben a felek ismertették elképzeléseiket, amely alapja a tárgyalások
folytatásának. A változó cafeteria szabályok természetesen ennél a cégnél is hatással vannak a
majdani megállapodásra.
Két nappal tovább használhatóak az októberi helyközi bérletek*
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a következő hosszú hétvége utáni
problémamentes utazások biztosítása érdekében a közúti, valamint vasúti helyközi járatokra
szóló október havi dolgozó- és tanulóbérletek érvényességét 2018. november 7-én éjfélig
meghosszabbítja.
*forrás: www.mavcsoport.hu

