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Tárgyalások a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán
Az MTSZSZ elnöke is részt vett a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs
Fórumának november 13- i ülésén, ahol a következő évre vonatkozó minimálbér és garantált
bérminimum emelésének mértékéről tárgyaltak. A munkavállalói oldal véleménye szerint
továbbra is jelentős, kétszámjegyű béremelésekre van szükség, addig a munkaadói oldal
lényegesen kevesebb, 5 százalék körüli emelést tart biztosíthatónak. Az érdekképviseletek
megítélése szerint folytatni kell a bérek felzárkóztatását, valamint a munkaerőhiány kezelését
is meg kell oldani a vállalatok hatékony működése érdekében, továbbá az állami közszolgáltató
vállalatoknál a 2019. évi bérmegállapodást is felül kell vizsgálni.
Bértárgyalások a Mercedes gyárban
A kecskeméti Mercedes gyárral kötött két éves bérmegállapodás az idei évben lejár, a
megkezdett tárgyalások során a munkáltató az MTSZSZ több javaslatát is elfogadta. Ennek
eredményeképpen senioritás bonusz kerül bevezetésre, a munkába járási költség autóval 15
Ft/km, busszal 100 %-os kifizetéssel valósul meg. A jövedelem emelkedése jelenleg havonta
közel bruttó 60.000 Ft-os növekedésnél tart, de ez még nem végleges. A 13. havi fizetés 100
%- ban kerül kifizetésre. A tárgyalások minden héten folytatódnak.
Az Infineon cégnél is megalakult az MTSZSZ tagcsoport
November elején a ceglédi Infineon Kft- nél is megalakult szakszervezetünk tagcsoportja. A cég
Magyarország legnagyobb félvezetőgyártó társasága és egyben a térség egyik legnagyobb
foglalkoztatója, hiszen 1200 embernek ad munkát.
Munkavállalói fórum az Ebm Papst cég sülysápi telephelyén
Szervezeti átalakulást követően tartott tájékoztatót szakszervezetünk az EBM Papst gyár
sülysápi telephelyén, ahol az MTSZSZ érdekvédelmi tevékenységével, a jogsegélyszolgálat
igénybevételi lehetőségeivel és a szakszervezet széleskörű szolgáltatási csomagjaival
ismerkedhettek meg a fórum résztvevői.
Új pihenőhely a nemdohányzók részére a CabTec cégnél
Az MTSZSZ ügyvivői többször is egyeztettek a kecskeméti CabTec vállalat vezetésével, hogy a
nemdohányzók részére biztosított legyen egy pihenőhely a szünetek idejére. A megbeszélések
eredményre vezettek, így a pihenőhely kialakításra került.
Nyilvános az új vasúti menetrend
A MÁV-START nyilvánosságra hozta a következő évi menetrendjét, amely érvényessége
2018. december 9-től 2019. december 14-ig tart. Az új menetrend megtekinthető a
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/kozzetette-20182019-es-menetrendjet-mav-start oldalon.
Kedvezmény a Baross vendéglőben
A téli 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. Az étteremben SZÉP kártyát elfogadnak. www.barossvendeglo.hu
www.mtszsz.hu

