MTSZSZ HÍRLEVÉL 2019. év 1. hét
Megállapodás a minimálbérről és a garantált bérminimumról
Kétéves bérmegállapodást fogadtak el a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs
Fórumának (VKF) munkaadói és munkavállalói oldalának képviselői, amely szerint 2019.
január 1-től és 2020. január 1-től is 8-8 százalékkal emelkedik a minimálbér, valamint a
garantált bérminimum összege. A megállapodás értelmében a 8 százalékos béremelés
hatására a minimálbér bruttó összege 149 000 forint, a garantált bérminimum bruttó összege
pedig 195 000 forint lesz.
2020. január 1-től a minimálbér 161 000, míg a garantált bérminimum 210 600 forint lesz.
A következő években a munka világának átalakulása miatt is fontos a két évre szóló, előre
tervezhető megállapodás.
A szakszervezetek összefogása elengedhetetlen a változó Munka Törvénykönyve miatt
2019. január 1-től a munkavállalók számára kedvezőtlen módon változik a Munka
Törvénykönyve. Jelentősen emelkedik az éves túlóra mértéke, növekszik a dolgozók
kiszolgáltatottsága az "önként vállalt" túlmunka kapcsán. Ilyen körülmények között a
szakszervezetek szerepe és felelőssége felértékelődik, kiemelt szerepet kapnak a kollektív
szerződések. Az érdekképviseletek csak közös erővel érhetnek el eredményeket, a dolgozók
érdekében pedig összefogásra van szükség.
Az MTSZSZ eddig is tiltakozott a törvényi változások miatt, tagjai több decemberi
demonstráción vettek részt Budapesten és vidéki városokban is.
Tagkártya érvényesítések 2019
Az eredeti MTSZSZ barna színű tagkártyára való éves érvényesítő matricák kiosztása a
karácsonyi ajándékcsomagokkal együtt folyamatban van.
Az MTSZSZ-LIGA (fehér színű) tagkártyát nem kell érvényesíteni, az három évig használható
külön érvényesítés nélkül.
Az MTSZSZ-MOL tagkártyákat érvénytartam nélkül használhatják tagjaink. A megrendelésüket
minden tag saját maga intézheti szakszervezetünk honlapján keresztül a http://mtszsz.hu/molpartnerkartya oldalon.
3. Úton fesztivál
Szoktál te is utazni? Tervezed közelebbi vagy távolabbi jövőben? Hasznos tanácsokat szereznél
már ott járt utazóktól? Egyedül akarsz utazni? Vagy párban? Társaságot keresel utazásodhoz?
Egy különleges fesztivál, ahol a személyes élmények, különleges utazások, kalandok képes
beszámolóit szenvedélyes utazók előadásában élőben láthatod.
Időpontja: 2019. január 19., szombat, 10:55–16:00. Helyszín: Törekvés Művelődési Ház,
Budapest, Könyves Kálmán krt. 25
További részletek: https://www.facebook.com/events/369328503637898/
Falinaptár a Gúla 2018 / 3-4 összevont számában
A Gúla magazin legújabb száma megtekinthető
http://mtszsz.hu/file/downloader/18.pdf oldalról.
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