MTSZSZ HÍRLEVÉL 2019. év 10. hét
Nincs megállapodás a MÁV-csoportban a béremelésről
A legutóbbi tárgyalások alkalmával nem született megállapodás a bérek rendezéséről a MÁVcsoportban. A munkáltató három variációt adott át a szakszervezetek számára, amelyben a
három éves megállapodás idei évre vonatkozó 5 % - os emelésre tett különböző javaslatokat.
Az MTSZSZ kizárólag olyan megállapodást tud elfogadni, amely egységesen érint valamennyi
MÁV-csoport dolgozót, azaz differenciálás nélküli. Szakszervezetünk olyan javaslattal él, hogy
a már megállapodott 5 % kerüljön a lehető legrövidebb időn belüli kifizetésre, ne várjunk tovább
ezzel, ugyanakkor további – a munkaerőpiaci helyzet figyelembevételével – béremelések
valósuljanak meg, amely a MÁV-csoport munkaerő-megtartó és munkaerő-vonzó képességét
biztosítja. Egy esetleges újabb hosszabb távra szóló bérmegállapodás kizárólag akkor
fogadható el, ha abban megjelennek a jövőre mutató garanciális elemek (infláció, gazdasági
növekedés, munkaerőpiaci helyzet)
Bérmegállapodás az Oriflame Kozmetikai Kft-nél
Az MTSZSZ bérmegállapodást kötött a vecsési Oriflame Kft-nél, amely szerint 3 lépcsőben kerül
sor 2019-ben a béremelésre. Február 1-től 5%, majd további 4 és 5% alapbér emelés valósul
meg a cégnél.
Támogasd adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt
Kérjük, segítsd Te is a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt, amelynek célja a
hátrányos helyzetben lévő tagok és családjuk támogatása. Adószámunk: 18647615-1-42
A
személyi jövedelemadód 1%-át az MTSZSZ alapítványának is felajánlhatod.
Részletes tájékoztató és útmutató a felajánlásról a honlapunkon olvasható, amely elérhető az
alábbi linkre kattintva: http://mtszsz.hu/hirek/ado-egy-szazaleka-a--mernokok-es-technikusokegymasert-alapitvany-szamara
Jön a tavasz, töltődj fel a Service 4 You szállodáiban
Az MTSZSZ tagjai a Service 4YOU wellness és gyógy szállodáiban akár 15% kedvezménnyel
pihenhetnek a tavaszi időszakban. A tiszafüredi, siófoki, kehidakustányi, zalakarosi,
balatonboglári, ceglédi, kalocsai szállodájában várják pihenni vágyó tagjainkat.
Kedvezmény igénybevételéhez a kedvezmény kódot az mtszsztitkarsag@mtszsz.hu címen
vagy a 06-1-511-18-04 telefonszámon lehet kérni.
Az MTSZSZ mindenki számára ingyenes szemvizsgálatot szervez
Budapesten a Könyves Kálmán krt-i székházban 2019. március 12-én kedden, 09:00-15:00 órák
között a 20 C tárgyalóban ingyenes szemvizsgálatot szervezünk.
Vizsgálatra jelentkezés: Réczkai Gabriella: 01 / 18 04 vagy mtszsztitkarsag@mtszsz.hu e-mail
címen.
· Mindenki jogosult az ingyenes szemvizsgálatra és a 30%-os kedvezményre.
· Az MTSZSZ TAGOK részére a fenti kedvezményen felül kuponkedvezmény is biztosított.
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