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Jelentős béremelésre van szükség
Buzásné Putz Erzsébet, szakszervezetünk elnöke nyilatkozott a sajtó számára: "Jövőre is
legalább két számjegyű, tehát tíz százalék feletti béremelést tart elfogadhatónak a Mérnökök és
Technikusok Szabad Szakszervezete (MTSZSZ). Ennek oka kettős: egyfelől a munkaerőhiány
miatt a szakemberek megtartásának feltétele az újabb, jelentős fizetésemelés, amelyre a piaci
nyomás miatt kényszerülhet a munkaadó. Másfelől a gazdasági folyamatok is ezt indokolják." A
teljes cikk elolvasható a https://magyarnemzet.hu/gazdasag/jovore-is-jocskan-nohet-a-ber-7404878/
oldalon.
Tárgyalások a ceglédi Infineon cégnél
Az MTSZSZ felső vezetői egyeztetést folytattak az Infineon gyárvezetésével a dolgozók anyagi
megbecsülése érdekében. A bérfejlesztésre mind a két fél szerint a termelésben dolgozók
részére szükség van. Közösen keressük a megoldást a munkabérek emelésére. A bérek
emelésének szükségességére javaslatok és indoklások kerültek megküldésre a tulajdonos
számára. Annak mérlegelését követően várjuk a döntésüket, hogy az mielőbb megvalósításra
kerüljön.
Az MTSZSZ tovább erősödött Szombathely TSZVI területén
2019. október 14-17 között üzemi tanács választásokra került sor Szombathely Területi
Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság területén. Szakszervezetünk 24 %-os eredményt ért
el, amely 9 %-kal több, mint a tavaszi választások során volt.
Ismeretes, hogy az április választások eredményét a Törvényszék megsemmisítette, mivel a
szavazólap nem felelt meg az üzemi tanácsi választásokkal kapcsolatos kormány rendeletben
foglaltaknak és ez a választókra befolyással lehetett a választás során. A szavazólap alkalmas
volt a választók megtévesztésére, hiszen kétoldalas volt úgy, hogy a hátoldalán kizárólag az
MTSZSZ egyes jelöltjei, illetve független jelöltek neve került fel.
Munkavállalói fórum az Opelnél
Az elmúlt héten munkavállalói fórummal egybekötött szemvizsgálatra került sor az Opel
szentgotthárdi telephelyén az MTSZSZ szervezésében. Tagjaink és az érdeklődők az ingyenes
vizsgálat mellett tájékoztatást kaphattak a többi szolgáltatásainkról, jogi és érdekvédelmi
tevékenységünkről, a vállalatnál zajló foglalkoztatási kérdésekről, folyamatokról.
Munkavédelmi képviselő választás a Mercedes-nél
2019. november 26-28 között munkavédelmi képviselő választásra kerül sor a kecskeméti
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft-nél. Szakszervezetünk a jelöltállításokat megtette.
Kérjük, hogy támogasd szavazatoddal az MTSZSZ jelöltjeit, akik a törvény biztosította jogokat
maximálisan érvényesíteni fogják, valamint töretlenül dolgoznak a jobb és biztonságosabb
munkahelyekért.
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