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Magasabb minimálbér és garantált bérminimum emelés valósulhat meg 2020-ban
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) múlt heti ülését
követően Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke elmondta, hogy a résztvevők 2020. évre
vonatkozólag az év végi megállapodásban rögzített 8 %-nál magasabb minimálbér és garantált
bérminimum emelést tartanak megvalósíthatónak. Az előrejelzett infláció, GDP-növekedés,
valamint a termelékenységi mutató eltér a várakozásokhoz képest, ez adja az alapot a
magasabb minimálbér és garantált bérminimum emeléshez. Természetesen ezen bérek
emelése, a magasabb szinten lévő fizetések emelését is magával kell hogy hordozza, más
esetben a vállalatok bérezési rendszerei felborulnának, a bértáblák elemei összetorlódnának. A
következő időszakban folytatódnak az egyeztetések a VKF-n, a megállapodást követően
kezdődhetnek a bértárgyalások a közszolgáltató vállalatoknál és a versenyszféra cégeinél is.
Munkavállalói fórum az Archívumban
A MÁV Szolgáltató Központhoz tartozó Archívumban dolgozó tagjaink munkavállalói fórumon
kaptak tájékoztatást az évközben végrehajtott béremelésről, a munkaerőpiac kihívásairól,
valamint aktualitásairól. Több kérdést is megfogalmaztak a nyugdíjasok és a nyugdíjba vonulók
menetkedvezményéről, a következő évre várható bérfejlesztésről, valamint a szakszervezet
által szervezett szakmai programokról.
Egyeztetés az Infineon tagcsoport ügyvivőivel
Az MTSZSZ vezetése az elmúlt héten személyes egyeztetést tartott a ceglédi Infineon cégnél
dolgozó ügyvivőkkel. A megbeszélés témái voltak a decemberi többlet juttatás kifizetése, a
bérelt munkavállalók helyzete, a tagcsoport további működésének és fejlődésének lehetőségei.
Adventi vásár Zágrábban
Szakszervezetünkkel kötött megállapodás alapján, a nagyatádi Hotel Solar két éjszakás
szállással egybekötött adventi kirándulást szervez Zágrábba. Tagjaink számára kedvezményes
ajánlatot biztosítanak.
További részletek a http://mtszsz.hu/galeria/adventi-vasar-zagrabban-2019.12.-14-15. oldalon
olvashatóak, illetve a szállodától kérhetőek.
Megjelent a Gúla magazin 2019 / 3. száma
A magazinban olvasható: Buzásné Putz Erzsébet 25 éve az MTSZSZ elnöke, megállapodás az
Innovációs és Technológiai Minisztériummal, bemutatkozik Boda László és Tóth Attila, a Tetra
Pak tagcsoport ügyvivői, összefoglaló az V. MTSZSZ Családi Napról, dr. Mosóczi László
államtitkár gondolatai a Családi Nap megnyitóján. Három éves a MÁV-SZK Archívum
tagcsoport. A magazin elolvasható a http://mtszsz.hu/file/downloader/21.pdf oldalon.
Film az V. MTSZSZ Családi Napról
Az V. MTSZSZ Családi Napról készült film megtekinthető szakszervezetünk youtube
csatornáján a https://youtu.be/0LNnZ3WYoyg link megnyitásával.
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