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Bértárgyalások a Tetra Pak cégnél
Az elmúlt héten tárgyalások zajlottak a budaörsi Tetra Pak cégnél, amelynek központi témája a
következő évi bérfejlesztés volt. Az MTSZSZ több, mint két éve van jelen a cégnél, azóta
jelentősen javult a foglalkoztatás helyzete, rendezettebbé váltak a munkaügyi kapcsolatok. Erről
is olvashatsz a Gúla magazin 2019 / 3 számában, amelyben helyi tisztségviselőink mutatkoznak
be.
http://mtszsz.hu/file/downloader/21.pdf
Folytatódtak a bértárgyalások a miskolci Bosch vállalatnál
Szakszervezetünk országos vezetése részt vett a miskolci Bosch-nál megtartott legutóbbi
bértárgyaláson. Megfogalmazódott, hogy az előre jelzett inflációt, a GDP-növekedését, valamint
a gazdasági mutatókat is figyelembe kell venni a megállapodás megkötése alkalmával,
mindezek figyelembe vételével a tárgyalások folytatódnak.
Konzultáció a 2020-as új bérelemekről az Opelnél
Az MTSZSZ Opel tagcsoport és a Járműgyártók Szakszervezete közösen tett javaslatot a
cégnél tartott múlt heti konzultáción, a munkaerő megtartás eszközeinek bővítésére, valamint a
munkaerő megbecsülésének díjazására vonatkozóan. A konzultáció folytatódik.
Év végi kifizetés a MÁV-csoport vállalatainál
Szakszervezetünk tárgyalást kezdeményez a MÁV-csoport vállalataira vonatkozólag, a
munkáltató által 2019. év december 14-ig történő egyösszegű kifizetésre a vasutas
munkavállalók egész évi munkájának elismerése érdekében. Munkatársaink egész évben
kiemelkedő munkát végeztek a jelentős létszámhiányos helyzet ellenére. Biztosították a
folyamatos vasúti közlekedést és ennek háttér tevékenységeit, ezért az egyszeri kifizetésbe az
érintett vállaltok valamennyi munkavállalóját kérjük bevonni.
Konferencia a vasúti liberalizációról és a hatásáról
A Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság konferenciát tartott, amelyen az MTSZSZ, mint
AlÁPB tag, részt vett. A megbeszélés központi témája a vasúti modernizáció és liberalizáció,
illetve ezek hatása a foglalkoztatás helyzetére. A résztvevők megismerhették a Csehországban
és a Szlovákiában lezajlott árufuvarozást, a személyszállítást érintő folyamatokat, a hazai
helyzetet, a piacnyitására való felkészülés állapotát. Sok feladat vár a jelenlegi szolgáltatóra,
mert a személyszállítási piac megnyitását követően is versenyképesnek kell maradnia, illetve a
szakszervezeteknek reagálniuk kell ezen a téren is az új kihívásokra.
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.
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