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Megszületett a bérmegállapodás a Bosch cégnél
Több tárgyalási fordulót követően a miskolci Bosch cégnél megszületett a 2020. évre vonatkozó
bérmegállapodás. Valamennyi fizikai kategóriában dolgozó munkavállaló azonos összegű
béremelést kap, amely ~ 10 % bérfejlesztésnek felel meg. A fizikai munkavállalók számára 2017.
évben bevezetett hűségbónusz a 10 évnél hosszabb munkaviszonnyal rendelkező
munkavállalók esetében megduplázódik, 15 évnél hosszabb munkaviszonnyal rendelkező
esetében megháromszorozódik 2020 decemberétől.
A fizikai dolgozók szezonbónusz juttatása, a gyártási időszakban való jelenlétük elismerésként
a következő esztendőben is fennmarad változatlan formában, amely összege maximum
120.000 Ft.
Munkaszüneti napok díjazása a MÁV-csoportban
A szakszervezetekkel kötött megállapodás alapján módosult a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt.
Kollektív Szerződésének vonatkozó pontjai. Így amunkavállalót 120 % bérpótlék illeti meg az
alábbi időszakban teljesített munkaidőre:
- az Mt. 102. § (1) bekezdésben meghatározott munkaszüneti napon 0 órától 24 óráig
(ezen napok: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20.,
október 23., november 1., december 25., december 26.)
- húsvétvasárnap 0 órától 24 óráig
- pünkösdvasárnap 0 órától 24 óráig
- december 24- én 18 órától 24 óráig
- december 31-én 18 órától 24 óráig
A megállapodás előnye, hogy az idei évtől Szentestén és Szilveszterkor dolgozóknak 18.00
órától már 120 % díjazás jár munkájukért.
Tárgyalás a kecskeméti SMP cégnél
A cég vezérigazgatójával tartott egyeztetésen szakszervezetünk cégnél betöltött szerepét és
tevékenységét értékeltük. Kitértünk az országos, regionális és helyi szintű érdekvédelmi
munkánkra, valamint a következő időszakban megtartandó munkavédelmi képviselő
választásokkal összefüggő feladatokra.
Új motorok gyártását kezdik meg az Opelnél
2020 januárjától egy új az Opel cég szentgotthárdi telephelyén egy új motor sorozatgyártását
kezdik meg (új háromhengeres 1,2 literes turbó PSA EB-benzinmotor) Ezzel biztosítottá válik a
munkavállalók további foglalkoztatása. Az MTSZSZ Opel tagcsoport 2018-ban alakult meg és
taglétszáma rövid időn belül elérte a reprezentativitási szintet.
Ülésezett a MÁV Biztonsági Testülete
A jelenlévők tájékoztatást kaptak az I-IX hónap biztonsági helyzetéről, valamint a
Vasútbiztonsági Feladatterv végrehajtásáról. Összefoglalójában a Biztonsági Főigazgató
kiemelte, hogy kis ingadozás mellett a biztonsági helyzet évről évre javuló tendenciát mutat,
mely az erőfeszítéseken túl a szervezetek közötti együttműködésnek köszönhető.
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