MTSZSZ HÍRLEVÉL 2020. év 1-2. hét
A versenyszférában az idén is tíz százalék körül emelkednek a bérek
Buzásné Putz Erzsébet a versenyszférában várható béremelésekről nyilatkozott, elmondta, hogy:
"A tavalyihoz hasonlóan átlagosan tíz százalék körüli, de van, ahol 10-15 százalék közötti
bérfelzárkóztatásról állapodott meg eddig az MTSZSZ a munkáltatóval."
A részletek és a teljes cikk elolvasható a https://magyarnemzet.hu/gazdasag/kitart-a-berek-felzarkozasa7638389/ oldalon.
8 - 8 százalékkal emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum
A 2018. év végén létrejött megállapodás alapján, az idei évtől a minimálbér összege bruttó
161.000 forintra, a garantált bérminimum pedig bruttó 210.600 forintra emelkedik. A növekedés
mértéke mindkét esetben 8-8 százalék.
A munkáltatók elzárkózása miatt nem emelkedik jobban a minimálbér és a garantált
bérminimum
A makrogazdasági mutatók eltértek a tavalyi évben, a 2018-ban elfogadott minimálbérre és
garantált bérminimumra vonatkozó megállapodásban foglaltakhoz képest, így tárgyalásokat
kellett volna folytatni az érintetteknek a magasabb emelés ügyében. Ettől a munkáltatók
elzárkóztak, így a szakszervezeteknek minden egyes cégnél külön-külön kell kikényszeríteni a
magasabb mértékű emeléseket a legalacsonyabb bérek esetében is.
Üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választások 2020
Az MTSZSZ számára az elmúlt évben több cégnél is sikeres és eredményes üzemi tanácsi és
munkavédelmi képviselő választásokra került sor. A Rail Cargo Hungáriánál megtartottuk, a MÁV
Zrt-nél valamint a MÁV-START Zrt-nél tovább erősítettük jelenlétünket és szerepünket ezekben
a testületekben.
2020-ban a versenyszféra több cégénél kerül sor választásokra, így a Tetra Pak-nál és a
Mercedes gyárban munkavédelmi képviselőket, a MÁV Szolgáltató Központban emellett üzemi
tanácsi választásokra is sor kerül már a tavasz folyamán. Szakszervezetünk továbbra is kiemelten
fontosnak tartja a testületek dolgozókért végzett tevékenyégét, ezért fordít rendkívüli figyelmet a
voksolásokra.
Rászorulóknak gyűjtött az ügyvivőnk
A karácsonyi ünnepek előtt szakszervezetünk ügyvivője Varga Attila a ceglédi hajléktalanszálló
számára adománygyűjtést szervezett. Két napon át az egyik helyi ABC-ben várták azokat az
embereket, akik akarnak és tudnak segíteni rászoruló embertársaikon. Közel 300 kg élelmiszert
és tisztálkodószereket sikerült összegyűjteni. Önkéntes cselekedetükkel hagyományt kívánnak
teremteni. Szakszervezetünk nevében köszönjük az önzetlen cselekedetet.
Az MTSZSZ a társadalmi szerepvállalás jegyében számos segítőakcióhoz csatlakozott az elmúlt
időszakban és támogatni fog hasonlóakat az idén is.
Kövesd az MTSZSZ- t az Instagramon!

www.mtszsz.hu
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