MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 45. hét
Bérfejlesztés és járulékcsökkentés
Jelentős nemzetgazdasági probléma lett a munkaerőhiány, amely akkora méreteket ölt, hogy
veszélyezteti a további gazdasági fejlődést. A létszámhiány kérdése megjelenik a versenyszféra
és a közszolgáltató vállalatok életében is. A kormányzati döntéshozók is elismerik, hogy a
bérfejlesztés mellett elengedhetetlenné vált a munkát terhelő járulékok jelentős csökkentése. A
Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF), több évre kiterjedő program
kidolgozását is elképzelhetőnek tartják. A november 3-i VKF ülésen Buzásné Putz Erzsébet, az
MTSZSZ elnöke kérte a kormány képviselőit, hogy gyorsítsák fel a döntéseket, a vállalatoknál már
nem lehet tovább halasztani a bérmegállapodásokat, mivel fennáll a veszély, hogy elmennek a
dolgozók és veszélybe kerül a cégek működése. Szakszervezetünk, a dolgozói járulékterhek,
illetve az szja csökkentését tartja elődlegesnek, mert ezek azonnal megjelennének a
munkavállalók nettó bérében.
Rail Cargo Hungária harmadik bértárgyalási forduló
November 2-án folytatódtak a bértárgyalások az RCH-nál. A VÉT napirendjén ez alkalommal a
vállalatnál egyes munkakörökben jelentkező bérfeszültség feltárása volt. A munkáltató kimutatása
szerint 7 -12 MMK-ban jelentős bérfeszültség van a végrehajtó szolgálatban. A vállalat a
kedvezőtlen piaci folyamatok hatása mellett számít a Kormány által beharangozott munkáltatói
járulékcsökkentésre, amelyet teljes egészében a munkavállalókra fordítana. A tárgyalások
november 17-én folytatódnak.
Benneteket is vár a wellness, pihenés, szórakozás és felhőtlen kikapcsolódás télen is
Az MTSZSZ tagjai a Service 4YOU wellness és gyógy szállodáiban jelentős kedvezménnyel
pihenhetnek az év végi ünnepek előtt és alatt. Siófokon, Gyulán, Cegléden Szegeden,
Zalakaroson, Győrben, Kalocsán négycsillagos hotelekben várják a kikapcsolódni, pihenni és
szilveszterezni vágyókat. A kedvezményes foglaláshoz szükséges kódot az 06-15-11-1804
telefonszámon vagy az mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen lehet elkérni.
Ments meg 3 életet! Véradásra várunk mindenkit, november 9- én
A MÁV Zrt. budapesti irodaház Kerepesi út 3. I. emeleti kultúrtermében 2016. november 9-én
(szerda) 8:00 - 13:00 között véradás lesz. A véradáshoz személyi igazolvány, TAJ és lakcímkártya
együttes bemutatása szükséges. Vért adhat minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú
egészséges felnőtt ember. Kérjük, étkezzen és igyon véradás előtt. Mint ismeretes, az MTSZSZ
kezdeményezésére, az önkéntes véradáson részvevő MÁV Zrt alkalmazottak, az idei évtől
pótszabadságban részesülnek (férfiak 5, nők 3 véradás esetén)
Ingyenes szemvizsgálat és kedvezményes vásárlás
A következő időszakban is folytatjuk a mindenki számára ingyenes szemvizsgálatokat és a
kedvezményes szemüveg vásárlási akciókat, tagjaink számára 30% kedvezményt biztosítunk.
November 18-án (pénteken) 09:00 - 15:00 órák között a MÁV Technológiai Központjában,
(Budapesti VI. kerület Kmety u. 3.) a nagytárgyalóban. A vizsgálatra jelentkezni a 06 1 511 1804
telefonszámon kell.
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