MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 1. hét
Folytatódnak a bértárgyalások a MÁV-csoportban
2017. évre vonatkozó bértárgyalások várhatóan január 10-én folytatódnak a MÁV-csoportban,
ahol a foglalkoztatási megállapodás tervezete is a napirend részét képezi. Mint ismeretes az
MTSZSZ a VBKJ elemek összeállítását nem tudta támogatni a MÁV Zrt-nél, mert az az elemek
szűkítésével járt.
Az MTSZSZ is részt vett az első Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumán
Az elmúlt év végén került megrendezésre az a fórum, amelyen az állami tulajdonú
közszolgáltatást
végző
vállalkozásoknál
működő
reprezentatív
szakszervezetek
és a tulajdonos minisztérium felelős beosztású képviselői közvetlen konzultációt folytathattak.
A rendezvényen az MTSZSZ-szel együtt 13 ágazati szakszervezet és 3 szakszervezeti
konföderáció képviselői vettek részt.
A szakszervezetek és a közszolgáltatásban tevékenykedő munkáltatói érdekképviselet képviselői
jelezték, hogy a szektorban fokozódó munkaerőhiány mielőbbi hatékony kormányzati
beavatkozást kíván annak érdekében, hogy a munkaerő-piacot jellemző, valamint várhatón
fokozódó belső migráció mérséklődjön, ezzel összefüggésben a közszolgáltatások volumene és
minősége a jövőben is fenntartható legyen.
Bérmegállapodás a JABIL CIRCUIT - nál
2017. január 1. napi munkavállalói létszámra vetítve, 2017. január 1. napi hatállyal a teljes
besorolási bértömegre számított, átlagosan 3 %-os alapbér emelés valósul meg. Az átlagosan 3
%-os alapbéremelésen belül az indirekt munkavállalói állományra irányadó átlagos emelés
mértéke: 3 %, a direkt munkavállalói állományra irányadó átlagos alapbéremelés mértéke: 3 %,
amely egyénenként 0-10% között osztható fel.
A jogszabályban előírt minimálbér és garantált bérminimum szerinti bérfejlesztéssel, valamint az
indokolt bérkorrekciókkal együtt az indirekt munkavállalók a teljesítményalapú 3%-on túl, további
átlagos 2 %-os bérfejlesztésben, a direkt munkavállalók pedig átlagos 7,5%-os bérfejlesztésben
részesülnek. A megállapodás teljes szövege a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.
Január 11-én (szerdán) ingyenes szemvizsgálat Pécsen az igazgatóság épületében
- 09:00 - 15:00 óráig Pécsen a MÁV igazgatósági épület (Szabadság út 39) 1 .emeleti
tanácstermében szemvizsgálatra és kedvezményes szemüvegvásárlásra lesz lehetőség.
A vizsgálat mindenkinek (nem csak MTSZSZ tagoknak) ingyenes, de jelentkezni kell a 06-1-51511-35 telefonszámon. Az MTSZSZ tagjai 30%-os kedvezményt kapnak a szemüveglencse vagy a
keret árából és plusz kedvezményként egyszeri 5000 Ft-ot kupon formájában.
Gúla 2016 / 4
A Gúla magazin 2016 évi negyedik száma megtekinthető és letölthető honlapunkról a
http://mtszsz.hu/MTSZSZ/Gula_2016_4.pdf oldalról. A magazin közepén 2017. évi falinaptár
található.
Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszervezetünk oldalát!
www.facebook.com/mtszsz
1087 Budapest Kerepesi út 3.
E-mail: mtszsz@mtszsz.hu www.mtszsz.hu

