MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 19. hét
Növekedő bérek és juttatások a következő évben
Május 2-án benyújtotta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a 2018-as költségvetést, ebből
kiderült többek között, hogy a nyugdíjat 3 százalékkal emelik, a minimálbért 8, a garantált
bérminimumot pedig 12 százalékkal. A minimálbér idén bruttó 127 500 forint, a 8 százalékos
emeléssel 10 200 forinttal kapnak majd többet a minimálbéresek, tehát bruttó 137 700 forint lesz a
keresetük. A garantált bérminimum összege 180 500 Ft-ra emelkedik a teljes munkaidőben
foglalkoztattok esetében. A gyermekgondozási díj (GYED) függ a szülő korábbi keresetétől,
annak 70 százalékát kaphatja meg, maximum viszont 173 502 forint lehet 2018-ban.
Bérmegállapodás a BKV. Zrt - nél
A megállapodás értelmében a Társaság 2017. január 1-ig visszamenően átlagosan 15%-os
bérfejlesztést hajt végre, amelyből 10% alapbérfejlesztés, 5% pedig bérfelzárkóztatás célját
szolgálja, elsősorban a hiányszakmákra és a legalacsonyabb jövedelműekre vonatkozóan.
Érvénytelen választás JABIL-ban
A Jabil Circuit Magyarország Kft-nél 2017. április 25. és 29. között lezajlott üzemi tanács és
munkavédelmi képviselő választás érvénytelen lett, mert a választásra jogosult munkavállalók
több mint 50 százaléka nem élt választási jogával. A részvételi arány 46,74% volt, ezért meg kell
ismételni a szavazást, amely legkorábban 30 nap múlva, legkésőbb 90 nap múlva tartható.
Szakszervezetünk számára siker, hogy a leadott szavazatok 22, 81 %- át kapta meg, ami több
mint 2400 voksot jelent, jelentős eredmény az is, hogy a második legtöbb szavazatot az MTSZSZ
jelöltje kapta. Köszönjük az MTSZSZ jelöltjeire leadott szavazatokat.
20 % Kedvezmény az Átrium Színházba az MTSZSZ tagjainak
Kedvezményes jegyárakkal várja az MTSZSZ tagjait az Átrium Film - Színház. (II. ker. Margit krt. 55)
május 14-15-16-án a 19:00 órától kezdődő Nők az idegösszeomlás szélén előadásokra. A
kedvezményes jegyárak 4400 Ft / db; 3840 Ft / db; 3120 Ft / db; 2320 Ft / db áron vásárolhatóak
meg.
Parádés szereposztás gondoskodik a jókedvről, többek közt: Janza Kata, Füredi Nikolett, Gubik
Petra, Mészáros Árpád Zsolt, Peller Anna, Szomor György. Jegyigénylés során jelezni kell, hogy az
MTSZSZ tagja vagy, további információk Szekszárdi Tímeától a 20/ 581 48 29 telefonszámon
kérhetőek.
Állásajánlatok
Mercedes-Benz: http://gyar.mercedes-benz.hu/karrier/allasajanlatok
BKK: http://www.bkk.hu/karrier/
JABIL: http://www.jabil.hu/hu/allaslehetosegek/job/listjobs/cat-llslehetsgek-60
Bosch: http://www.corporate.bosch.hu/hu/hu/career_6/career.html
eisberg kft: http://www.eisberg.hu/karrier,3326.htm
Posta: https://www.posta.hu/karrier

Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszervezetünk oldalát!
www.facebook.com/mtszsz
1087 Budapest Kerepesi út 3.
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