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Tüntetés a Munka Törvénykönyve tervezett módosítása miatt
Több ezren tüntettek december 8-án a Munka Törvénykönyve tervezett módosítása miatt. A
szakszervezetek a Jászai Mari térre hívták tagjaikat, szimpatizánsaikat és együtt vonultak át a
Parlament elé az Alkotmány utcába, ahol a konföderációk, illetve az érdekképviseletek vezetői
mondták el beszédeiket. Elhangzott, hogy a törvénymódosító javaslat elfogadásával nő a
munkavállalók kiszolgáltatottsága, felborul a munka és a magánélet egyensúlya.
A demonstráció fotói megtalálhatóak az MTSZSZ honlapján: http://mtszsz.hu/galeria/tuntetesa-munka-torvenykonyve-modositasa-miatt
35 %-os bérfejlesztés két év alatt a Mercedes gyárban
Teljesültek az MTSZSZ által megfogalmazott elvárások, így hosszantartó tárgyalásokat
követően létrejött a bérmegállapodás a kecskeméti Mercedes gyárban.
A két évre vonatkozó megállapodás alapján jelentős bérfejlesztésre kerül sor 2019 januárjától,
amelynek mértéke összesen 35 % alapbéremelést jelent (VG1-VG3).
A kollektív célprémium átalakításra kerül „VAKÁCIÓ” juttatásra, amely bruttó 320.000 Ft
egyösszegű juttatás, garantált júliusi kifizetéssel. 100 %-ban kifizetett 13. havi juttatás, egy éves
munkaviszony után. A cafeteria juttatás évente bruttó 340.000 Ft SZÉP kártyára, vagy bruttó
280.000 Ft összegű készpénz (havi részletekben) A munkába járási támogatás 15 Ft / km-re
emelkedik. A megállapodás további részletei az MTSZSZ honlapján olvashatóak
http://mtszsz.hu/hirek/megszuletett-a-bermegallapodas
Bérmegállapodás a Bosch gyárban
Több tárgyalási fordulót követően az MTSZSZ a miskolci Bosch vállalatnál is bérmegállapodást
írt alá. A megállapodás egy évre vonatkozik és átlagos 12-14 % bérnövekedést jelent a
munkavállalók számára.
Meg kell ismételni az üzemi tanács választást a Dunakeszi Járműjavítóban
Meg kell ismételni a 2018. november 28-án tartott üzemi tanácsi választásokat az illetékes
bíróság döntése alapján. A szavazólapokon helytelenül került feltüntetésre több jelöltnél is a
jelölő szakszervezet megnevezése, az MTSZSZ ezen irányú észrevételét a választási bizottság
elutasította, ezért kellett bírósághoz fordulni, ami érdekképviseletünknek adott igazat.
Az MTSZSZ javaslatára módosult a MÁV-START Személyszállítási Üzletszabályzata
A vasúti igazgatási szerv jóváhagyta a SZÜSZ 6. módosítását a 2018. 10. 31-ei VÉT-en
elhangzott szövegezéssel, azaz a jegyvizsgálónak nem kell a vonaton megmondaniuk a nevüket
csak az azonosító számukat. A VÉT ülésen való tárgyalást az MTSZSZ kezdeményezte,
amelyet a többi szakszervezet és a munkáltató is támogatott.
Nincs megállapodás a minimálbérről és a garantált bérminimumról
Az elmúlt héten sem jött létre megállapodás a VKF-en a munkaadók és a munkavállalók között
a 2019. évre vonatkozó minimálbérről és garantált bérminimumról.

www.mtszsz.hu
www.facebook.com/mtszsz

