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Nem elegendő az 5 % béremelés a MÁV-csoportban
Ismeretes, hogy a MÁV-csoportban az idei évre még érvényben van a 2017-ben megkötött
három éves bérmegállapodás, amely 5 % béremelést irányoz elő. Az MTSZSZ már az elmúlt
években jelezte, hogy a képzett munkaerő megtartása érdekében további béremelésre van
szükség. Szakszervezetünk megítélése szerint a vasút napi működése is veszélybe kerülhet ha
a cég munkaerő megtartó és munkaerő vonzó képessége nem javul.
Az EBM -Papst Hungary cégnél megszületett a bérmegállapodás
Az MTSZSZ és az EBM-Papst Hungary Kft
a sülysápi és a vecsési telephelyeire
bérmegállapodást kötött erre az évre vonatkozólag, amely a gyártósori összeszerelők esetén
13 %-os jövedelememelkedést biztosít. Azon indirekt és unproduktív dolgozók akik fix havi
bérrel rendelkeznek, 450.000 Ft havi bruttó alapbérig 10 %; akik 450.001-700.000 Ft alapbér
között 8,5 %, 700. 000 Ft fölötti bruttó havi alapbér esetén 7,5 % béremelésben részesülnek.
XXV. MÉRNÖK – TECHNIKUS BÁL és Díjátadó Gála
25. alkalommal 2019. február 23-án (szombaton) 18:00 órától kerül megrendezésre a Mérnökök
és Technikusok Szabad Szakszervezete által szervezett Mérnök – Technikus Bál és Díjátadó
Gála.
A rendezvény fővédnöke Dr. Palkovics László Innovációs és Technológiai miniszter
Szakmai védnök: Christian Wolf Mercedes Benz vezérigazgató, dr. Homolya Róbert MÁV Zrt.
elnök-vezérigazgató.
Fellépők: Balássy Betti és Varga Feri, illetve a Varidance tánccsoport.
Belépőjegyek vásárolhatók az MTSZSZ irodában (1087 Budapest VIII. Kerepesi út 3. I. emelet
145.) érdeklődni lehet a mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen vagy a 06-1-511-1804
telefonszámon.

Új munkatárssal bővül az MTSZSZ csapata
Március 1-jétől Molnár Sándorné Eta az Ebm-Papst gyár munkatársaként már teljes
munkaidőben szakszervezeti kérdésekkel foglalkozik. Mindkét telephelyen mindent megtesz a
tagság problémáinak minél gyorsabb és hatékonyabb megoldására. A vele készült hosszabb
bemutatkozó interjú a Gúla magazin március közepén megjelenő számában lesz olvasható.
Bérmegállapodás a miskolci Bosch-nál
A megkötött bérmegállapodás alapján már 2018. decemberétől emelkedtek a bérek. Az átlag
alapbéremelés 16,3% a fizikai állomány részére, a középvezetői munkatársaknak 12,3%.
A hűségbonus minden munkaviszonyban töltött hónap után 1 000 Ft/hó.
A szezonbonus 60 000 Ft a Bosch-os és a kölcsönzött munkatársak számára is.A cafeteria
összegéből 100 000 Ft alapbéresítésre került, a további 200 000 Ft a legelőnyösebb adózású
elemekre kerül kifizetésre.
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