MTSZSZ HÍRLEVÉL 2020. év 13. hét
Sosem látott összefogásra van szükség az egészségünk és a munkahelyünk érdekében
A koronavírus járvány terjedése rendkívüli intézkedéseket követel, számos gyárban
ideiglenesen leállításra került a termelés, de az egészségügyben, a közszolgáltatásban, a
közlekedésben továbbra is helytállásra van szükség, hogy a lakosság ellátása biztosított legyen.
Az MTSZSZ tagjai több kérést, javaslatot fogalmaztak meg a munkájukkal és a járványügyi
védekezéssel kapcsolatban, ezen észrevételeket eljutattuk a munkáltatóknak, amelyből többet
szinte azonnal meg is valósítottak.
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete minden rendelkezésére álló segítséget
felajánl amivel a jelenlegi rendkívüli helyzet kezelésben a munkavállalók és a munkáltatók
számára segítséggel tud lenni.
A rendkívüli helyzettel kapcsolatos kérdéseket, javaslatokat, észrevételeket az
mtszsz@mtszsz.hu e-mail címre várjuk.
Az
eddigi
legfontosabb
munkavédelmi,
megelőzési,
munkajogi
tudnivalók
a
http://mtszsz.hu/koronavirus_hirek oldalon találhatóak meg, illetve folyamatos tájékoztatást adunk
honlapunkon és facebook oldalunkon. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Átlagos 10 % bérfejlesztés a BKK, BKÜ és a BÖK vállalatoknál
Létrejött a bérmegállapodás a Budapesti Közlekedési Központ Zrt, a Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zrt és a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft-nél. A Társaságok
2020. március 1-től alapbérfejlesztést hajtanak végre, amelynek mértéke átlagosan 10 %.
A bérfejlesztés során 37 kritikus munkakör, illetve szakma került meghatározásra, ahol a
bérfejlesztés mértéke 10 %, de legalább 35.000 Ft. 2020. március 1 napjától bevezetésre kerül
a "Budapest-pótlék" melynek mértéke havi bruttó 1.000 Ft a Társaságoknál eltöltött évek száma
szerint.
További részletek: http://mtszsz.hu/hirek/letrejott-a-bermegallapodas-a-bkk,-a-bku-es-a-bok-vallalatoknal
Bérmegállapodás az MVÁ Kft-nél
Aláírásra került a 2020. évi bérmegállapodás, mely a vállalat pénzügyi egyensúlyának
fenntartása mellett biztosítja a munkavállalók piaci színvonal feletti bérének megőrzését a 2020.
évre. A mozdonyvezető munkakörben differenciált órabéremelés kerül végrehajtásra, melynek
célja az alacsonyabb órabérű munkatársaink jövedelmének felzárkóztatása.
A munkáltató továbbra is szeretné az egyéni teljesítményt elismerni munkavállalói számára,
ezért az évente kétszer kifizetésre kerülő teljesítményösztönző bérelem mértéke 100%-al
növekedik. Ezen túlmenően a béren kívüli juttatás mértéke éves 450 000 Forintra emelkedik. A
bérintézkedések 2020. március 1. hatállyal kerülnek végrehajtásra.
További részletek: http://mtszsz.hu/hirek/bermegallapodas-az-mva-kft-nel
Ne hagyd elveszni az adód 1 %-át! Segíts, hogy segíthessünk!
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete által 2014-ben létrehozott Mérnökök és
Technikusok Egymásért Alapítvány célja az MTSZSZ váratlan és nehéz élethelyzetbe kerülő
tagjainak támogatása. Kérjük, hogy támogasd Te is adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok
Egymásért Alapítványt. Adószámunk: 18647615-1-42
www.mtszsz.hu
www.facebook.com/mtszsz

