MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 46. hét
Kormányzati bejelentés a béremelésekre
November 11- i Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) ülésen Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter elmondta, hogy a kormány a következő évre a minimálbért
15%-al, 127.000 Ft-ra, még a garantált bérminimumot 25 % -al 161.000 Ft-ra tervezi megemelni,
cserébe pedig 4 %-os munkaadói járulékcsökkentést ajánlanak. 2018 évre 8 %- os minimálbér és
12 %-os garantált bérminimum-emelést szeretnének, további 2 százalékos járulékcsökkentésért
cserébe. Az ajánlások kedvezőnek tűnnek, de egyes vállalatoknál veszélyeket is jelenthet, mivel
bérfeszültség alakulhat ki, a keresetek vészesen közelítenek majd egymáshoz, és egyre többen
fognak a minimál közelében keresni.
Üdülésre lehet pályázni
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) pályázatokat írt ki nyugdíjasok és fogyatékkal élők
(pályázati határidő 2016.11.25), valamint nagycsaládosok (pályázat beadás 2016.12.012016.12.30) részére.
Az elnyert üdülési támogatás kizárólag a pályázó nevére szóló Szálláshely Utalvány segítségével
vehető igénybe legkésőbb 2018. december 20-ig megkezdett üdülésre a pályázati hozzájárulás
befizetését követően, a szállásfoglalás során kiválasztott üdülőkben.
Bővebb információ és pályázati feltételek a http://www.erzsebetprogram.hu oldalon
Pályázat beadás a https://palyazat.erzsebetprogram.hu / oldalon.
Kérjük tagjainkat, éljenek a lehetőséggel, valamint a környezetükben élőket tájékoztassák.
Megjelent a MÁV következő évi menetrendje
Megjelent a MÁV csoport honlapján a következő (2016 / 2017 évi) menetrend, amely letölthető a
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/2016-2017-evi-menetrend oldalról.
Ingyenes szemvizsgálat és kedvezményes vásárlás
A következő időszakban is folytatjuk a mindenki számára ingyenes szemvizsgálatokat és a
kedvezményes szemüveg vásárlási akciókat, tagjaink számára 30% kedvezményt biztosítunk.
November 18-án (pénteken) 09:00 - 15:00 órák között a MÁV Technológiai Központjában,
(Budapesti VI. kerület Kmety u. 3.) a nagytárgyalóban. A vizsgálatra jelentkezni a 06 1 511 1804
telefonszámon kell.
Választások a Technológiai Központban
A MÁV Zrt. Technológiai Központjában 2016. november 22-23-án üzemi tanácsi és munkavédelmi
képviselő választásokra kerül sor. Szakszervezetünk jelöltjei más szakszervezetektől függetlenül
mérettetik meg magukat a választásokon. A választásra a jelöltállításokat megtettük, kérjük a
területen dolgozó tagjainkat, hogy szavazatukkal valamennyi jelöltünket támogassák.

Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszerzetünk oldalát
www.facebook.com/mtszsz
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