MTSZSZ HÍRLEVÉL 2019. év 3. hét
Elérhető a kétszámjegyű béremelés
"Továbbra is kétszámjegyű béremelést javasolnak, emellett az MTSZSZ a tárgyalásokon olyan
intézkedésekre is javaslatot tesz, amelyek nem járnak többletköltséggel, de javítják a dolgozók
munkakörülményeit" nyilatkozta Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke, a cikk teljes
terjedelmében elolvasható a https://magyaridok.hu/gazdasag/elerheto-a-ket-szamjegyuberemeles-3842279/ a hivatkozásra kattintva.
Ülésezett az MTSZSZ országos elnöksége
Január 8-án országos elnökségi ülésen tárgyalta meg szakszervezetünk vezetése a Munka
Törvénykönyv módosítása kapcsán kialakult helyzetet, elemezte a bértárgyalások alakulását
az egyes vállalatoknál. Meghatározta az idei évben esedékes üzemi tanács és munkavédelmi
képviselő választások stratégiáját. Elfogadta az éves programtervezetet.
Elértük a kollektív szerződés megkötéséhez szükséges létszámot az Opel cégnél
Pár hét alatt sikerült elérni, hogy az MTSZSZ kollektív szerződés kötésére jogosult
szakszervezet legyen a szentgotthárdi Opel cégnél. Az elmúlt héten tárgyalásokat kezdtünk a
vállalatnál a dolgozók bérezésének kérdésében, valamint a tagcsoport működési feltételeiről.
Az üzemben jelenleg motorgyártással, továbbá motorkomponens-gyártással, közepes és nagy
teljesítményű automata sebességváltó-gyártással, váltófelújítással és motororsó-javítással
foglalkoznak.
Együttműködési megállapodás az Oriflame Hungary Kozmetika Kft-nél
Az elmúlt év őszén alakult meg az MTSZSZ tagcsoport az Oriflame Hungary Kozmetika Kft- nél
és már most sikerült megállapodást kötni, amely az együttműködés feltételeit határozza meg,
így adott lett a lehetőség a tagcsoport rendezett működésére, valamint az érdekvédelmi
tevékenység hatékony működtetésére.
Támogasd Te is Galamb Noel gyógyulását
Galamb Noel 14 hónapos és Ivemark-szindrómában szenved. Ez a ritka betegség számos
szervrendszert érint. Előfordulnak szívfejlődési rendellenességek, amelyek már
csecsemőkorban életveszélyes komplikációkhoz vezethetnek, Noelnek műtétre is szüksége
van. Családja rendkívül nehéz anyagi helyzetében kérjük, amennyiben megteheted, támogasd
a gyógyulását anyagilag: 12035803-00206938-00100007 számlaszámra történő utalással
(kedvezményezet neve: Tóth Andrea)
Amennyiben az életkorának megfelelő ruházattal, játékokkal tudsz segíteni kérjük jelezd az
mtszsztitkarsag@gmail.com címen.
Januári kvízjáték
Írj legalább két olyan céget, ahol az MTSZSZ érdekvédelmet lát el!
A válaszokat a novodonszki@mtszsz.hu címre várjuk, január 24-án 16:00 óráig. A helyes
megfejtést beküldők között a Baross vendéglő ajándékát sorsoljuk ki, a legtöbb céget felsoroló
MTSZSZ ajándékban részesül. (segítség a www.mtszsz.hu oldalon)
www.mtszsz.hu
www.facebook.com/mtszsz

