MTSZSZ HÍRLEVÉL 2019. év 51. hét
Szakszervezeti egyeztetés nélkül történik az év végi kifizetés a MÁV-csoportban
Az MTSZSZ november 22-én tárgyalást kezdeményezett a MÁV-csoportban annak érdekében,
hogy valamennyi munkavállaló részesüljön egyszeri kifizetésben az év végéig, az egész éves
teljesítmény elismerése érdekében. A munkáltató egyoldalú intézkedéssel a dolgozók
háromnegyedének juttat különböző összegeket, ugyanakkor több ezer vasutas nem részesül
anyagi elismerésben, mintha Ők nem járultak volna hozzá a cégcsoport eredményeihez. Ezzel a
döntéssel feszültség és megosztottság alakult ki a munkahelyeken. Az MTSZSZ nem ért egyet a
munkáltató a dolgozóit megosztó tevékenységével.
Bértárgyalások a minimálbérről és a garantált bérminimumról
Az elmúlt héten ülésezett a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának
Monitoring Bizottsága, amellyel megkezdődtek a 2020-as minimálbérről és garantált bérminimumról
szóló tárgyalások. A kormány az ülésen hivatalosan is bejelentette, hogy az inflációra, a GDPnövekedésre és a termelékenység növekedésére vonatkozó makrogazdasági mutatók a tavaly
megkötött megállapodásban rögzített előrejelzéstől 2,6%-kal térnek el, ennek következtében az
érvényben lévő megállapodás szerint a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kérdése
újratárgyalandó. A munkavállalói oldal a rögzített 8%-os értéknél nagyobb, kétszámjegyű emelést
tart szükségesnek.
Évértékelő ülést tartott az MTSZSZ országos elnöksége
December 12-én évértékelő ülést tartott szakszervezetünk országos elnöksége, ahol a folyamatban
lévő jogi ügyek helyzete, a megkötött, valamint a folyamatban lévő bérmegállapodások státusza, a
tagozatok és a tagcsoportok működése került napirendre. 2020. év kapcsán az esedékes
munkavédelmi képviselő és üzemi tanácsi választások, a fiatalok hatékonyabb megszólításának
lehetőségei adtak témát az elnökségnek.
Megállapodások a Rail Cargo Hungariánál
A munkáltató és a szakszervezetek december 11-én megtartott VÉT ülés keretében 50.000 forint
egyszeri kifizetésről állapodtak meg, amelyet december 20-ig valamennyi munkavállaló megkap.
2020. december 31-ig meghosszabbításra került a VBKJ intézménye változatlan keretösszeg és
választható elemek mellett, valamint a munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári
tagdíj-kiegészítés, szintén változatlan feltételek mellett.
Módosult a kollektív szerződés, így húsvétvasárnap és pünkösdvasárnap 0-24 óráig, valamint
december 24-én és 31-én 18.00 órától jogosult a munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli
munkavégzés pótlékra a szolgálatban lévő munkavállaló.
Csapatépítő kiránduláson az MTSZSZ miskolci fiataljai
Az MTSZSZ IFI tagozatának miskolci tagjai Szerencsre, Sátoraljaújhelyre és Pálházára látogattak
el az adventi időszakban. A jó hangulatú kötetlen program lehetőséget biztosított a munkahelyi,
szakszervezeti kérdések megvitatására és következő időszak céljaink megfogalmazására. A
program leglátványosabb része a szerencsi Hegyalja kapunál elhelyezett több ezer izzóból álló
Mikulás szánjának megtekintése volt.
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