MTSZSZ HÍRLEVÉL 2020. év 12. hét
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
A koronavírus elterjedése miatt járványveszély alakult ki, amely teljesen átírja mindennapi
életünket, a helyzet óráról órára változik. Az MTSZSZ mindent megtesz, hogy a munkahelyeken
megfelelő módon legyen kezelve a kialakult rendkívüli helyzet és felajánl minden segítséget a
dolgozóknak. Az emberek élete és egészsége minden más szempontot felülír. Valamennyiünk
közös felelőssége, hogy maradéktalanul betartsuk a higiéniai és közösségi szabályokat. A
rendkívüli helyzettel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket az mtszsz@mtszsz.hu e-mail
címre várjuk. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Bérmegállapodások a MÁV-csoportban
Az elmúlt héten több tárgyalási fordulót követően sikerült megállapodni a 2020.évre vonatkozó
konkrét bérekről a MÁV-csoport vállalatainál. A munkáltatók által átadott eredeti javaslataikat
minden esetben sikerült kedvezőbb feltételekkel elfogadni az újabb egyeztetések során. Minden
vasutas dolgozó továbbra is részesül a 4 % nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítésben és jogosult
lett az év végi bruttó 350.000 Ft-ra. Az idei évtől a szolgálati idő elismerésének összege
duplájára emelkedett. A vállalatokra vonatkozó részletek szakszervezetünk honlapján
olvashatóak:
MÁV Zrt: http://mtszsz.hu/hirek/letrejott-a-bermegallapodas-a-mav-zrt.-nel
MÁV-START Zrt: http://mtszsz.hu/hirek/letrejott-a-bermegallapodas-a-mav-start-zrt.-nel
MÁV Szolgáltató Központ Zrt: http://mtszsz.hu/hirek/letrejott-a-bermegallapodas-a-mav--szolgaltatokozpont-zrt.-nel

Az MTSZSZ nem írta alá a Rail Cargo Hungaria Zrt-nél a bérmegállapodást
Március 12-én lezajlott a 2020. évre szóló bértárgyalások újabb fordulója, amely során a
munkáltató nem változtatott előző ajánlatán. Mint ismeretes, az MTSZSZ ezt az ajánlatot nem
tudta elfogadni, mivel nem volt elfogadható mértékű, ennek megfelelően szakszervezetünk nem
írta alá a társszakszervezetek által elfogadott és aláírt bérmegállapodást. Ugyanakkor a
mozdonyvezetőkre vonatkozó külön megállapodást aláírtuk, tekintettel arra, hogy
mozdonyvezető tagjaink részére a követelésünk (részben) teljesült.
Fejlesztések a Mecedes-Benz gyárban
A külgazdasági és külügyminiszter, valamint Christian Wolff, a kecskeméti Mercedes-Benz gyár
igazgatója közösen jelentette be az elmúlt héten a telephely új présüzemének megépítését. A
termelés előreláthatólag 2022-ben kezdődik meg az új üzemben és 20 új munkahely jön létre.
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. Segíts, hogy segíthessünk!
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