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Érdekvédelem a koronavírus okozta rendkívüli helyzetben
A járványügyi vészhelyzetben kialakult helyzetet értékelte Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ
elnöke. Hetek óta a koronavírus elleni védekezés, a munkahelyek megtartása és a dolgozók
anyagi helyzetének biztosítása áll a feladatok középpontjában az Mérnökök és Technikusok
Szakszervezetének tevékenységében. Fontos, hogy a tagjaink munkahelyei megtartásra
kerüljenek, ennek érdekében több vállalattal kötöttünk megállapodást részmunkaidő
bevezetéséről, vagy a vírushelyzet idejére közös teherviselésről, amely a munkavállalók
számára is elfogadható.
A teljes cikk elolvasható: http://mtszsz.hu/hirek/erdekvedelem-a-koronavirus-okozta-rendkivuli-helyzetben
Megállapodás a Mercedes gyárban dolgozók érdekében
Az MTSZSZ az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett a kecskeméti Mercedes gyár
vezetésével a kialakult járványügyi vészhelyzet miatt a munkahelyek megőrzéséről, a jövőbeni
foglalkoztatás biztosításáról, valamint a termelés mielőbbi biztonságos újraindításáról.
Szakszervezetünk az elmúlt héten megállapodást kötött a kecskeméti Mercedes gyárban
dolgozó több mint 4000 munkavállaló érdekében. A megállapodásnak köszönhetően
megmaradnak a munkahelyek és biztosított a bérek kifizetése is.
A teljes cikk elolvasható: http://mtszsz.hu/hirek/megmaradnak-a-munkahelyek-a-mercedes-gyarban
A vasutasok megkapták az emelet béreket
Az elmúlt hetekben kialakult járványügyi vészhelyzet ellenére és a jelentős utasszám csökkenés
mellett is kifizetésre kerültek a MÁV-csoport vállalatainál a 2020 márciusában létrejött
bérmegállapodás alapján a megemelt bérek. Az áprilisi 7-én kifizetett bérek már az emelt
összegeket tartalmazták. Ismeretes, hogy a vasutas munkavállalók jövedelmi helyzetének
javítása érdekében átlagosan 10 százalékos keresetnövekedést hajt végre 2020-ban a MÁVcsoport. Emellett folyamatos a bruttó alapbér 4 százalékának megfelelő önkéntes
nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés biztosítása. Márciusban egyszerre átutalásra került az alanyi
jogú 92.900 Ft összegű SZÉP kártya juttatás a rendkívüli helyzet kezelése érdekében.
Több vállalatnál is újra indul a termelés
Több hetes leállás után a vállalatok egy részénél az egészségügyi szabályok maximális
betartásával újra indul a termelés a következő napokban. A kecskeméti SMP cég még ezen a
héten megkezdi a termelést. Májusban indítja újra a gyártást Mercedes - Benz, illetve a bonyhádi
Schäfer Oesterle Kft. is. Ezeknél a cégeknél már biztosított a dolgozók foglalkoztatása. Az
MTSZSZ továbbra is azért küzd, hogy valamennyi cégnél megmaradjanak a munkahelyek és
biztosított legyen a tagok foglalkoztatása. http://mtszsz.hu/hirek/ujra-indul-a-termeles-az-smp-gyarban
Ne hagyd elveszni az adód 1 %-át! Segíts, hogy segíthessünk!
A Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítvány célja az MTSZSZ váratlan, valamint nehéz
élethelyzetbe kerülő tagjainak támogatása. Kérjük, hogy támogasd Te is adód 1 %-ával a
Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt. Adószámunk: 18647615-1-42
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