MTSZSZ HÍRLEVÉL 2020. év 47. hét
Bértárgyalások a versenyszférában és közszolgáltató vállalatoknál
A versenyszféra azon vállalatainál, ahol az MTSZSZ látja el a dolgozók érdekvédelmét, az
elmúlt napokban megkezdődtek a bértárgyalások, amelyeket még számos bizonytalanság
jellemez. Egyrészt ismeretlen a következő évre vonatkozó minimálbér és garantált
bérminimum összege, valamint az infláció mértéke. Az első tárgyalási fordulókban az idei év
emelésének hatása, a járvány okozta helyzet, valamint a cégek következő évre vonatkozó
tervei szerepeltek. A közszolgáltató vállalatoknál még nem kezdődtek meg a bértárgyalások.
Bónusz kifizetése az Infineon cégnél
Az MTSZSZ többszöri felvetése után a munkáltató 125.000 Ft év végi egyszeri bónusz
kifizetését valósítja meg a novemberi bérfizetéssel. A plusz egyszeri bruttó 125.000 Ft-os
juttatás a külsős munkavállalókat is megilleti. A ceglédi Infineon cégnél több mint egy éve
alakult meg az MTSZSZ tagszervezete.
Többletjuttatás a Bosch dolgozóinak
MTSZSZ kezdeményezésére a cafeteria adócsökkentéséből eredő anyagi megtakarítást, a
cég visszajuttatja a dolgozók számára. A sok erőfeszítés meghozta az eredményt, mivel egy
összegben megkapják a munkavállalók, amely decemberben (kb. 11 500Ft-ot) a Szép Kártya
vendéglátás alszámlára kerül jóváírásra.
Már nyilatkozhatnak a lojalitási bónuszról a vasutasok
November 30-ig nyilatkozhatnak a MÁV-csoport dolgozói, hogy a lojalitási bónuszukat milyen
formában kívánják megkapni. Aki számára megfelelő bruttó 350.000 Ft-os juttatás nincsen
semmi tennivalója, az összeget december közepén átutalják a bankszámlájára.
A másik lehetőség, az összeg megosztása olyan formában, hogy a SZÉP kártya vendéglátás
alszámlájára 172.000 Ft kerül majd átutalásra és bruttó 181.000 Ft pedig bankszámlára.
Nyilatkozni kizárólag elektronikus módon lehet a napokban megkapott fizetési szelvényen
szereplő kód segítségével.
Az internet és a közösségi média veszélyei, az MTSZSZ webinárium 8. részében
November 10-én folytatódott az MTSZSZ által indított webinárium, amelynek múlt heti
adásában az internet és a közösségi média használatának veszélyeit elemeztük. A teljes adás
megtekinthető
az
MTSZSZ
honlapján,
illetve
youtube
csatornáján:
https://www.youtube.com/watch?v=UbnCkdxFzn8 A következő részben november 17-én
13:00 órától a www.facebook.com/mtszsz oldalon az MTSZSZ tagság előnyeit beszéljük át.
Kedvezményes lehetőségek a UniCredit Banknál az MTSZSZ tagok számára
Partneri együttműködési megállapodásunknak köszönhetően az MTSZSZ tagjai jogosultak
díjmentes és kedvezményes munkavállalói számlavezetésre az UniCredit Banknál. Az
UniCredit mobilbankára segít a hiteligénylésben, kedvezményes konstrukciók beállításában,
jelzáloghitel, babaváró hitel és személyi kölcsön esetén is.
További információ:: Szinay Péter, tel: 06-30-575-1155, email: szinay.peter@unicreditgroup.hu
www.mtszsz.hu
www.facebook.com/mtszsz

