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Nem kell díjat fizetni a SZÉP kártya fel nem használt összegei után
Az MTSZSZ is felvetette a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fórumán hogy a 2019.
évben átutalt, de fel nem használt SZÉP kártya összegek utáni költségeket fel kell függeszteni.
Hatályba lépett a SZÉP kártyával kapcsolatos rendelkezés, (150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet) ami
a korábbiak szerint ad felmentést a fel nem használt SZÉP kártya összeg utáni díjfizetés alól a
veszélyhelyzetet követő 60 napig.
Eredetileg a fel nem használt összegekre az utalást követő második naptári évtől 3% kamatot
számíthattak fel a bankok. A mostani kormányrendelet ezt a helyzetet kezeli.
https://mtszsz.hu/hirek/nem-kell-dijat-fizetni-a-szep-kartya-fel-nem-hasznalt-osszegei-utan

Létrejött a bérmegállapodás az Infineon Technologies Kft-nél
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete bérmegállapodást kötött a ceglédi Infineon
Technologies Kft-nél.
Több tárgyalási fordulót követően sikerült a megállapodást megkötni, amely alapján a direkt
munkavállalók részére átlagosan 7,02 % - os bérfejlesztésre kerül sor.
Az MTSZSZ az elmúlt évek során rendezett munkaügyi kapcsolatokat alakított ki, amely lehetővé
tette, hogy az évek során tárgyalásos úton létrejöjjön a bérmegállapodás. Így két évet figyelembe
véve - amióta az MTSZSZ látja el a dolgozók érdekvédelmét - 17,5% feletti átlagos béremelés
valósult meg a direkt munkavállalók körében. (2020. évben 10,57%-os, az idei évben pedig
átlagosan 7,02 %)
https://mtszsz.hu/hirek/letrejott-a-bermegallapodas-az-infineon-technologies-kft--nel

Megszületett a bérmegállapodás a Jabil Kft-nél
A 2021. évi bérfejlesztés megvalósítása érdekében 2020 novemberében tárgyalások kezdődtek az
érdekképviseletek és a munkáltató között. Az elmúlt időszakban létrejött a bérmegállapodás
amelynek eredményeképpen február 1-től a direkt munkavállalók alapbéremelésének átlagos
mértéke 4 %. A jelenlét és a meghatározott teljesítménymutatók alapján április 1-i hatállyal a DL
bónusz mértéke 8 %-ra változik. A munkáltató által a SZÉP kártyára utalt összeg havonta nettó
15.000 Ft összegre emelkedik.

A láthatatlan munka világnapja
Minden évben április első keddjén tartják a láthatatlan munka világnapját. Minden olyan
tevékenység a láthatatlan munka fogalmába tartozik, amelyet el kell végezni, de nem jár érte
díjazás. Ilyen a főzés, mosás vasalás, takarítás, de a fűnyírás és az idős szülők gondozása is.
Kanadából indult az a kezdeményezés, hogy legyen elismerve az ilyen jellegű tevékenység, hiszen
GDP legalább egyharmadát teszi ki, illetve jelentős mértékben járul hozzá a gazdaság
fenntartásához, és tehermentesíti az állami intézményrendszert.
Támogasd adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt
Kérjük, segítsd Te is a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt, amelynek célja a

hátrányos helyzetben lévő tagok és családjuk támogatása.
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