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Aláírásra került a bérmegállapodás a MÁV-Volán csoportban
Több hónapja tartó tárgyalási sorozat zárult le az elmúlt héten, amikor aláírásra került a
bérmegállapodás a MÁV-VOLÁN csoportban. Az egyeztetések onnan indultak, hogy az idei évben
nem lesz többlet juttatás a vállalat csoportban dolgozóknak. Ismert, hogy a járvány elleni
védekezés költségei, a teljesítményekben történő jelentős visszaesés negatívan érintették a
Társaságok költségvetését. Az MTSZSZ minden tárgyaláson elmondta, hogy az anyagi juttatások
az idén sem maradhatnak el, a vasutas keményen helytálltak a pandémia alatt is.
A mostani 2 és fél évre szóló megállapodás több elemből tevődik össze, amely tartalmaz alanyi
jogon járó béremelést, SZÉP kártya juttatást és lojalitást elismerő kifizetéseket. További részletek:
https://mtszsz.hu/hirek/alairasra-kerult-a-bermegallapodas-a-mav-volan-csoportban

Létrejött a bérmegállapodás a SIIX Hungary Kft-nél
Az elmúlt héten létrejött a bérmegállapodás az MTSZSZ és a nagykőrösi SIIX vállalat között. A
bérmegállapodás értelmében visszamenőlegesen, 2021. áprilistól 1-től 10,7 % béremelésre kerül
sor a vállalatnál a fizikai munkát végző dolgozók körében, a szellemi munkát végzők 6,5 %
bérfejlesztésben részesülnek.

Ülésezett az MTSZSZ elnöksége
Az elmúlt héten ülésezett szakszervezetünk elnöksége, amelyen tájékoztatók hangzottak el az első
félévi érdekvédelmi, jogi, kommunikációs tevékenységről, a pandémia okozta helyzetről, valamint
a munkaerőpiac alakulásáról. A résztvevők megvitatták a következő időszak teendőit, a nyári és
őszi rendezvényeit, valamint a versenyszférában és a közszolgáltató vállalatoknál várható
foglalkoztatási helyzetet.

MTSZSZ horgászverseny az Ezersziget horgásztavon
Június 27-én vasárnap, első alkalommal került megrendezésre a Nógrád megyei Nézsán lévő
horgásztavon az MTSZSZ által szervezett horgászverseny. A résztvevők nagy része a váci
Contitech Kft-től érkezett. A versenyen keszeg, amur és ponty is akadt horogra. A legnagyobb hal
8,02 kg súlyt ért el.
A
versenyről
készült
fotók:
https://mtszsz.hu/galeria/mtszsz-horgaszverseny-az-ezersziget-horgasztavon oldalon tekinthetőek
meg.
További részletek: https://mtszsz.hu/esemenyek/mtszsz-horgaszverseny

A legnagyobb hazai vasútrajongót keresi a Dunakeszi Járműjavító
Kétfordulós versenyen keresi Magyarország legnagyobb vasútrajongóját a Dunakeszi Járműjavító
és a TMH Hungary. Az idei év az Európai Vasút Éve, ennek alkalmából először az online térben,
majd később személyesen is megmérkőzhetnek egymással az igazi vonatfanatikusok. A
jelentkezés
részletei:
https://mtszsz.hu/hirek/a-legnagyobb-hazai-vasutrajongot-keresi-a-dunakeszi-jarmujavito

