MTSZSZ HÍRLEVÉL 2021. év 37. hét
Egyeztetés az SMP gyár vezetésével
Személyes találkozó keretében folytattunk tárgyalást az SMP kecskeméti gyárának vezetőivel a
munkaügyi kapcsolatok fejlesztéséről, a gyárban dolgozók létszám alakulásáról, a termelés
kiszámíthatóságáról és hatékonyságáról. A közép-európai igazgató és a gyárigazgató Urak
felvázolták a vállalat jövőbeni stratégiáját, amihez kapcsolódóan Elnök Asszony ismertette az
MTSZSZ érdekvédelmi feladatait, felkészülésünket a bértárgyalásokra és elmondta, mivel tudja
segíteni a szakszervezetünk a fluktuáció csökkenését, a munkaerő megtartását.

MI MTSZSZ TAGOK VAGYUNK! Edit és Enikő - MÁV-csoport
Ismerd meg Te is a MÁV-csoportban dolgozó tagjaink gondolatait, akik elmondják, hogy az MTSZSZ
a tárgyalások során a megállapodásokra törekszik, amelyek rendezett munkakörülményeket
biztosítanak.
Részletek: MI MTSZSZ Tagok vagyunk! Edit és Enikő - MÁV-csoport

Kedvezményes színházjegy vásárlási lehetőség az Operettszínház
előadásaira
Szeptember 16-án az MTSZSZ az Operettszínházzal közösen kedvezményes színházjegyvásárlási
lehetőséget szervez.
10:00 - 12:00 óra között Budapesten Kerepesi úti székházban a kistanácsteremben
13:00 - 15:00 óra között Budapesten a Könyves Kálmán körúti székház 030 irodában.
Készpénzfizetésen kívül lehetőség van SZÉP kártyával történő fizetésre is.
Egyes előadásra 20 % - 40 % kedvezmény biztosított.
Részletek: kedvezmenyes-szinhazjegyek-az-operettszinhazba

Változó munkanélküliségi adatok a V-VII hónapokban*
2021. május-júliusban a munkanélküliségi ráta országos szinten, átlagosan 4,1 százalék volt. Az
ország keleti felében jellemzően jóval az országos átlag felett alakult a mutató, Nógrád megyében
11,7 százalékot mértek, közel az egy évvel ezelőtti közel kétszeresét, míg Győr-Moson-Sopronban
1,2 százalékot, a harmadát a tavalyinak.
2021 júliusában a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 704 ezer fő volt. A május–júliusi
foglakoztatási ráta 73,3 százalékot tett ki, az egy évvel korábbit 1,8 százalékponttal felülmúlta.
Ebben az időszakban a foglalkoztatási ráta Budapesten volt a legmagasabb (78,9 százalék) és
Somogy megyében a legalacsonyabb (65,7 százalék)

Alapbér-kiegészítés a Rail Cargo kocsivizsgálóinak Ferencvárosban
A munkáltató vállalja, hogy Budapest Ferencváros kirendeltségen, 2021. szeptember 1- 2022.
augusztus 31. közötti időtartamra a kocsivizsgáló és árukezelő kocsivizsgálók számára havonta
bruttó 70.000 Ft alapbér-kiegészítést fizet. A kifizetés feltétele, hogy az érintett munkavállalói kör
legalább 95 % az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot aláírja és vállalják, hogy munkaviszonyukat
24 hónapig fenntartják.
* forrás: szakszrvezetk.hu

