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A versenyszférában elkezdődtek a bértárgyalások
Az elmúlt napokban megszületett a megállapodás a Versenyszféra és a Kormány Állandó
Konzultációs Fórumán (VKF) a következő évi minimálbérről, amelynek összege 200.000 Ft / hónap,
illetve a garantált bérminimumról, amely 260.000 Ft / hónap összegekben került elfogadásra. Ez
megadja az alapot, hogy megkezdődjenek a bértárgyalások a vállalkozások szintjén is. A
versenyszférában a legtöbb cég nem az új év első hónapjához köti a bérrendezést, hanem az új
üzleti évhez, vagyis az érintett munkavállalók többsége áprilistól dolgozhat magasabb fizetésért.
Az alapbérek emelése mellett több vállalatnál az év végi juttatásokról és bónuszok kifizetése is a
tárgyalások részét képezik.
Az MTSZSZ kiemelten kezeli a tárgyalások során a garantált bérminimum emelése kapcsán a
bértorlódások rendezését.

Tájékoztató a MOL partner kártya használatáról
A november 15-én hatályba lépő, üzemanyagárakra bevezetett felső limittel
kapcsolatos kormányrendelet alapján szeretnénk téged tájékoztatni, hogy a hatósági ár
meghatározása milyen változásokat hoz a partner kártyás konstrukcióban.
- Az EVO üzemanyag kedvezmények a hatósági ár idejére felfüggesztésre kerültek, tehát EVO 95
Benzin és EVO Diesel üzemanyagokat országszerte, egységesen 480 Ft/l áron biztosítja
MOL.
- EVO Plus üzemanyag kedvezmény továbbra is él, tehát 12 Ft/l kedvezménnyel tankolhatsz
EVO 100 Benzin Plus és EVO Diesel Plus üzemanyagokat.
EVO Plus üzemanyagaik olyan csúcsteljesítményű adalékokat tartalmaznak, amelyek igazoltan
tisztítják és tisztán tartják a motort. Rendszeres használatával hosszabb motor élettartamot és
alacsonyabb karbantartási költségeket biztosíthatsz autód számára.
A partner kártya Multipont funkciója változatlanul működik, tehát a multipontok gyűjtésére és
beváltására a megszokott módon van lehetőség.

Választások a MÁV Technológiai rendszerüzemeltetési igazgatóságon
November 22-29 között üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választásra kerül sor a MÁV Zrt.
Technológiai rendszerüzemeltetési igazgatóságon.
Támogasd minden szavazatoddal az MTSZSZ jelöltjeit, csak így győzhetünk.
Ingyenes jogi segítségnyújtás
Az MTSZSZ tagjai számára folyamatos jogsegélyszolgálatot működtet. Munkajogi ügyekben
ingyenes jogi tanácsadást biztosítunk, valamint tagjainkat ingyenesen képviseljük a munkáltató
előtt. Jogászaink segítséget nyújtanak egyéb - családjogi vagy polgárjogi - ügyekben is.
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