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Létrejött a bérmegállapodás a Tetra Pak Zrt-nél
Több tárgyalási fordulót követően létrejött a bérmegállapodás az MTSZSZ és a Tetra Pak Gyártó
Zrt között. A megállapodás alapján az érintett dolgozók alapbére és egyéb juttatásaira 2021-ben
rendelkezésre álló költségkeret 10,2 %-kal emelkedik.
A cafeteria éves bruttó összege 460.000 Ft-ra, a karácsonyi ajándék juttatás nettó 35.000 forintra
emelkedik. Az alapbér emelkedés 2022 áprilisától lép életbe, januárra visszamenőlegesen. A
munkába járási költségtérítés - saját gépkocsival történő munkába járás esetén - 15 Ft / km
költségtérítését 6 Ft / km-el növeli a munkáltató.
A tavalyi év végén 120.000 Ft került kifizetésre a munkavállalók SZÉP kártyájára.
A MÁV-VOLÁN-csoportban lezárultak a 2022. évi bértárgyalások
A Csoportszintű Érdekegyeztető Tanács január 17-i ülésén létrejött megállapodás alapján 2022
január 1-től a munkavállalók bére 10 %-kal, de legalább 40.000 forinttal emelkedik.
A bérminimumok emelése és a bértorlódások kezelésének eredményeként közel 43 ezer
munkavállaló részesül a 10 százalék alanyi jogú béremelést meghaladó mértékű bérfejlesztésben.
A megállapodás része, hogy az év tavaszán 100.000 Ft kifizetése történik SZÉP kártya vendéglátás
alszámlára, illetve 350.000 Ft összegben kerül kifizetésre a lojalitási bónusz decemberben. (A
Volánbusz és a MÁV-HÉV esetében 310.000 Ft)
Megjelent a Gúla magazin legújabb száma
Megjelent a Gúla magazin legújabb száma, amelyben olvasható: Összetartozásérdekvédelem-bizalom - az MTSZSZ elnökének írása; Kongresszust tartott az MTSZSZ;
Bemutatkozik Ecsedi Noémi ügyvivő; Tisztújítás a Liga konföderációban; Ellenőrizheti-e a
munkáltató, hogy mikor milyen oldalakat nézek meg az interneten; MTSZSZ nap Bonyhádon, és
Szentgotthárdon; A vasút európai éve 2021; Üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő
választások eredményei 2021 második félévében; Bérrendezés az SMP vállalatnál.
A magazin elolvasható: https://mtszsz.hu/file/downloader/28.pdf oldalon.
Tárgyalás a Mercedes gyárban dolgozó ügyvivőkkel
Szakszervezetünk vezetése az elmúlt héten a kecskeméti Mercedes gyárban dolgozó ügyvivőkkel
tartott egyeztetést az aktuális kérdésekről. A megbeszélés témája volt a termelés újbóli
elindulásához kapcsolódó munkaidő-beosztások, az érdekképviseleti kommunikáció, a
tagszervezés lehetőségei, illetve az üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választások újabb
fordulójához kapcsolódó feladatok.
Fölényes MTSZSZ győzelem az üzemi tanács választásokon
Üzemi tanácsi választásokra került sor a MÁV Zrt. Budapesti Területi Igazgatóságán, amelyet az
MTSZSZ fölényesen megnyert. A választáson az MTSZSZ 76 %-os eredményt ért el.
Az öt tagú testület minden tagja szakszervezetünk jelöltjei közül került ki. Részletekért kattints a
Fölényes MTSZSZ győzelem az üzemi tanács választásokon linkre.

