MTSZSZ HÍRLEVÉL 2022. év 5. hét
További egyszeri kifizetések a MÁV Zrt-nél
- 2021. évi bérmaradvány terhére februárban további bruttó 30 000 Ft/fő kifizetésben részesülnek
a MÁV Zrt. munkavállalói. A kifizetés jogosultsági köre és feltételei megegyeznek a 2021. évi
munkavállalói lojalitást elismerő juttatás szabályaival.
- Akik rendkívüli munkavégzése 2021. évben meghaladta a 230 órát, egyszeri, bruttó 100 000
Ft juttatásban részesülnek.
- A vasúti közlekedés zavartalan lebonyolításában karácsonykor is közreműködő munkatársak
elkötelezettségét egyszeri kifizetéssel is elismeri a MÁV Zrt. A 2021. december 24. napján 18.00
óra és 2021. december 26. napján 24.00 óra közötti időszakban munkát végzett
munkavállalók szolgálatonként bruttó 20 000 Ft, a munkahelyi készenlétet teljesítő
munkatársak készenlétenként bruttó 10 000 Ft juttatásban részesülnek.
A kifizetésekre az első két esetben február 24-én, a harmadik esetben a márciusi bérfizetési napon
(március 7-én) kerül sor.
Sikeres választások a MÁV Vagon Kft Szolnok telephelyén
Üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokra került sor a MÁV Vagon Kft Szolnok
Területi Központjában. A szavazáson a választásra jogosultak ~ 60 %-a vett részt.
Az MTSZSZ az üzemi tanácsi választáson 35,3 % eredményt ért el. A testületbe egy jelöltje jutott
be. A munkavédelmi képviselő választáson leadott szavazatok alapján két tagja lett munkavédelmi
képviselő.
Köszönjük a jelöltjeinkre leadott szavazatokat. A megválasztott tagjainknak gratulálunk.
Bértárgyalások kezdeményezése
Az MTSZSZ több vállalatnál kezdeményezte a bértárgyalások megkezdését, ahol április elsejétől
aktuális a bérek rendezése. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkáltatók a
munkavállalók megtartása érdekében jelentős béremelést hajtanak végre.

Az MTSZSZ tagjai 10 % kedvezménnyel pihenhetnek Hercegkúton

Tokaj-Hegyalja egyik gyöngyszeme a Sárospataktól 5 km-re fekvő Hercegkút. A település fő
nevezetességei közül kiemelkedő a Kőporosi és a Gombos-hegyi Pincesor, melyek a Világörökség
részét képezik. A Gomboshegyi pincesoron található a Hutka Bormanufaktúra, amely 16 fő
befogadására alkalmas családi pincével rendelkezik. A borkóstolás árából és a forgalmazott
termékekből 10 % kedvezményt nyújtunk az MTSZSZ tagok számára
Részletek: Kedvezményes borozás Hercegkúton
Szakszervezetünk tagjai és családtagjaik 10%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a hercegkúti
Helén panzió szolgáltatásait, ahol mesebeli kilátás, reggeli madárcsicsergés, finom kávé,
ínycsiklandó ételek és a tokaji borok legjava várja a vendégeket.
További részletek: Kedvezményes pihenés Hercegkúton

