MTSZSZ HÍRLEVÉL 2022. év 7. hét
Bértárgyalások a SIIX cég vezetésével
Az elmúlt héten szakszervezetünk vezetése megkezdte a bértárgyalásokat a nagykőrösi székhelyű
SIIX cég vezetőjével a Japánból érkezett Yatabe Keiji vezérigazgatóval. Érdekképviseletünk
vezetése a tárgyalás során elmondta, hogy a munkahelyek megtartása csak jelentős
bérfejlesztéssel érhető el, figyelemmel kell lenni a térség foglalkoztatási helyzetére, a kialakult
infláció mértékére, illetve a versenyszféra hasonló cégeinél megkötött megállapodásokra. A
tárgyalások folytatódnak.
Megbeszélés a LIGA konföderáció vezetésével
Február 8-án egyeztetésre került sor az MTSZSZ vezetői és a LIGA konföderáció vezetői között. A
megbeszélésen az érdekvédelem aktuális kérdései, a több szektorban kialakult sztrájkhelyzet
szerepelt. Értékelésre került a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fórumán megkötött
minimálbér és garantált bérminimum megállapodás. Közös programok, illetve pályázati
lehetőségek kihasználása is az egyeztetés témái voltak.
Meghosszabbított alapbér kiegészítések a MÁV Zrt-nél
A MÁV Zrt 2022. június 30. napjáig – figyelemmel a foglalkoztatáspolitikai nehézségekre egyoldalú intézkedéseket hajt végre.
10%-os mértékű alapbér-kiegészítésre kerül sor Budapest Pályavasúti Területi Igazgatóság
meghatározott munkaköreiben. Ezen rendelkezés közel 70 szolgálati helyet érint.
5%-os mértékű alapbér-kiegészítés a fejpályaudvarok és bevezető szakaszai meghatározott
szolgálati helyein és munkaköreiben.
10%-os mértékű alapbér-kiegészítés a TEB szakterület meghatározott szolgálati helyein és
munkaköreiben.
A vasúti járművezetők balesetmentességének ösztönzése céljából juttatott bérpótlékra vonatkozó
jogosultságok szintén meghosszabbításra kerülnek.
Részletek: Meghosszabbított alapbér kiegészítések a MÁV Zrt.-nél
Ne hagyd elveszni az adód 1 %-át! Segíts, hogy segíthessünk!
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete által 2014-ben létrehozott Mérnökök és
Technikusok Egymásért Alapítvány célja az MTSZSZ váratlan és nehéz élethelyzetbe kerülő
tagjainak támogatása.
Kérjük, hogy az idei évben támogasd Te is adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért
Alapítványt. Segíts, hogy segíthessünk! Adószámunk: 18647615-1-42
Tavasszal folytatódnak az ingyenes szemvizsgálatok
Az MTSZSZ és a Rapidus Optika évek óta ingyenes szemvizsgálati lehetőséget biztosít azokon a
helyszíneken, ahol ellátja a dolgozók érdekvédelmét. A vizsgálatokat követően pedig 40 %-os
vásárlási kedvezménnyel élhetnek szakszervezetünk tagjai. Az MTSZSZ a következő hónapjaiban is
folytatja szemvizsgálati programját, részletek a faliújságokon, a facebook oldalunkon, illetve
szakszervezetünk helyi ügyvivőitől kérhető. Hasznos tudnivalók: Ingyenes szemvizsgálat (a linkre

történő kattintással indul a videó) oldalon találhatóak meg.

