MTSZSZ HÍRLEVÉL 2022. év 10. hét
Megkezdtük a bértárgyalást a bonyhádi Eurostyle Kft-nél.
Az első bértárgyaláson a felek ismertették javaslataikat a 2022. évre vonatkozó béremelésre.
Az álláspontok még messze vannak egymástól, szakszervezetünk az országos átlagnak megfelelő
emelést tart elfogadhatónak a munkaerő megtartása érdekében.
Az Ericsson Magyarország MTSZSZ tagjaival egyeztettünk a bérekről
Az első bértárgyalást követően online taggyűlést tartottunk a béremelési javaslatról. A nagyszámú
résztvevő tagjaink kifejtették véleményüket a béremeléssel kapcsolatos kérdésekről, javaslatokat
fogalmaztak meg a tárgyalás folytatásához, bízva abban, hogy az Ericsson is meg akarja tartani
munkavállalóit.
A munkáltató egyetért az MTSZSZ jegyeladási jutalékra vonatkozó átalakítási
javaslatával
A munkáltató egyetért az MTSZSZ jegyeladási jutalékra vonatkozó átalakítási javaslatával. Az
értékesítési csatornák átalakulása miatt a jegyvizsgálók és személypénztárosok jegyeladási
jutaléka folyamatosan csökkent az elmúlt évek alatt, ezért az MTSZSZ konzultációt
kezdeményezett a kérdés rendezésére. Megítélésünk szerint az érintett dolgozók jövedelmi
helyzete nem csökkenhet, a folyamatot kezelni kell a technikai fejlődés mellett.
A február 28-án megtartott tárgyaláson a munkáltató egyetértését fejezte ki szakszervezetünk
felvetésével, hogy a rendszer átalakítása időszerű és szükséges feladat.
A konzultáció eredménye alapján mihamarabb megkezdődik a rendszer felülvizsgálata és
átalakítása.
Tárgyalás az Infineon-nál
Az MTSZSZ a hét elején egyeztetést folytatott a ceglédi Infineon vállalat új humán vezetőjével.
A megbeszélés témái között a munkavállalók bérezési kérdései, a bérfejlesztés lehetőségei, illetve
a szakszervezet vállalatnál betöltött szerepe és helyzete is szerepeltek.
Kiemeltük, hogy a versenyszféra más vállalataihoz hasonlóan jelentős, a munkavállalókat
megtartó bérfejlesztésre van szükség és következetes foglalkoztatáspolitika kialakítására.
Az Infineonnál 2018 őszén alakult meg a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének
tagszervezete, azóta látja el a dolgozók érdekvédelmét, biztosít rendezett munkaügyi
kapcsolatokat és teremt kiszámítható bérfejlesztést.

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 támogasd Te is adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt.
Segíts, hogy segíthessünk! Adószámunk: 18647615-1

