MTSZSZ HÍRLEVÉL 2022. év 16. hét
Béremelés a SIIX Hungary Kft.-nél
Az MTSZSZ, mint kollektív szerződés kötésére jogosult szakszervezet, valamint a nagykőrösi SIIX
Hungary Kft között a 2022 évre vonatkozólag bérmegállapodás jött létre, amely április 1-től
hatályos.
A fizikai dolgozók átlagosan 8,6 %-os alapbéremelésben részesülnek, figyelemmel arra, hogy
ennek mértéke maximum 9,9 % lehet. A szellemi munkavállalók esetében az alapbéremelés
átlagos mértéke 4,9%, maximum 6 % .

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: 18647615-1-42
Hol tart a jegyeladási jutalék átalakítása a MÁV-START értékesítési
területén?
Ismert, hogy évek óta tartó folyamat a jegyeladási jutalékok összegének csökkenése, ebben az
évben a jegykiadó automaták nagyarányú telepítése tovább fogja erősíteni ezt a folyamatot,
illetve az on-line jegyértékesítés aránya is növekedni fog.
Az MTSZSZ ugyanakkor fontosnak tartja, hogy az értékesítést végző dolgozók ezen
tevékenységéért járó juttatások összegeit meg kell őrizni. (legalább a 2019. évi szinten)
Mindenki egyetért, hogy a jelenlegi rendszer felülvizsgálata időszerű kérdés, az adatok igazolják az
MTSZSZ eredeti kezdeményezését.
Első körben a jegyvizsgálói munkaköricsaládban, ezt követően a pénztárosi (és ehhez kapcsolódó
bevételellenőrzési) munkaköricsaládban dolgozók jegyjutalék rendszere kerül felülvizsgálatra és
fogalmazódnak meg javaslatok az átalakításra.
Az eddig vázolt lehetőségekről az MTSZSZ tagjai számára további részletes tájékoztatást adunk és
várjuk véleményeiket, javaslataikat a novodonszki@mtszsz.hu e-mail címre.

Az MTSZSZ ingyen biztosít jogsegélyt tagjainak, aláírás előtt egyeztess
jogászainkkal
Az érdekképviselet mellett a jogi segítségnyújtás, illetve tanácsadás a legfontosabb szakszervezeti
tevékenység. A munkaszerződések esetleges módosítása során minden szónak, kifejezésnek
jelentősége van, így fontos, hogy az aláírás előtt egyértelműek legyenek a következmények. Az
MTSZSZ lehetőséget biztosít tagjai számára, hogy az aláírás előtt egyeztessenek jogtanácsosaival,
mivel az aláírást követően már nincsen jogi lehetőség a változtatásra.
Jogászaink segítséget nyújtanak egyéb - családjogi vagy polgárjogi - ügyekben is.
Szakszervezünk jogászának tanácsai az alábbi videóban
https://www.youtube.com/watch?v=tdmDx8sFM3c&t=64s
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