MTSZSZ HÍRLEVÉL 2022. év 31 hét

Elengedhetetlenek az évközi béremelések
Az MTSZSZ több vállalatnál is bértárgyalásokat kezdeményezett és egyeztetéseket tartott az
elmúlt napokban, hogy az egyre növekvő infláció miatt évközi bérrendezések kerüljenek
végrehajtásra. Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a dolgozók, nem lehet elmenni a 20 % körüli
élelmiszeripari termékeket érintő áremelkedések miatt. A dolgozók kiadásainak növekedésére a
munkáltatóknak is reagálniuk kell. A vállalkozások egy része nyitott az MTSZSZ által
kezdeményezett rendkívüli, évközi bértárgyalásra és elismerik, hogy az év eleji emelést követően
újabb korrekcióra van szükség a fogyasztói árak egyre gyorsabb növekedése miatt.
Tapasztalataink szerint azokon a munkahelyeken nyitottak a vezetők az évközi bérkorrekciókra,
ahol a képzett munkaerő megtartása gyakorlatilag már az eredményes működés nélkülözhetetlen
feltétele.
A bértárgyalások során akkor érhető el jó eredmény, ha a tárgyalásokon résztvevő
szakszervezetnek sok tagja van. A tagság erőt jelent, minél több tagja van az érdekképviseletnek,
annál eredményesebben tud tárgyalni és magasabb béreket kiharcolni.
Veled együtt erősek vagyunk. Csatlakozz hozzánk!

Tárgyalások az Ericsson cégnél
Az elmúlt napokban az Ericsson-nál dolgozó tagjainkkal és a cég vezetésével is egyeztetett az
MTSZSZ. Sajnálatosan az idei évre nem jött létre bérmegállapodás a cégnél, mivel a munkáltatóval
a többszöri tárgyalások ellenére sem sikerült elfogadható mértékű bérfejlesztésről megegyezni,
így egy alacsony szintű, a munkáltató egyoldalú döntésével bevezetett béremelés történt.
A munkáltatóval most folytatott tárgyalásokon szakszervezetünk vezetése kiemelte, hogy a
munkaerő megtartása érdekében elengedhetetlen az azonnali bérfejlesztés. A tárgyalások
folytatódnak.

Az MTSZSZ tagjai kedvezményesen pihenhetnek Gyulán
Szakszervezetünk tagjai 11 % kedvezménnyel vehetik igénybe a gyulai Vityilló Apartman
szolgáltatásait.
Az apartmantól 5-8 perc sétára, (autóval 1-2 perc) található, a híres Várfürdő, az Almássy kert,
valamint a Tó kert, mely az Almássy Kastély és a Gyulai Vár között helyezkedik el.
További részletek: Vityilló Apartman

Elkezdődött a jelentkezés a VI. MTSZSZ Családi napra
Az idei évben ismét megrendezzük szakszervezetünk legnagyobb rendezvényét az MTSZSZ
Családi Napot.
Időpontja: 2022. szeptember 10.
Helyszín: Magyar Vasúttörténeti Park (Budapest, XIV. kerület, Tatai út 95.sz)
Jelentkezés: www.mtszsz.hu/foglalas/csaladinap oldalon keresztül lehetséges, vagy a +36 1 511
1804 telefonszámon.

