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Ma is aranyat ér a szakmunkás 

" A gyors stabilizáláshoz viszont elengedhetetlen a munkaerő, egyaránt beleértve a 

szakmunkást és a mérnököt, a kutatói területen dolgozót. Így a vállalatok érdeke is, hogy 

megtartsák megbízható alkalmazottaikat. " mondta nyilatkozatában Buzásné Putz Erzsébet az 

MTSZSZ elnöke.  

A teljes cikk elolvasható: http://mtszsz.hu/hirek/ma-is-aranyat-er-a-szakmunkas 
 

A digitalizáció még gyorsabb ütemű lesz a járvány utáni időszakban 

A járványügyi vészhelyzet végeztével jelentősen átalakul majd a mindennapok munkavégzése,  

jelenleg tízezrek végzik munkájukat home office környezetben, amelyek egy része a pandémiás 

helyzetet követően is megmaradhat. Újra kell gondolni a hatalmas, egy légterű irodák 

(irodaházak) létjogosultságát, a nyitott pultos ügyfélszolgálatok működését. A robotizáció 

felgyorsulása átalakítja a munkaerőpiacot, ahol új munkakörök jelennek meg, illetve szűnnek 

meg. Nem feltétlenül jár munkanélküliséggel majd ez az új időszak, de az biztos, hogy új fajta 

gondolkodást, illetve ismereteket fog igényelni. Elengedhetetlen a digitális ismeretek bővítése 

mindenki számára. Szakszervezetünk ezért kapcsolódott be a „Digitális szakadék csökkentése” 

projekt keretében történő képzésbe és biztosította tagjai számára az informatikai ismeretek 

bővítését, amelyet lehetőségeinkhez képest folytatni kívánunk.  
 

A 24 havi munkaidőkeret jelen formájában hátrányos a dolgozók számára 

A munkavállalói oldal a múlt heti VKF ülésen hozzászólásában nehezményezte a 24 havi 

munkaidőkeret bevezetésének egyoldalú lehetőségét. A szakszervezetekkel történő egyeztetés 

nélküli intézkedés, a munkavállalók megkerülése nem járul hozzá a foglalkoztatási helyzet 

rendezéséhez. A rendelkezés ronthatja a munkavállalók jelenlegi helyzetét, növeli 

leterheltségüket, csökkenti az elvárt egészséges és biztonságos munkavégzés már eddig sem 

ideális körülményeit adó lehetőségeket. 

További részletek: http://mtszsz.hu/hirek/tovabbi-egyeztetes-a-munkahelyek-megorzese-erdekeben 

oldalon olvashatóak.  
 

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, valamint  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 
 

Az MTSZSZ tagjai 50 % kedvezménnyel vásárolhatnak védelmet informatikai eszközeikre  

Válaszd az ESET cég átfogó vírusvédelmi megoldásait számítógépedre és / vagy androidos 

okostelefonodra, amelyet a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének tagjaként 

most 50% kedvezménnyel vásárolhatsz meg. További részletek: 
http://mtszsz.hu/file/downloader9/18.pdf és https://www.eset.com/hu/mtszsz/ 
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