MTSZSZ HÍRLEVÉL 2020. év 16. hét
Várnak a leépítésekkel a járvány végéig
Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke nyilatkozatában elmondta: "a munkahely
megtartása érdekében az érdekképviseletünk már a kormányzati intézkedéseket megelőzően
kötött megállapodást rövidített munkaidőről, heti négy napos munkahétről. Emellett a
munkaadók nyitottak a dolgozók munkaviszonyának megtartását célzó egyezségre"
A teljes cikk elolvasható: http://mtszsz.hu/hirek/varnak-a-leepitesekkel-a-jarvany-vegeig
A szakszervezetek megkerülhetetlenek a munkahelyek megőrzésében
Több százezer munkahely van vagy került veszélybe a kialakult járványügyi vészhelyzet miatt.
A kormányzat, a szakszervezetek, illetve a munkaadók is keresik a megoldási lehetőségeket,
hogy az emberek rövid és hosszú távú foglalkoztatása biztosított legyen, hiszen csak közösen
érhető el a munkahelyek megmaradása, illetve az, hogy a válság végeztével a leghamarabb
beinduljon a gazdaság, újra termeljenek a gyárak, eredeti menetrend szerint közlekedjenek a
vonatok, a buszok. Nem születhet olyan megoldás, ami a dolgozókat kiszolgáltatottá teszi.
Fontos szerep hárul most az érdekképviseletekre, mert egyszerre kell a munkahelyek
megőrzésért dolgozni és gondolni a válság utáni időszakra is. Az érdekképviseletek akkor
tudnak most is kellő erővel fellépni és megkerülhetetlen szereplővé válni ha tagságuk erőt mutat,
ezért szükséges, hogy mindenki tagja legyen a szakszervezetnek.
Az MTSZSZ a tagjainak a legkedvezőbb helyzetet harcolja ki, ehhez viszont arra van
szükségünk, hogy minden dolgozó csatlakozzon hozzánk. Ha még nem vagy tagunk, várunk
Téged is: http://mtszsz.hu/csatlakozz
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 folyamatosan egyeztet munkaadókkal
Ismeretes, hogy az MTSZSZ több, mint 60 vállalatnál látja el a dolgozók érdekvédelmét a
közszolgáltató vállalatoknál és a versenyszféra cégeinél egyaránt jelen van. A most kialakult
járványügyi vészhelyzetben szakszervezetünk folyamatosan egyeztet a vállalatok vezetésével
az egészség megőrzése érdekében teendő intézkedésekről, a foglalkoztatás biztosításáról,
illetve a vészhelyzet utáni lehetőségekről. Továbbra is várjuk észrevételidet és javaslataidat a
járványügyi vészhelyzet idején az mtszsz@mtszsz.hu e-mail címre.
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