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Elengedhetetlen a vasutasok jövedelmi helyzetének javítása
Az előző héten is folytatódtak a bértárgyalások, mind a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs
Fórumán, mind a vállalati érdekegyeztetés területén. Megállapodásra még nem került sor. Az
MTSZSZ továbbra is elengedhetetlennek tartja, hogy ebben a szférában dolgozók jövedelmi
helyzetének romlása megállításra kerüljön, az elmúlt években kiharcolt bérek elveszítsék az
értéküket. A versenyszféra legtöbb vállalatainál a bérek emelkedtek, így a közszolgáltató szektor
sem maradhat el, mert jelentős foglalkoztatási problémákat (létszámhiányt) vetíthet elő a
következő időszak.

Az internet és a közösségi média használatának veszélyei
A digitalizáció hatására mindennapossá vált az internet és a közösségi média használata, amelyek
a mindennapi munkavégzést is jelentősen átalakítják. A hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása
kiterjedhet a magáncélú internet-használatra, az e-mailezésre munkaidő alatt, az intranet és a
belső levelező rendszerek nem megfelelő használatára. Munkaviszony megszűntetéséhez vezethet
az olyan facebook poszt ami a munkáltatói jogkör gyakorlójával szemben sértő, gúnyos
hangnemet használ, illetve a munkáltató gazdasági érdekét sértő tájékoztatást ad. Természetesen
munkaidőn túl sem megengedettek a közösségi média (facebook, instagram, twitter) ilyen jellegű
használatai.
Bővebben az MTSZSZ webinárium: https://www.youtube.com/watch?v=UbnCkdxFzn8

Olcsóbb üzemanyag az MTSZSZ tagjainak
Ismét lehet igényelni a MOL-MTSZSZ partnerkártyát. A hagyományos EVO üzemanyagoknál 6 Ft/l
kedvezményt lehet igénybe venni, illetve 1 multipontot lehet a kártyán gyűjteni. Prémium
üzemanyag vásárlás esetén 12 Ft/l kedvezményt biztosítanak, valamint 5 multipont kerül
jóváírásra a kártyán. https://mtszsz.hu/mol-partnerkartya

Áprilisban 4 millió 559 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma**
2021 áprilisában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 559 ezer fő volt,
ami az előző év azonos időszakát 36 ezerrel meghaladta, míg az előző hónapnál 57 ezer fővel
kevesebb volt. A 2021. február–áprilisi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió
575 ezer fő volt, ez az elmúlt három hónap legmagasabb mozgóátlagértéke. A hazai elsődleges
munkaerőpiacon nőtt, míg a közfoglalkoztatottak és a külföldön dolgozók körében csökkent a
foglalkoztatottság.

Boldog Gyermeknapot kíván az MTSZSZ
A nemzetközi gyermeknapot a világ számos országában, az év legkülönbözőbb napjain ünneplik,
amelyet először Törökországban tartottak 1920-ban.
Magyarországon 1931-től ünneplik (akkor még gyermekhétnek hívták), 1950 óta már csak egy
napig tart és május utolsó vasárnapján tartják.
Forrás: * wikipedia **ksh

