MTSZSZ HÍRLEVÉL 2022. év 9. hét
Aláírásra került a kollektív szerződés a Robert Bosch Power Tool Kft-nél
A reprezentatív Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete hosszas tárgyalások
eredményeként 2022.02.23-án megkötötte a Robert Bosch Power Tool Kft-vel a kollektív
szerződését, amely 2022.02.24. napjától lép hatályba és határozatlan időtartamra jött létre.
A Szerződés által a munkavállalói érdekképviselet és a munkáltató között fennálló együttműködés
egy magasabb szintjére lépett, ezzel erősödött a kollektív munkaügyi kapcsolatok rendszere.
Bértárgyalások kezdődtek az Ericsson-nál
Szakszervezetünk vezetése az elmúlt héten megkezdte a bértárgyalásokat az Ericsson
Magyarország vezetésével. A tárgyalások során egyeztettünk a home office foglalkoztatás sajátos
helyzetéről, az informatikai területen dolgozók gazdaságban betöltött szerepéről.
Az Ericsson Magyarországnál 2012 őszén alakult meg a Mérnökök és Technikusok Szabad
Szakszervezetének tagozata. 2015 év elején megkötésre került a kollektív szerződés, amely
rendezett munkaügyi kapcsolatokat biztosít az itt dolgozók számára.
A bértárgyalások folytatódnak, hogy itt dolgozó tagjaink is elfogadható bérfejlesztésben
részesüljenek.
Sürgősen vérre van szüksége egy tagtársunk 5 éves gyermekének
Egy tagtársunk beteg gyermekének a kemoterápia mellékhatása miatt nagyon sok vérre lenne
szüksége. Arra kérünk Titeket, hogy aki teheti, az adjon vért, irányított véradás keretein belül.
Elsősorban A+ vérre lenne szükség, de nullás vért is kaphat.
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32 évvel ezelőtt alakult meg a Mérnökök Technikusok Szabad Szakszervezete
Az MTSZSZ 1990. február 24-én 72 fővel megalakult érdekvédelmi szervezet, amelynek létszáma
mára meghaladta a 12 000 főt.
Közel 70 vállalatnál dolgozik az ország egész területén a munkavállalók magasabb béréért, a
foglalkoztatás biztonságáért és a munkakörülmények jobbá tételéért.
Tagjai között kialakult a szakmai összefogás, baráti kapcsolatok alakultak a számos nagyszabású
rendezvényeknek köszönhetően.

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

