MTSZSZ HÍRLEVÉL 2022. év 15. hét
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

Béremelés a CabTec Kft-nél
A kecskeméti CabTec Kft-nél 2022.április 1-től a havi béres, másnéven irodai állomány részére
átlagos 8,5%-os béremelés került végrehajtásra, melyben az érintett munkavállalók differenciáltan
részesültek.
A direkt állomány egységesen 20%-os béremelésben részesült, amelynek végrehajtására már
2021-es év végén sor került.

Jelentősen emelkedtek a munkabalesetek 2021-ben
Az előző évben Magyarországon az összes munkabaleset mennyisége az előző évhez képest 6
%-kal emelkedett, 20.366-ról 21.591-re növekedett. Különösen tragikus, hogy a halálos kimenetelű
munkabalesetek mennyiségének emelkedése, amelyek több, mint 31 %-kal nőttek, derül ki az
Innovációs és Technológiai Minisztérium Irányítási Főosztálya által megjelentetett tájékoztatóból.

A 18 éves fiatalok ingyen utazhatják be vonattal Európát
A 18 éves európai fiatalok újra pályázhatnak az ingyenes vasúti bérletekre, az Európai Unió
DiscoverEU nevű programja keretében idén 35 ezer vasúti utazási igazolványt osztanak ki közölte az Európai Bizottság.
Ebben a pályázati fordulóban azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik az Erasmus+ programban részt
vevő országok, köztük Magyarország - valamelyikében élnek, és 2003. július 1. és 2004. június 30.
között születtek.
Pályázni április 7-én 12 órától április 21-én 12 óráig lehet. A kezdeményezés lehetővé teszi a
sikeres pályázók számára, hogy - elsősorban vonattal - beutazzák és felfedezzék Európát. 2022.
július 1. és 2023. június 30. között használhatják fel az utazási igazolványukat és legfeljebb 30
napig lehetnek úton.
További részletek: https://europa.eu/youth/discovereu_hu

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

