MTSZSZ HÍRLEVÉL 2019. év 2. hét
Mit kell tudni a rabszolgatörvényről?
2019. januárjától változott a munka törvénykönyve, amely jelentősen érintette a
munkavállalók jogait, a túlóra szabályát és a munkaidő keretre vonatkozó előírásokat.
Amennyiben a cég, ahol dolgozol alkalmazni akarja ezt a szabályt, akkor jelezd az MTSZSZ
számára. A munkáltatónak meg kell állapodnia a dolgozóval a 250 - 400 óra közötti rendkívüli
munkavégzésről. Ne írd alá ezt a megállapodást, előbb keresd szakszervezetünket, mert a
díjazás mértéke nem mindegy, hogy 50% vagy esetleg több.
Amennyiben kérdésed van a törvényi változásokról keresd az MTSZSZ jogászait.
Dr. Antal-Molnár Emese 06-1-511-1035; antal-molnar.emese@mav.hu
Dr. Tóth Sándor 06-1-511-1021; drtoth@mtszsz.hu
Az MTSZSZ jogi tevékenységéről bővebb információk megtekinthetőek:
https://www.youtube.com/watch?v=tdmDx8sFM3c
Tovább kell erősíteni a szakszervezeteket!
A munkavállalók kiszolgáltatottsága tovább emelkedik, több vállalatnál jelentős a
létszámhiány, kiszámíthatatlanná válnak a munkaidő-beosztások, folyamatosan növekszik az
elvárt darabszámok teljesítése, számos helyen felborul a munka- és a magánélet egyensúlya.
Ilyen körülmények között megoldás a szakszervezetek megerősítése, mert a dolgozók
egyénileg nem tudnak eredményeket elérni. Ahol van szakszervezet ott erősebb a
munkavállalók érdekérvényesítő képessége, a kollektív szerződésekkel kiszámíthatóak a
munkaügyi kapcsolatok.
Ha még nem vagy tagunk, várunk Téged is, erősítsd Te is az MTSZSZ-t:
http://mtszsz.hu/csatlakozz Együtt erősebbek vagyunk!
Ősszel is csökkent a munkanélküliség*
A tavaly szeptember-novemberi három hónapos időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma
az egy évvel korábbihoz képest 9 ezerrel, 169 ezerre, a munkanélküliségi ráta egy év alatt 0,2
százalékponttal, 3,6 százalékra csökkent, ami az előző háromhavi átlagnál is 0,1
százalékponttal alacsonyabb és megegyezik a nyár elején mért eddigi legalacsonyabb értékkel
– jelentette a Központi Statisztikai Hivatal.
Jön az új 500 forintos bankjegy
2019. február 1-től kerülnek forgalomba az új 500 forintos bankjegyek, amelyek régi változataival
2019. október 31-ig fizethetünk majd.
Januári kvízjáték
Írj legalább két olyan céget, ahol az MTSZSZ érdekvédelmet lát el!
A válaszokat a novodonszki@mtszsz.hu címre várjuk, január 24-án 16:00 óráig. A helyes
megfejtést beküldők között a Baross vendéglő ajándékát sorsoljuk ki, a legtöbb céget felsoroló
MTSZSZ ajándékban részesül. (segítség a www.mtszsz.hu oldalon)
forrás: ado.hu
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