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Az MTSZSZ ingyen biztosít jogsegélyt tagjainak, aláírás előtt egyeztess jogászainkkal ! 

Az érdekképviselet mellett a jogi segítségnyújtás, illetve tanácsadás a legfontosabb 

szakszervezeti tevékenység. Most a járványügyi vészhelyzetben még jobban kiéleződik a 

dolgozók kiszolgáltatottsága és a munkáltatótól való függőségük. A munkaszerződések 

esetleges módosítása során minden szónak, kifejezésnek jelentősége van, így fontos, hogy az 

aláírás előtt egyértelműek legyenek a következmények. Az MTSZSZ lehetőséget biztosít tagjai 

számára, hogy az aláírás előtt egyeztessenek jogtanácsosaival, mivel az aláírást követően már 

nincs jogi lehetőség a változtatásra.  

 

Újra indul az Opel 

Fokozatosan visszaáll a termelés a szentgotthárdi Opel gyárban is.–  a kialakult körülményekre 

és a már eddig is felgyülemlett időbanki órákra,  – 2020 május hónapban az időbanki órák 

további növelésének elkerülése érdekében minden héten  1 nap állásidő kerül bevezetésre.  , 

melynek időtartamára a munkavállalót a távolléti díjának 50 %-a illeti meg. A munkáltató kizárta 

az MTSZSZ-t a megállapodás aláírásából törvénytelenül. A helyzetet jogi úton leszünk 

kénytelenek orvosolni. 

 

Bérmegállapodás az Infineon Kft-nél 

Az Infineon Technologies Cegléd Kft. és az MTSZSZ között létrejött megállapodás szerint 2020. 
április 1-től a direkt munkavállalók tekintetében átlagosan 10,57%-os béremelés, míg az indirekt 
munkavállalók tekintetében átlagosan 10,22%-os béremelés valósul meg.  
Ez a megállapodás példaértékű ebben a vírus okozta gazdasági válsághelyzetben. 
 

 

Támogasd adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt 

Kérjük, segítsd Te is adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt, 

amelynek célja a hátrányos helyzetben lévő tagok és családjuk támogatása.  

Adószámunk: 18647615-1-42 

Amennyiben még nem éltél a lehetőséggel,  adód 1 %-át ajánld fel Alapítványunk részére, hogy 

a rendkívüli helyzetbe kerülő tagjaink megsegítésére tudjuk felhasználni.  

Te is kerülhetsz bajba.  Segíts, hogy segíteni tudjunk! 
 

A Közlekedési Kultúra Napja - május 11. 

A Közlekedési Kultúra Napjának célja, hogy minden nap a biztonságos kulturált közlekedés 

napja legyen. Az idei évben megfogalmazott alapvető cél továbbra is megegyezik a korábbi 

években megfogalmazott célokkal, amelyek – többek között - a közlekedésbiztonsági 

tevékenység társadalmi szintű kibontakoztatásával érhetők el. 

2020. év szlogenje: "A biztonságé az elsőbbség"  
 

 

Megjelent a Gúla magazin 2020. évi második száma  

A Gúla magazin 2020 / 2 száma kizárólag on-line változatban jelent meg az elmúlt héten, amely 

honlapunkon olvasható: http://mtszsz.hu/hirek/megjelent-a-gula-magazin  
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