MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 25. hét
Az MTSZSZ elnöke is részt vett az ÖGB kongresszusán
Bécsben került sor az Osztrák Szakszervezeti Szövetség (ÖGB) három napos Kongresszusára,
amelyen a magyar szakszervezeteket a LIGA társelnökeként Buzásné Putz Erzsébet, az MTSZSZ
elnöke képviselte. Napirendek közt szerepelt a vezetőség választáson túl, az ipar 4.0, amely jelentős
kihívást jelent a munkavállalóknak és a szakszervezeteknek egyaránt.
Előrelépés a jegyvizsgálói bántalmazások ügyében
A MÁV-START vezetése rendkívüli VÉT ülésen ismertette az érdekképviseletekkel, hogy a Társaság
milyen intézkedéseket hajtott végre az elmúlt időszakban megsokasodott jegyvizsgálói
bántalmazások visszaszorítása érdekében. Az MTSZSZ több javaslata is beépült a konkrét
intézkedések körébe, így bizonyos vonalak egyes időintervallumaiban nem egyedül, hanem párosan
ellenőrizhetik a jegyeket a jegyvizsgáló munkatársak; az állomási tájékoztatón keresztül az
állomáson, peronon tartózkodó, vonatra várakozó utasok figyelmét hívják fel arra, hogy a
jegyvizsgálók közfeladatot ellátó személyek, az ellenük erőszakkal forduló személy bűncselekményt
követ el, amely büntetőjogi következményekkel jár. A testkamerák esetében a beszerzési eljárás
előkészítése befejeződött, használatukat kizárólag önkéntes alapon tudjuk elfogadni. Továbbra is
fontosnak tartjuk a vasútőrök jelenlétét, de kizárólag abban az esetben ha a feladatukat az elvárható
szinten látják el és jelenlétükkel határozottságot biztosítanak.
MTSZSZ nap Ferencvárosban
Három bográcsban főtt az ebéd az ferencvárosi MTSZSZ napon, amelyet első alkalommal
rendeztünk meg. A gyerekek társasjátékoztak, a felnőttek kártyáztak, fociztak és tollasoztak.
Családias hangulatban az érdekvédelem, a bérezés, a létszámhelyzet és természetesen a zajló
foci VB adott beszédtémát a résztvevőknek.
Munkajogi konferencia hasznos tapasztalatokkal
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán a Magyar Munkajogi Társaság konferenciája került
megrendezésre, amelyen az MTSZSZ jogi képviselői is részt vettek. A több szekcióban folyó
tanácskozáson és tudományos vitában egyebek közt szóba került: az atipikus munkavégzés
(távmunka, behíváson alapuló munka, alkalmi munka stb.) jelenlegi gyakorlata, a digitalizáció
szerepe, a munka világában a bírói gyakorlatban jelenlévő személyiségi jogi anomáliák. Végső
konklúzióként levonható, hogy a munkaviszony szabályozását folyamatosan igazítani szükséges a
felgyorsuló, digitalizálódó munka világához.
Több száz ingyenes szemvizsgálat és kedvezményes vásárlási lehetőségek
Az elmúlt hetekben a Rapidus optikával közösen több száz ingyenes szemvizsgálatot szervezett
szakszervezetünk, illetve taginknak kedvezményes vásárlási lehetőséget is biztosítottunk.
Amennyiben Te is szeretnéd hogy a munkahelyeden szervezzünk szemészeti szűrő vizsgálatot,
akkor keresd Demjén Lászlót a d.demjen@gmail.com e-mail címen.
Kitűnő bizonyítvánnyal ajándék az utazás a Gyermekvasúton
Július közepéig nem kell fizetniük az utazásért a budapesti kisvasúton azoknak az általános és
középiskolás tanulóknak, akik a jegyváltáskor bemutatják kitűnő bizonyítványukat.
Részletek: https://www.mavcsoport.hu/mav/kituno-bizonyitvannyal-ajandek-utazasgyermekvasuton

