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Tárgyalások a Munka Törvénykönyve módosításáról 

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán, valamint a törvényjavaslatot 

beadott országgyűlési képviselőkkel folytatódtak a tárgyalások az előző héten a Munka 

Törvénykönyve módosítása miatt. A javaslat egyik legélesebben kritizált változása, amely 

kollektív szerződés nélkül, a munkáltató egyoldalú rendelkezése alapján lehetővé teszi éves 

szinten 400 óra rendkívüli munkavégzés elrendelését, a másik – szakszervezetek által élesen 

kritizált – pontja, a hároméves munkaidőkeret. Kedvező irányba történtek elmozdulások a 

módosító javaslat benyújtói részéről, de az egyeztetések a héten is folytatódnak. 

Az eredetileg benyújtott módosító javaslatokat az MTSZSZ elfogadhatatlannak tartja és minden 

törvényes eszközzel próbáljuk elérni, hogy a felemelt 400 óra túlórától is csak a Kollektív 

Szerződésben lehessen eltérni. A három éves munkaidőkeretnél is az éves elszámoláshoz 

ragaszkodunk. 
 

Munkabalesetek a III. negyedévben* 

2018. I-III. negyedévben összesen 16.227 munkabaleset történt, ami 0,3 százalékkal több, mint 

az elmúlt év hasonló időszakában. A halálos munkabalesetek száma a vizsgált időszakban 56 

eset, ami 9,7 százalékkal kevesebb mint egy évvel korábban. Budapesten (17,56 %) Pest 

megyében (9,15 %) és Győr-Moson-Sopron megyében (7, 03 %) történt a legtöbb 

munkabaleset. Nemzetgazdasági ágak szerinti pedig a gépipar és a feldolgozóipar a legtöbb 

esetnek kitett terület. 
 

Konzultáció az Infineon és az Oriflame cégeknél 

Az MTSZSZ  az elmúlt hetekben alapított tagcsoportot a ceglédi székhelyű Infineon és az üllői 

Oriflame cégeknél. A napokban megtörtént az első egyeztetés szakszervezetünk és a cégek 

vezetése között, ahol a bemutatkozón túl a legfontosabb munkavállalókat érintő kérdések 

kerültek megvitatásra, valamint a szakszervezet működésének személyi és tárgyi feltételei.  
 

Tagkártya érvényesítések 2019 

Az eredeti MTSZSZ barna színű tagkártyáira való éves érvényesítő matricáik kiosztása a 

karácsonyi ajándékcsomagokkal együtt folyamatban van.  

Az MTSZSZ-LIGA (fehér színű) tagkártyát nem kell érvényesíteni, az három évig használható 

külön érvényesítés nélkül.  

Az MTSZSZ-MOL tagkártyák érvénytartam nélkül használhatják tagjaink. A megrendelésüket 

minden tag saját maga intézheti szakszervezetünk honlapján keresztül a http://mtszsz.hu/mol-

partnerkartya oldalon.  
 

Évzáró rendezvények, baráti összejövetelek a Baross vendéglőben  

A téli időszakban is igénybe vehető az MTSZSZ kedvezmény a Baross vendéglőben. A Keleti 

pályaudvar közelében lévő Baross Vendéglő az MTSZSZ tagjainak a mindenkori napi, 

legmagasabb vételi árú menü árából 5%-ot, míg az alacarte (étlapról történő) rendelés árából 

10%-ot biztosít. Az étteremben SZÉP kártyát elfogadnak. www.barossvendeglo.hu  
 

* Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztálya 
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