MTSZSZ HÍRLEVÉL 2019. év 16. hét
Változott a Munkatörvénykönyve
vonatkozóan*

a

céges

informatikai

eszközök

használatára

Alapesetben - amennyiben a felek másképp nem állapodnak meg - a munkavállaló a részére biztosított
számítástechnikai eszközt kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja. A munkáltató
az átadott számítástechnikai eszközön tárolt, a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be,
azaz, egyezően az eddig kialakult gyakorlattal, az adatba az ellenőrzés során addig tekinthet be,
ameddig el nem tudja dönteni, hogy az adat magáncélú adat-e. Amennyiben magáncélú az adat, azt
tovább nem vizsgálhatja, viszont a megfelelő munkajogi következményeket alkalmazhatja, ha a
magáncélú használat jogellenes volt.

Megalakult az MTSZSZ tagcsoport az Orbico Kft.-nél
Szakszervezetünk ipari tagozata újabb vállalattal bővült, az elmúlt hetekben alakult meg a
tagcsoport az Orbico cégnél. Az Orbico Hungary Kft. Európa legnagyobb teljeskörű
disztribúciós és ellátási lánc menedzsmenttel foglalkozó cégcsoportjának – az Orbico
Csoportnak - a tagja. Így az MTSZSZ már közel 70 cégnél látja el a dolgozók érdekképviseletét.
Támogasd adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt
Kérjük, segítsd Te is a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt, amelynek célja a
hátrányos helyzetben lévő tagok és családjuk támogatása. Adószámunk: 18647615-1-42
A
személyi jövedelemadód 1%-át az MTSZSZ alapítványának is felajánlhatod.
Részletes tájékoztató és útmutató a felajánlásról a honlapunkon olvasható, amely elérhető az
alábbi linkre kattintva: http://mtszsz.hu/hirek/ado-egy-szazaleka-a--mernokok-es-technikusokegymasert-alapitvany-szamara
Megjelent a Gúla magazin 2019 / 1 száma
Magazinunk legújabb számában bemutatkozik Molnár Sándorné az Ebm Papst cég ügyvivője,
továbbá az MTSZSZ által az idei évre megkötött bérmegállapodások is olvashatóak és
megismerhetjük a jubileumi Mérnök - Technikus Bál díjazottjait, valamint érdekességeket a
Díjátadó Gáláról.
A magazin honlapunkon is megtalálható a http://mtszsz.hu/file/downloader/19.pdf, valamint az
ügyvivőkön keresztül hagyományosan papír formátumban.
Láttad már az MTSZSZ tagjai szereplésével készült videót? Nézd meg most!
https://www.youtube.com/watch?v=r0akx5spprg
Áprilisi kvízjáték
Kik a szereplői az MTSZSZ legújabb filmjének?
A. MTSZSZ tagjai
B. Profi színészek
Segítség
az
MTSZSZ
honlapján
és
a
youtube
csatornáján:
https://www.youtube.com/watch?v=r0akx5spprg
Válaszokat a novodonszki@mtszsz.hu címre várjuk, április 21-én 16:00 óráig. A helyes
megfejtést beküldők között MTSZSZ ajándékot sorsolunk ki.
*forrás: hrportál.hu

www.facebook.com/mtszsz

