MTSZSZ HÍRLEVÉL 2020. év 15. hét
A járványügyi vészhelyzet átalakítja a foglalkoztatást
A járványügyi vészhelyzet miatt az elmúlt napokban több vállalat is bejelentette, hogy
meghosszabbítja az eredetileg tervezett gyártás szünetelését. Egyre több fizetett szabadságot
adnak ki a munkavállalóknak, pedig az év nagyobb része még hátra van. Több cégnél a
határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozóknak a határozott idő lejártával nem
hosszabbítják meg a szerződésüket, illetve a próbaidő alatt lévőknek indoklás nélkül szüntetik
meg a munkaviszonyukat. Ezen intézkedések egyre nehezebb helyzetbe sodorják a
munkavállalókat. Az MTSZSZ felhívja a cégek figyelmét, hogy alapvető érdekük a jól képzett
munkaerő megtartása, mivel a pandemiás helyzet végeztével szükség lesz a megfelelő
szaktudással rendelkező dolgozókra, ezért olyan megoldásokat tartunk elfogadhatónak, amely
már a járványügyi vészhelyzet utáni időkre is gondol. Nem lehet elfogadható a kierőszakolt
közös megegyezéssel történő munkaviszony megszűntetése vagy a fizetetlen szabadság.
A részmunkaidő, illetve az állásidő alkalmazása vagy munkaidőkeretben történő foglalkoztatást
tárgyalási alapnak tekintjük. Pár hete még a magasabb bérekért kellett küzdeni, ma a
munkahelyek megtartásáért. Az MTSZSZ a megváltozott foglalkoztatási körülmények között is
minden jogi és érdekvédelmi segítséget biztosít tagjai számára.
Ha még nem vagy tagunk, várunk Téged is: http://mtszsz.hu/csatlakozz
A koronavírussal kapcsolatban készült anyagok megtalálhatók honlapunkon a
http://mtszsz.hu/koronavirus_hirek oldalra kattintva.
Ne hagyd elveszni az adód 1 %-át! Segíts, hogy segíthessünk!
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete által 2014-ben létrehozott Mérnökök és
Technikusok Egymásért Alapítvány célja az MTSZSZ váratlan és nehéz élethelyzetbe kerülő
tagjainak támogatása. Kérjük, hogy támogasd Te is adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok
Egymásért Alapítványt.

Adószámunk: 18647615-1-42
Az MTSZSZ legérdekesebb fotóit megtalálod a szakszervezet Instagarm oldalán
Szeretnéd látni az MTSZSZ rendezvényein készült legérdekesebb fotókat? Kövess minket az
Instagramon és így a leghamarabb láthatod fényképeinket.
Instagram: MTSZSZ - követem.
Köszönjük a dolgozók munkáját
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete köszönetét fejezi ki, hogy az egyre
nehezebb körülmények között több ezren dolgoznak az egészségügyben, a közlekedésben, a
kereskedelemben, a termelő gyárakban és helytállásukkal biztosítják az ország ellátását.
Ingyenes jogi segítségnyújtás
Az MTSZSZ tagjai számára jogsegélyszolgálatot működtet. Munkajogi ügyekben ingyenes jogi
tanácsadást biztosítunk. Jogászaink segítséget nyújtanak egyéb - családjogi vagy polgárjogi ügyekben is. Jogászaink bemutatkozó kisfilmje megtekinthető:
https://www.youtube.com/watch?v=tdmDx8sFM3c
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