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Újra önálló szervezet az Utasellátó 

Több hónapos előkészítő munka és a Szervezeti Működési Szabályzat módosítása után ismét 

önálló igazgatóság lett a MÁV-START-nál az Utasellátó. Több mint száz fő került az újonnan 

megalakult szervezeti egység foglalkoztatásába, ahol megkezdődtek a kollektív szerződés helyi 

függelékének tárgyalásai, illetve az üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választások 

előkészítése.  
 

Tárgyalások a Kühne + Nagel vezetésével 

Az elmúlt héten szakszervezetünk videokonferencia keretében egyeztetést tartott a  Kühne + 

Nagel felső vezetésével, amelynek központi témája a munkavállalók jövőbeli foglalkoztatási 

helyzete volt. Kecskeméten a vállalat által eddig végzett feladatok egy részét az elkövetkezendő 

időszakban más cég fogja ellátni, ezért az MTSZSZ tagjai számára minden eszközt igénybe 

vesz a foglalkoztatásuk megoldása és biztonsága érdekében.    

Tárgyalások a munkavállalók, a kormányzat, valamint a munkaadók között 

Az elmúlt héten a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma ismét ülésezett, 

ahol tájékoztatás hangzott el a foglalkoztatás alakulásáról, a munkahelyvédelmi bértámogatás 

igénybevételéről, a 24 havi munkaidőkeret alkalmazásáról, illetve az egészségügyi dolgozók 

egyösszegű juttatásairól. A LIGA Szakszervezetek és a munkáltatók is javasolták a csökkentett 

munkaidő után járó bértámogatás jelenlegi időtartamának meghosszabbítását. 

https://mtszsz.hu/hirek/targyalas-a-munkavallalok,-a-kormanyzat-es-a-munkaltato-kepviseloi-kozott 
 

A szakszervezeti szövetségek közösen fordultak az országgyűlési képviselőkhöz 

A kormány 2020. május végén nyújtotta be az Országgyűlésnek a veszélyhelyzet 

megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló 

törvénytervezetet. Jelenlegi formájában történő elfogadása esetén, a foglalkoztatáspolitikáért 

felelős miniszter engedélyezhetné, hogy a munkáltató új munkahelyteremtő beruházás esetén 

munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot – az Mt. vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra 

figyelemmel – legfeljebb huszonnégy hónap alapulvételével alkalmazzon, amennyiben a 

beruházás megvalósítása nemzetgazdasági érdek. 

A 24 havi törvénytervezet alkalmazása aggályos és a dolgozók teljes fizikai, szellemi 

kizsákmányolását tenné lehetővé. A szociális partnerek a VKF keretében is kifejtették ezzel 

kapcsolatos álláspontjukat és kérték a törvénytervezet újragondolását. Ezt követően a 

parlamenti képviselőkhöz is levelet fogalmaztak meg a törvény elfogadása ellen.  

https://mtszsz.hu/hirek/aggalyos-a-munkaidokeret-alkalmazasa-a-torvenytervezet-szerint 
 

Köszöntjük a pedagógusokat 

Pedagógus nap alkalmából az MTSZSZ köszönti a tanárokat, tanítókat, oktatókat! Egy 1951-es 

minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként június első 

vasárnapját Pedagógus Napnak nyilvánította. Megünneplésére először 1952-ben került sor. 

2011-ben budapesti tanárok alakították meg az MTSZSZ Pedagógus Tagozatát, amelyhez 

azóta több általános és középiskola tanárai is csatlakoztak.  

https://mtszsz.hu/hirek/koszontjuk-a-tanarokat,-tanitokat,-oktatokat-pedagogus-nap-alkalmabol 
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